
 

  

 

 
 

 

 
 

 
Bird & Bird søger en erfaren advokat til vores IPR afdeling i København. 

 

 
En unik mulighed for en international karriere 
Hvis du brænder for juridisk erhvervsrådgivning og har appetit og talent til at arbejde i Danmarks eneste 
internationale advokatfirma, Bird & Bird, så er muligheden der nu. Vi beskæftiger over 2.000 medarbejdere 
fordelt på 27 kontorer rundt om i verden, og netop nu søger vi en erfaren advokat til vores IPR afdeling i 
København. Indenfor IPR arbejder vi globalt med og for en række af verdens største brands. 
 
En fantastisk udfordring for den rette kandidat 
Som vores nye kollega indgår du i et ungt dynamisk advokatkontor, hvor vi arbejder sammen som team, men 
med stor selvstændighed i arbejdets udførelse. Stillingen har et udpræget kommercielt indhold, hvor en 
væsentlig del af din tid vil gå med direkte klientrelateret arbejde - konkret klientrådgivning, 
relationsopbygning og identifikation af nye klienter og opgaver.  
 
Den perfekte profil 

 Du er advokat med stor erfaring indenfor varemærkerådgivning og IPR fra en rådgivnings-

virksomhed, et større advokatkontor eller fra industrien.  

 Du har en udpræget kommerciel indstilling til dit arbejde.  

 Du er resultatorienteret, udadvendt og kommunikerer tydeligt og med gennemslagskraft.  

 Du har erfaring med strategisk rådgivning samtidig med, at du har det faglige overblik som 

medfører, at du leverer operationelle løsninger. 

 Du har gode engelskkundskaber i både skrift og tale, da vi er i tæt kontakt med vores internationale 

kollegaer.   

 

Som person er du grundig og detaljeorienteret, uden det går ud over tempoet. Du trives i en selvstændig 

stilling, er serviceminded og kan håndtere en til tider hektisk hverdag. Endelig har du en positiv indstilling 

og et godt humør, ligesom resten af dine kollegaer.  

 
Et ungdommeligt og uhøjtideligt arbejdsmiljø 
Vi betragter os selv som et dynamisk team i et uhøjtideligt arbejdsmiljø, hvor vi sætter samarbejde og 
vidensdeling højt. Vi har en flad struktur, hvor der ikke er langt mellem medarbejdere og ejere, og vi 
bestræber os på at være nytænkende og byder nye ideer velkomne.  
 
Der vil være gode muligheder for udstationering til et af de 18 lande, vi arbejder i.   
 
Tal med os 
Hvis du har spørgsmål til stilingen, er du velkommen til at kontakt Casper Moltke-Leth på tlf. 20 93 94 94. 
Din ansøgning med CV bedes du sende til dnkhr@twobirds.com. Tiltrædelse efter aftale. 
 
 
Vi glæder os til at høre fra dig! 
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