
 

 
Avoimet tehtävät 
Haemme ammattitaitoiseen tiimiimme kahta assistenttia 

 

Bird & Bird Finland                    Bird & Bird                        @twobirdsFI 

Haemme nyt joukkoomme kahta 

 

Assistenttia 
 

avustamaan asianajajiamme ja muita lakimiehiämme 
heidän päivittäisessä työssään. Assistenttina työskentelet 
monipuolisissa työtehtävissä kiinteänä osana tiimiämme. 
 
Työtehtäviisi kuuluvat mm. 
 

 lakimiesten avustaminen toimeksiantoihin liit-
tyvissä tehtävissä 

 yhteydenpito asiakkaisiin ja viranomaisiin sekä 
kansainvälisiin toimistoihimme 

 kokous-, seminaari- ja matkajärjestelyt 

 toimiston sisäiset hallinnolliset työt 

 laskutuksen prosessointi sekä muut vaihtelevat 
toimistotehtävät. 
 

Etsimämme henkilö on työntekijänä oma-aloitteinen 

joukkuepelaaja, jolla on tarkka ja huolellinen työote. 

Nautit tiivistahtisesta työnteosta osana asiantuntijaor-

ganisaatiota. Hahmotat hyvin kokonaisuuksia ja pystyt 

hallinnoimaan useita tehtäviä samanaikaisesti unohta-

matta yksityiskohtia. Olet myös omimmillasi erilaisten 

järjestelmien kanssa. Kansainvälinen toimintaympäris-

tömme edellyttää suomen kielen lisäksi erinomaista eng-

lannin kielen kirjallista ja suullista osaamista. Ruotsin 

kielen taito katsotaan eduksi. 

Etsimällämme henkilöllä on tehtävään soveltuva 

koulutus – voit olla vastavalmistunut tai useamman vuo-

den työelämässä toiminut osaaja.  Tärkeintä tehtävässä 

menestymiselle on asiakaspalveluhenkinen, proaktiivinen 

ja järjestelmällinen työote sekä halu työskennellä yhdessä 

yhteisten tavoitteidemme eteen. Aiempi kokemus vastaa-

vanlaisista tehtävistä asianajotoimistossa tai asiantunti-

jaorganisaatioissa katsotaan eduksi. 

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden työskennellä haas-
tavassa mutta samalla innostavassa ja palkitsevassa työ-
tehtävässä, jossa pääset hyödyntämään osaamistasi laaja-
alaisesti sekä kehittämään omaa ammattitaitoasi. Tarjo-
amme sinulle myös kilpailukykyisen palkitsemisen henki-
löstöetuineen sekä työympäristön, jossa jokaisen työ-
panosta arvostetaan.  
 
Toimintatapaamme ja arvojamme kuvaavat asia-

kaslähtöisyys ja mutkattomuus. Tarjoamme asiakkail-

lemme ratkaisuja, jotka ovat niin juridisesti kuin asiak-

kaan liiketoiminnan kannalta perusteltuja sekä käytän-

nönläheisiä ja ymmärrettäviä. Palvelemme asiakkaitam-

me joustavasti ja toimimme heidän läheisinä yhteistyö-

kumppaneinaan. Vaalimme mutkatonta työkulttuuria 

myös yrityksemme sisällä. Meille on tärkeää, että työym-

päristömme on paitsi asiantunteva, myös rento ja huu-

morintajuinen. 

Kiinnostuitko? Lähetä hakemuksesi ja CV:si pikimmi-

ten, kuitenkin viimeistään 13.8.2017, osoitteeseen 

careers.helsinki@twobirds.com. Kirjoita sähköpostin 

otsikkokenttään ”Assistentti”. Käsittelemme kaikki yh-

teydenotot luottamuksellisina.  

 
Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa puhelimitse HR 
Specialist Heini Räty, puh. 09 6226 670, seuraavina ai-
koina: 7.8. klo 14–15 ja 9.8. klo 10–11. 
 

Lisätietoa toimistostamme löydät kotisivuiltamme 

www.twobirds.com. Voit seurata meitä myös sosiaalisessa 

mediassa.  

Asianajotoimisto Bird & Bird Oy on kaikkiaan 28 toimistoa Euroopassa, Aasiassa,  
Australiassa ja Lähi-idässä käsittävän arvostetun kansainvälisen asianajotoimiston 
Suomen toimisto. Olemme kasvava ja korkeatasoinen täyden palvelun liikejuridiikan 
asiantuntijaorganisaatio. Asiakkainamme on sekä kotimarkkinoilla että kansainvälisesti 
toimivia yrityksiä. Ensiluokkainen juridinen osaaminen ja tiivis yhteistyö Ruotsin ja 
Tanskan toimistojemme kanssa on luonut meille vahvan jalansijan Pohjoismaissa. 
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Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses. 
Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation 
Authority. Its registered office and principal place of business is at 15 Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are desig-
nated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address. 

 


