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

Спільна інформація про кандидата
Напрямок юриспруденції

Банківське право
Кримінальне право
Трудове право
Сімейне право
Стягнення заборгованості
Судовий процес
Цивільне право
Вид зайнятості

Повна
Вид діяльності

Юристи
Досвід роботи

Робота в держструктурах
Роботи в органах судової системи
Робота в приватних компаніях
Мови

англійська

Резюме
Кар’єра: 06.2021 по цей час - помічник судді Соломянського районного суду міста
Києва; 01.2021 - 04.2021 - помічник судді Подільського районного суду міста Києва;
04.2013 – 11.2019: інспектор Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; 12.2010 –
06.2012: начальник відділу служби безпеки Західного регіону Управління
регіональних служб безпеки ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард»; 03.2010 – 12.2010:
керівник служби безпеки ТОВ «ФКГ «Укрм’ясо»; 11.2009 – 03.2010: провідний
менеджер (з питань економічної безпеки) Управління економічної безпеки
Департаменту роботи з проблемними активами юридичних осіб VABБанку; 11.2008
– 11.2009: головний спеціаліст Управління економічної безпеки Департаменту
роботи з проблемними активами юридичних осіб VABБанку; 04.2008 – 11.2008:
головний аналітик (кредитний) відділу кредитних ризиків роздрібного бізнесу
Управління ризиків роздрібного бізнесу Департаменту управління ризиків
VABБанку; 01.2008 – 03.2008: провідний аналітик (кредитний) відділу кредитних
ризиків роздрібного бізнесу Управління ризиків роздрібного бізнесу Департаменту
управління ризиків VABБанку; 1997-2007: Державний науково-дослідний інститут
МВС України.
Освіта: 1993-1997: – Національна академія внутрішніх справ України, спеціальність
– правознавство. 2018-2019 – Національна школа суддів. У 2020 році склав
кваліфікаційний іспит адвоката, проходжу стажування в Раді адвокатів.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Досвід вивчення англійської мови: 1995 – 1997: Перші Київські державні курси
іноземних мов; 01.1999 – 04.1999: Школа мовної підготовки Міністерства оборони
Великої Британії; 05.2000 – 07.2000: Центр англійської мови Інституту мовної
підготовки Міністерства оборони США; 07.2000 – 09.2000: Штабні офіцерські курси
військових юристів Військово-повітряних сил США. Додаткові навички: Уміння
організовувати власну роботу та навички керування колективом. Стресостійкість,
цілеспрямованість.
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