
 

 
Erfaren advokat indenfor 
Corporate/M&A 
Har du et højt fagligt niveau, og kan du håndtere vores 
klienters nationale og internationale opgaver? 

 
 
 

twobirds.com 

Abu Dhabi & Amsterdam & Beijing & Bratislava & Bruxelles & Budapest & København & Dubai & Düsseldorf & Frankfurt & Haag & Ham-

borg & Helsinki & Hong Kong & London & Luxembourg & Lyon & Madrid & Milano & München & Paris & Prag & Rom & Shanghai & Sin-

gapore & 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. 
 

Dine opgaver 

Du bliver en del af vores ambitiøse Corporate-team 

på 10+ jurister. Teamet arbejder primært med køb 

og salg af virksomheder samt selskabs- og 

kontraktret. Du kommer til at rådgive et bredt ud-

snit af klienter og samarbejdspartnere - bl.a. kapi-

talfonde og virksomheder - i forbindelse med dan-

ske og udenlandske transaktioner. 

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte: 

 Projektledelse af M&A transaktioner 

 Rådgivning indenfor private equity 

 Rådgivning indenfor venture kapital 

 Løbende opgaver indenfor selskabsret 

Dine kvalifikationer 

Vi forestiller os, at du som minimum er 3.-4. års 

advokat med en bred transaktionserfaring, således 

at du selvstændigt kan køre og forhandle M&A 

transaktioner – både på sælger- og købersiden. Du 

har et solidt fundament indenfor selskabsret, virk-

somhedsoverdragelser og eventuelt børsret. 

Som person er du grundig og detaljeorienteret, 

uden det går udover tempoet. Du trives i en selv-

stændig stilling og er god til at bevare overblikket.  

Du har en proaktiv indgang til de daglige arbejds-

opgaver og ønsker aktivt at medvirke til at præge 

udviklingen hos et advokatkontor, der ønsker at gå 

nye veje. 

 

Vi forventer, at du har gode engelskkundskaber, da 

vi ofte arbejder med internationale opgaver. Og så 

har du et godt humør – ligesom resten af dine kol-

legaer. 

Vi tilbyder 

Bird & Bird er et internationalt advokatfirma, som 

beskæftiger over 2.200 medarbejdere fordelt på 28 

kontorer rundt om i verden. I Danmark er vi pt. 50 

medarbejdere med en ambition om at blive flere. 

Du får mange faglige udfordringer og dygtige og in-

spirerende kollegaer, der gerne deler ud af deres vi-

den og erfaring. 

Vi har et uhøjtideligt arbejdsmiljø, hvor vi sætter 

samarbejde og vidensdeling højt. Vi har en flad 

struktur, hvor der ikke er langt mellem med-

arbejdere og ejere, og vi bestræber os på at være ny-

tænkende og byder nye ideer velkomne. 

I jobbet får du også en række attraktive personale-

goder som mulighed for udstationering på et af  

vores 27 andre kontorer, frokostordning, massage- 

og fitnessordning samt sociale og sportslige tilbud. 

Vil du være med på holdet? 

Synes du, at jobbet lyder spændende, så send din 

ansøgning og dit CV til os inden den 20. april 2018 

på DNKapplication@twobirds.com mrk. "Advokat 

– Corporate/M&A". Vi afholder samtaler løbende. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til 

at kontakte Casper Moltke-Leth på 72 24 12 12 eller 

besøge os på www.twobirds.com. 

Vi glæder os til at høre fra dig!

http://www.twobirds.com/
mailto:DNKapplication@twobirds.com

