
 

 
Fuldmægtig indenfor  

udbudsret 
Ønsker du en karriere i et internationalt miljø, hvor du arbejder indenfor 

alle områder af udbudsretten? Så er du måske vores nye fuldmægtig 
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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 

2019 er startet rigtig godt, og det kan mærkes på 

vores tilfredse klienter, der har endnu mere gang i 

forretningen. Vi har også budt mange nye klienter 

velkommen og søger derfor en ny kollega til at være 

en del af vores vækstrejse. 

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 udvikle dig i samarbejde med vores 

erfarne jurister og rådgive danske og udenlandske 

klienter – både på ordregiver- og tilbudsgiversiden.  

Vi lægger stor vægt på udvikling af vores advokat-

fuldmægtige, og udover advokatfuldmægtiguddan-

nelsen vil du indgå i et uddannelsesforløb med dine 

danske og nordiske kollegaer, ligesom der i daglig-

dagen er fokus på udvikling og læring. 

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte: 

 Sagsbehandling og rådgivning indenfor alle  

områder af udbudsretten. 

 Inddragelse i internationale projekter med de 

øvrige Bird & Bird kontorer, da vi ofte er i 

tæt kontakt med vores internationale klienter og 

kollegaer. 

 Deltagelse i videreudviklingen af området. 

Dine kvalifikationer 

Vi forestiller os, at du har et til to års erfaring som 

jurist fra advokatbranchen, en privat virksomhed 

eller en offentlig institution.  

 

Du har en positiv, løsningsorienteret og proaktiv 

indstilling til de daglige arbejdsopgaver og har mod 

på aktivt at medvirke til at præge udviklingen på et 

advokatkontor, der ønsker at gå nye veje. 

Det er et must, at du har gode engelskkundskaber, 

da vi har mange udenlandske klienter, ligesom vi 

ofte er i tæt kontakt med vores internationale  

kollegaer. Desuden vil det være en fordel, hvis du  

tidligere har beskæftiget dig med udbudsret. 

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 vidensdeling 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-, pension- og sundhedsordning, ligesom vi 

har både 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 senest den 31. maj 2019. 
 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til 
at kontakte partner Peter Dann Jørgensen på  
telefon 4054 7496 eller læse mere om os på 
www.twobirds.com. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig! 
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