Advokat indenfor
Tech & Comms
Ønsker du en karriere som advokat i et internationalt tech advokatkontor?
Så bliv en del af vores team!

Bliv en del af vækstrejsen
Vores enestående, ambitiøse og stærkt engageret
Tech & Comms team leder efter en ny kollega til at
være med til at manifestere sig som det bedste tech
team i Danmark. Teamet er i markant vækst, men
vil endnu hurtigere frem i verden og har masser af
energi, talent og nye ideer. Det er en unik mulighed
for at blive en del af en sjov og spændende rejse,
hvor du skal du være med til at skabe resultater til
gavn for vores klienter både lokalt og globalt.
Du bliver en del af et team, der arbejder teambaseret i en åben og flad struktur med fokus på
samarbejde, videndeling, kvalitet og fleksibilitet.
Mange i teamet har også et aktivt familieliv, og det
er også væsentligt for alle at kunne prioritere i en
travl hverdag.

Dine opgaver
Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte:
 Alle områder af Tech & Comms (it-ret, systemanskaffelser, licenser, SaaS løsninger, cloud,
outsourcing, it-tvister, m.v.) og måske også i
nogen grad telecom, cybersecurity og FinTech.
 Forhandling og udarbejdelse af it-kontrakter.
 Internationalt arbejde med vores internationale
klienter i det internationale Bird & Bird netværk
i det omfang, det passer ind i dit privatliv.
 Direkte og selvstændig klientkontakt.

Om Bird & Bird
Bird & Bird er et internationalt advokatfirma, som
beskæftiger over 2.200 medarbejdere på 30
kontorer i 20 forskellige lande. Vi har specialister
indenfor forskellige områder og sektorer, der alle
har grænsefladen til teknologi til fælles.
I Danmark er vi pt. 65 medarbejdere med en
ambition om at blive flere. Vi er et tech team på 10 i
Danmark samt mere end 450 tech advokater rundt i
hele verden. Vores tech team er blandt de førende i
Danmark, ligesom Bird & Bird generelt er Tier 1
indenfor tech i de lande, vi er repræsenteret i.
Tech og internationalisering er vores DNA og
gennemgående elementer i vores hverdag og vores
udsyn. Vores projekter og klienter spænder vidt
indenfor hele tech spektret og udgør både privat og
offentlig sektor, markante danske teknologi
projekter såvel som grænseoverskridende klienter.
Det er vores overordnede vision at være verdens
bedste advokatkontor for organisationer, der
forandres af teknologi og den digitale verden. Tech
& Comms er kernen i Bird & Birds vision, og du skal
være med til at realisere vores mål ved at sætte et
højt fagligt niveau i en international tech-orienteret
kontekst.

Dine kvalifikationer
Vi forestiller os, at du er 3. års fuldmægtig, 1. eller
2. års advokat med en baggrund indenfor tech eller
med berøring med tech.

twobirds.com
Abu Dhabi & Amsterdam & Beijing & Berlin & Bratislava & Bruxelles & Budapest & København & Dubai & Düsseldorf & Frankfurt & Haag
& Hamborg & Helsinki & Hong Kong & London & Luxembourg & Lyon & Madrid & Milano & München & Paris & Prag & Rom & San
Francisco & Shanghai & Singapore & Stockholm & Sydney & Warszawa
Bird & Bird er et internationalt advokatfirma, der 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.

I Bird & Bird leverer vi juridisk rådgivning af højeste kvalitet, så vi forventer, at du har et højt fagligt
niveau, god energi og er ambitiøs.
Vi samarbejder med mange forskellige mennesker
af forskellig baggrund og nationalitet. Derfor har du
en høj social intelligens og kan nemt indgå i klientrelationer og vores team.
Din indstilling til klienter, opgaver og dine
kollegaer proaktiv, og du har mod på aktivt at medvirke til at præge udviklingen hos et advokatkontor,
der ønsker at gå nye veje. Du har et godt humør
ligesom resten af dine kollegaer og ønsker at være
en del af et dynamisk og ungt miljø.
Det er et must, at du har gode engelskkundskaber,
da størstedelen af vores arbejde er på engelsk.
Vi arbejder tæt sammen med vores øvrige
internationale kontorer og vil gerne sikre det tætte

samarbejde ved i højere grad at udstationere vores
medarbejdere i korte eller længere perioder. Hvis
det er noget, du er interesseret i, er vi på sigt
positive overfor det.

Vil du være med på holdet?
Synes du, at jobbet lyder spændende, så send din
ansøgning og CV til os inden den 22. november
2019. Vi afholder samtaler løbende.
Det forventede tiltrædelsestidspunkt er 1. januar
2020 – men gerne før.
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte
Julie Bak-Larsen på julie.bak-larsen@twobirds.com
eller 30 85 13 40. Du kan også læse mere om os på
www.twobirds.com eller følge os på Instagram
(@twobirdsdk) eller LinkedIn (Bird & Bird).
Vi glæder os til at høre fra dig!

