Ровенський Олександр Валерійович
Дата народження: 25 жовтня 1982 р. (31 рік)
Адреса проживання: м. Донецьк, вул. Челюскінців, 83048.
Є можливість переїзду.
Засоби
зв’язку:
тел.:
(050)
5442999,
e-mail:
sasha.rovenskiy@gmail.com, Skype: advokat_rovenskiy.
Сімейний стан: одружений, двоє дітей.
Особові
якості:
Відповідальність,
порядність,
легкообучаємость, комунікабельність, аналітичне мислення,
стресостійкість, здатність працювати в команді та індивідуально, орієнтування на
результат.
Мета: Робота в сфері юриспруденції, професійний ріст, отримання інтересної достойно
оплачувану роботу.
Освіта вища:
- березень 2008 р. Донецька обласна кваліфікаційно-дисциплінарна комісія
адвокатури: свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 2851 від
12.03.2008 р.
- вересень 2003 р. – червень 2006 р. Військова кафедра при Донецькому національному
технічному університеті. Лейтенант запасу.
- 2001 – 2006 р.: Донецькій національний університет, економіко-правовий факультет,
спеціальність "правознавство", денна форма навчання.
Досвід роботи:
- Приватний адвокат.
З березня 2008 року по теперішній час.
Повний супровід підприємств з представництвом їх інтересів в судах усіх інстанцій,
складання, супровід, погодження, правова експертиза договорів, складання позовних заяв,
скарг з господарських, цивільних, трудових, адміністративних спорів, представництво
інтересів підприємств у взаєминах з контролюючими і правоохоронними органами в ході
проведення перевірок, виїмок документів, відповіді на запити органів, надання
юридичних консультацій керівництву і співробітникам підприємств. Захист прав та
інтересів осіб в кримінальному провадженні.
- Співзасновник та директор.
ТОВ "Юридична фірма "Дофін".
03 жовтеня 2011 р. – 10 лютого 2012 р.
Адміністрування, планування роботи, організація роботи працівників, складання
наказів, розпоряджень, ведення документації, ведення перемов співпраці з партнерами
Провідний юрисконсульт.
З 01 лютого 2007 р. по 29 лютого 2008 р.
ВАТ "Донецькавтотранс" та за сумісництвом в Державному підприємстві
"Донецькавтотранссервіс".
Представництво інтересів підприємств, підготовка пакетів документів для участі в
конкурсах на автоперевезення та представництво інтересів автоперевізників, реєстрація
СПД, прийняття управлінських рішень, організація та контроль за роботою структурних
підрозділів та дочірніх підприємств, праця з контролюючими органами, підготовка та
проведення загальних зборів акціонерів товариства;
-

Юрисконсульт.
З 22 серпня 2006 по 31 січня 2007 р.
ДП "Тютюнова компанія "Хамадей".
Моніторинг законодавства щодо тютюнових виробів, усі операції з нерухомістю,
претензійно-позовна робота, розробка проектів договорів;
-

Юрисконсульт.
З 27 жовтня 2005 по 16 серпня 2006 р.
ТОВ "Тріада-Дон".
В обов’язки входило супроводження діяльності підприємства та обслуговування
інших підприємств, реєстрація, ліквідація та реорганізація суб’єктів підприємницької
діяльності. Стягнення дебіторської заборгованості.
За весь час своєї праці займався організацією та веденням претензійно-позовної
роботи, захистом прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб,
як в досудовому так і в судовому порядку, забезпечення виконання судових рішень,
захист прав та інтересів осіб в кримінальному провадженні, розробка стратегій
претензійно-позовної роботи, надання юридичних консультацій по різним напрямкам
діяльності, розробка проектів договорів та інше.
-

Навички:
- Впевнений користувач ПК, навігація в Internet, електронна пошта, робота з
інформаційними базами («Ліга-Закон», «Юрист +» тощо); знання оргтехніки (вміння
працювати з ксероксом, факсом, сканером);
- водійське посвідчення (категорії В, С). стаж керування транспортним засобом 13
років;
- володіння мовами: українська - діловий, вільне володіння; російська - діловий,
вільне володіння; англійська – середній (А2).
Є власний автомобіль.
Є можливість відряджень.

