
Bird & Bird søger en 3. års advokatfuldmægtig/1-2. års advokat
indenfor it-ret

Til vores kontor i København søger vi endnu en kollega med stor interesse indenfor it-ret, og som 
ønsker at være med til at fastholde og udbygge vores førende position indenfor området.

Vi tilbyder
Da vi kender it-branchen samt har en indgående viden og erfaring med it-ret, kan vi tilbyde et 
udfordrende job i en fremtidsorienteret virksomhed, hvor du får mulighed for at udvikle dig såvel fagligt 
som personligt. 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.

Vi tilbyder blandt andet:

 Interessante sager inden for alle områder af it-retten
 Selvstændig sagsbehandling og mulighed for at prøve og deltage i videreudvikling af områderne
 Direkte og selvstændig klientkontakt
 Højt fagligt niveau med direkte adgang til sparring og vidensudveksling med kollegaer, der er 

specialister indenfor it-retten

Du bliver tilknyttet en partner, der sikrer, at du får faglig oplæring af højeste kvalitet, samt at du bliver 
inddraget i relevante sager.

Faglig og personlig profil
Du er enten 3. års advokatfuldmægtig eller 1-2. års advokat. Derudover forudsætter vi, at du har stor 
interesse for it-retten - et område, du har erfaring med og ønsker at specialisere dig indenfor. 

Du har en høj professionel standard i din sagsbehandling, er kvalitetsbevidst og løsningsorienteret. Du 
kan desuden tage ansvaret for klientkontakt, opfølgning og andre vigtige aspekter af sagsbehandlingen. 

Du har flair for it-systemer og er en rutineret bruger af Outlook, Power Point og Word. Derudover har 
du gode engelskkundskaber i både skrift og tale, da vi er i tæt kontakt med vores internationale 
kollegaer. 

Du sætter pris på at samarbejde i et team med en uformel tone og er i stand til at arbejde målrettet, 
servicemindet og selvstændigt med opgaverne i en ofte travl og varierende arbejdsdag. Derudover er du 
som person grundig og detaljeorienteret, uden det går ud over tempoet. Endelig har en du positiv
indstilling og et godt humør ligesom resten af dine kolleager. 

Er du interesseret?
Hvis du har spørgsmål til stilingen, er du velkommen til at kontakt Jesper Langemark på tlf. 22262002. 
Din ansøgning, CV og karakterbevis bedes du sende til dnkhr@twobirds.com, mrk.: 
"Fuldmægtig/Advokat – it-ret. 

Tiltrædelse efter aftale.

Vi glæder os til at høre fra dig

Om Bird & Bird
Bird & Bird Advokatpartnerselskab er det eneste internationale advokatfirma repræsenteret i Danmark. Vi 
beskæftiger over 2.200 medarbejdere fordelt på 28 kontorer rundt om i verden. I Danmark er vi pt. 53 
medarbejdere med ambitionen om at blive væsentlig flere. Vi beskæftiger os primært med erhvervsrådgivning, 
navnlig indenfor IT, corporate, ansættelsesret, ophavsret, fast ejendom, udbud, persondata, immaterielle 
rettigheder samt patenter. Du kan læse mere om Bird & Bird på www.twobirds.com.


