
 

 
Advokat der brænder for 

udbudsret 
Vil du være med til at rådgive om alle aspekter af en udbudsproces?  

Og samtidig være en del af vores international vækstrejse? 
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Abu Dhabi & Amsterdam & Beijing & 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. 

 

Bliv en del af vækstrejsen 

Vi har budt mange nye klienter velkommen, og  

søger derfor nye kollegaer til vores team. 

Du bliver en del af vores ambitiøse udbudsteam, 

som består af ni jurister. Teamet bistår vores  

klienter i alle aspekter af en udbudsproces. Du får 

mulighed for at arbejde selvstændigt og rådgive 

danske og udenlandske klienter – både på ordre-

giver- og tilbudsgiversiden.  

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte: 

 Selvstændig sagsbehandling indenfor alle  

områder af udbudsretten. 

 Strategisk rådgivning til ordregivere i relation til 

udbudspligt, valg af udbudsproces, kontrakt-

form og muligheder for evaluering. 

 Strategisk rådgivning til danske og udenlandske 

tilbudsgivere i relation til forståelsen af  

udbudsmaterialet, risici i udbudte projekter og 

scoringsmodeller. 

 Inddragelse i internationale udbudsprojekter 

med de øvrige Bird & Bird kontorer, da vi ofte er 

i tæt kontakt med vores internationale klienter 

og kollegaer. 

 Rådgivning i forbindelse med digitalisering i den 

offentlige sektor, herunder gennemførsel af  

udbud af it-kontrakter og infrastruktur projekter 

 Deltagelse i udvikling af området,  

herunder undervisning og videndeling. 

 

Dine kvalifikationer 

Nøglen til succes i stillingen er din store evne til at 

koordinere og samarbejde med mange forskellige 

mennesker. Kombineret med dit solide fundament 

indenfor udbudsret, hjælper du med at håndtere 

vores klienters komplekse nationale og  

internationale opgaver problemfrit, ansvarsfuldt og 

effektivt. 

Du har en positiv og proaktiv indstilling til de  

daglige arbejdsopgaver og har mod på aktivt at 

medvirke til at præge udviklingen på et moderne in-

ternationalt advokatkontor. 

Som person er du struktureret og god til at  

planlægge din tid. Og så har du et godt humør,  

ligesom resten af dine kollegaer og ønsker at være 

en del af et dynamisk miljø. Du jonglerer gnidnings-

frit mellem dansk og engelsk og sætter en ære i bå-

de at lære nyt og lære fra dig. 

Om Bird & Bird 

Bird & Bird er et internationalt advokatfirma, som 

beskæftiger over 2.200 medarbejdere fordelt på 29 

kontorer rundt om i verden. I Danmark er vi pt. 65 

medarbejdere med en ambition om at blive flere. 

Du får mange faglige udfordringer samt dygtige og 

inspirerende kollegaer, der gerne deler ud af deres 

viden og erfaring. 

Vi har et uhøjtideligt arbejdsmiljø, hvor vi sætter 

samarbejde og videndeling højt. Vi har en flad  

organisation, og vi bestræber os på at være  

nytænkende og byder nye ideer velkomne. 



 

 

 

Du får en række attraktive personalegoder som  

frokost- og sundhedsordning samt sociale og 

sportslige tilbud. På sigt vil der være mulighed for  

udstationering på et af vores 28 andre kontorer. 

Vil du være med på holdet? 

Synes du, at jobbet lyder spændende, så send din 
ansøgning, CV og relevante bilag hurtigst muligt, 
dog seneste den 21. juli 2019. 
 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til 
at kontakte partner Peter Dann Jørgensen 
på telefon 40 54 74 96 eller læse mere om os på 
www.twobirds.com. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig!  
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