
 

Om Bird & Bird 

Bird & Bird Advokatpartnerselskab er et internationalt advokatfirma, som beskæftiger over 2.200 medarbejdere fordelt på 

28 kontorer rundt om i verden. I Danmark er vi pt. 58 medarbejdere med en ambition om at blive væsentlig flere. Vi 

beskæftiger os med erhvervsrådgivning, navnlig indenfor IT-ret, selskabsret og M&A, ansættelsesret, fast ejendom, udbud, 

persondata og immaterielle rettigheder. Du kan læse mere om Bird & Bird på www.twobirds.com. 

[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box any-

where in the document. Use the Drawing Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.] 

 

 

 

 

 

 
 

Advokat til vores kontor i København 

Har du lyst til at arbejde med navnlig persondataret i et team af førende                          

specialister i et internationalt miljø, så læs mere her 

 

 

Vi tilbyder:  

 

Et udfordrende job i en fremtidsorienteret virksom-

hed, hvor du får mulighed for at udvikle dig såvel 

fagligt som personligt. 

 

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:  

 

 Sager inden for alle områder af persondataret-

ten og tilstødende områder, f.eks. teleret og 

markedsføringsret 

 Selvstændig sagsbehandling og mulighed for at 

deltage i videreudvikling af områderne 

 Direkte og selvstændig klientkontakt 

 Højt fagligt niveau med adgang til sparring og 

vidensudveksling med førende danske og inter-

nationale specialister  

 

Du bliver tilknyttet en partner, der sammen med dig 

lægger og følger op på din karriereplan samt har fo-

kus på din faglige udvikling og trivsel på kontoret. 

Herudover er der gode muligheder for udstatione-

ring og et tæt samarbejde med vores kollegaer på de 

andre Bird & Bird kontorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faglig og personlig profil: 

 

Du er en erfaren advokat med interesse for og nogen 

erfaring med persondataret. Derudover har du en 

høj professionel standard i din sagsbehandling, er 

kvalitetsbevidst og løsningsorienteret. Derudover 

har du gode engelskkundskaber i både skrift og tale, 

da vi er i tæt kontakt med vores internationale kolle-

gaer.  

 

Du sætter pris på at samarbejde i et team med en 

uformel tone, og er i stand til at arbejde målrettet og 

selvstændigt med opgaverne i en ofte travl og varie-

rende arbejdsdag. Endelig har en du positiv indstil-

ling og et godt humør.  

 

Er du interesseret? 

 

Hvis du har spørgsmål til stilingen, er du velkom-

men til at kontakte Jesper Langemark på tlf. 22 26 

20 02.  

 

Din ansøgning, CV og karakterbevis bedes du sende 

til dnkhr@twobirds.com, mrk.:  

"Advokat – Persondataret".  

 

Tiltrædelse efter aftale. 

 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

mailto:dnkhr@twobirds.com

