Договірне право

Юрист

Трибрат Валерій Миколайович
49 років
Київ
Дніпропетровськ

Контактна інформація
Щоб переглянути контакти вам необхідно увійти в профіль компанії або
зареєструватись

Спільна інформація про кандидата
Напрямок юриспруденції

Договірне право
Земельне право
Корпоративне право
Злиття / поглинання
Трудове право
Реєстрація юридичних осіб
Сімейне право
Стягнення заборгованості
Судовий процес
Цивільне право
Вид зайнятості

Повна
Неповна
Вид діяльності

Адвокати
Досвід роботи

Робота в юридичних компаніях
Мови

українська
російська
англійська

Резюме
ТРИБРАТ Валерій Миколайович
Дата та місце народження: 13 жовтня 1972,
м. ПолтаваВік: 48 роківСімейний стан: одружений, маю сина 2000 р.н.Адреса: м.
Київ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 61а, кв. 83 Телефон мобільний: +38 068-8645707
Месенджери +38 093-9101041E-mail: rocka72ua@gmail.com
логін Skype: rocka72ua
Бажана З/П – 20000-25000 грн.
Освіта:
У 1995 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка та
отримав диплом за спеціальністю «Правознавство».
Досвід роботи:
Серпень 1995 року – вересень 1998 року – ВАТ «Полтавський гірничозбагачувальний комбінат», юрист відділу зовнішньоекономічних зв’язків.
Вересень 1998 року – липень 2005 року – ЗАТ «Кременчуцький лікеро-горілчаний
завод», начальник юридичного відділу.
Липень 2005 року – липень 2008 року – суб’єкт підприємницької діяльності, надання
юридичних послуг.
З липня 2008 року адвокат, надання послуг суб’єктам підприємницької діяльності.
З серпня 2011 по жовтень 2020 року керуючий партнер юридичної компанії
«Трибрат і партнери».
Маю великий досвід роботи з фінансовими компаніями, цінними паперами,
корпоративними правами (створення, реорганізація, ліквідація СГД); ведення
судових справ (у т.ч. у касаційних інстанціях), робота з правоохоронними органами;
досвід роботи у рекламі.
Знання мов:

Українська – рідна; російська – вільно; англійська – upperintermediate.
Навички:
– вміння здійснювати повний правовий супровід суб’єктів підприємництва;
– представництво та захист інтересів у судах;
– здійснення контролю за укладенням та виконанням договорів;
– ділове листування з органами державної влади;
– підготовка відповідей на запити та звернення фізичних осіб, підприємств,
установ, організацій, органів державної влади;
– надання юридичних консультацій.
Досвідчений користувач: MSOﬃce (Word, Exсel), Державних реєстрів (Єдиний
державний реєстр судових рішень, Єдиний державний реєстр виконавчих
проваджень), Internet.
Права водія категорії В, наявність автомобіля.
Особисті якості:
Комунікабельність, пунктуальність, відповідальність, стресостійкість,
цілеспрямованість, креативність.
Дякую, що приділили час та ознайомилися з резюме.

Коротко про резюме
Претендент
Трибрат Валерій Миколайович, 49 років
Номер телефону
увійдіть в профіль компанії
Бажана посада
Юрист
Вид зайнятості
Повна
Неповна

Напрямок юриспруденції
Договірне право
Земельне право
Корпоративне право
Злиття / поглинання
Трудове право
Реєстрація юридичних осіб
Сімейне право
Стягнення заборгованості
Судовий процес
Цивільне право
Бажана зарплата
20000 грн.
Дата публікації:
12.04.2021 р.

