
 

 

 

 

Anunt  angajare – Pozitie: 

Avocat  
specializat in Executare Silita 
(Bucuresti) 
 
Responsabilitati: 
 

 Responsabil cu indeplinirea formelor legale specifice activitatii de executare silita. 
 Planificarea, organizarea, controlul şi monitorizarea efectuarii actiunilor necesare  

procesului de executare silita desfăşurate de executorii judecătoreşti colaboratori. 
 Managementul relaţiei cu executorii judecătoreşti in toata tara. 
 Pregăteşte rapoarte interne specifice activităţii de executare silită catre management. 
 Ofera suport in toate aspectele legate de relatia cu Executorii Judecatoresti colaboratori. 
 Furnizează feedback constant în scopul sporirii eficienţei în cadrul procesului de executare silită. 
 Propune continuarea/încetarea colaborării cu executori judecătoreşti existenţi în portofoliu. 
 Menţine relaţia cu Departamentul Juridic, în privinţa solicitărilor primite de la instanţele judecătoreşti 

sau Poliţie. 
 Efectueaza vizite la sediul Birourilor Executorilor Judecatoresti colaboratori aflati in portofoliu si 

redacteaza rapoarte specifice in urma vizitelor efectuate. 
 Verifica respectarea conditiilor contractuale de catre Executorii Judecatoresti colaboratori. 
 Monitorizarea performantei si propune masuri de imbunatatire in relatia cu Executorii Judecatoresti 

colaboratori. 
 Monitorizarea programarea licitatiilor si participa la licitaţii. 
 Se implica direct in procesul de valorificare garantii atat prin negocieri amiabile cat si in cadrul 

licitatiilor. 

 
Cerinte: 
 

 Inregistrat intr-unul dintre barourile din Romania  
 Experienta in executarea silita minim 3 ani (Cel puţin 1 an experienţă într-o poziţie de coordonare). 
 Disponibilitate de deplasare (postul presupune deplasare 30% din program). 
 Abilitati foarte bune de comunicare si negociere. 
 Abilităţi de organizare, planificare şi coordonare. 
 Abilităţi de analiză a indicatorilor de performanţă şi de stabilire a planurior de acţiune corespunzătoare. 
 Capacitatea de a solutiona problemele. 
 Cunostinte Microsoft Office nivel avansat. 
 Permis de conducere categoria B - vechime cel putin 3 ani. 
 Limba engleză – nivel mediu  

 
Descrierea Companiei: 
Sioufas & Colaboratorii este o societate internațională de avocați cu birouri în Atena, Thessaloniki, Patra și București și care 
înregistrează peste 400 de angajați, având un portofoliu vast de clienți atât din domeniul de banking, retail, cât și alte ramuri 
ale economiei. 

Cei interesati pot trimitie CV la:    hr@sioufaslaw.ro 

 Sioufas & Colaboratorii 
 Societate de avocați  


