
 

 

Om Bird & Bird 

Bird & Bird Advokatpartnerselskab er et internationalt advokatfirma, som beskæftiger sig med erhvervsrådgivning, navnlig 

indenfor udbud, IT-ret, selskabsret og M&A, ansættelsesret, fast ejendom, persondata og immaterielle rettigheder. Du kan 

læse mere om Bird & Bird på www.twobirds.com.   
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Førende, internationalt og dynamisk advokatkontor med tech fokus 

Siger disse udtryk dig noget? Så læs mere her! 

 

Bird & Bird søger en stud.jur. til vores kontor i Kø-

benhavn. Som medarbejder ved Bird & Bird vil du 

blive en del af et internationalt advokatfirma, som 

beskæftiger over 2.200 medarbejdere fordelt på 28 

kontorer rundt om i verden.  

 

I Danmark er vi pt. 55 medarbejdere med en ambiti-

on om at blive væsentligt flere. Og det er her, at du 

kommer ind i billedet! 

 

Jobbet 

 

Vi søger en ambitiøs jurastuderende med særlig in-

teresse for persondata, it-ret og teknologi. Du vil dog 

ikke blive tilknyttet en specifik afdeling og vil derfor 

også have berøringsflade med opgaver inden for de 

andre retsområder, vi beskæftiger os med. 

 

Hos Bird & Bird kan vi tilbyde et spændende og ud-

fordrende job på et fremtidsorienteret og ungt advo-

katkontor, hvor du får mulighed for at udvikle dig 

såvel fagligt som personligt.  

 

Vi betragter os selv som et dynamisk kontor med et 

uhøjtideligt arbejdsmiljø, hvor vi sætter samarbejde 

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. 

 

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte: 

 

 Deltagelse i sagsbehandling 

 Udarbejdelse af juridiske notater og forbe-
redelse af sager i tæt samarbejde med en  
advokat eller partner 

 Udarbejdelse af nyhedsbreve inden for de 
juridiske områder, vi beskæftiger os med 

 Vedligeholdelse af vidensdatabase 

 Overvågning af retspraksis og ny lovgivning 

 Diverse ad hoc forespørgsler indenfor juraen  
 

 

Faglig og personlig profil 

 

Du er jurastuderende på 3. eller 4. år af studiet – og 

har et højt fagligt niveau og et solidt juridisk funda-

ment.  

 

Du arbejder selvstændigt og kan håndtere en ofte 

travl og varierende arbejdsdag. Derudover er du 

grundig og detaljeorienteret, uden at det går ud over 

tempoet.  

 

Du har desuden stærke engelskkundskaber, da vi er i 

tæt kontakt med vores internationale kollegaer.  

 

Som person trives du i et uformelt miljø og har en 

positiv indstilling. Herudover er du samarbejdsori-

enteret, udadvendt og ansvarsfuld. 

 

Er du interesseret? 

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kon-

takte advokat Julie Bak-Larsen på tlf. 72 24 12 12.  

 

Din ansøgning, CV og karakterbevis bedes du sende 

til DNKapplication@twobirds.com, mrk.:  

"Studentermedhjælper".  

 

Ansøgningsfristen er 22. oktober 2017 – vi indkalder 

dog løbende til samtaler.  

 

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.  

 

Vi glæder os til at høre fra dig! 
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