
 

 
Studentermedhjælpere 
Brænder du for at afprøve dine teoretiske færdigheder indenfor 
immaterielle rettigheder eller corporate i praksis ?  
Kickstart din karriere hos os! 

 
 
 

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. 
 

Vi søger to studentermedhjælpere til vores afdelin-

ger for corporate og immaterielle rettigheder. 

Dine opgaver 

Du bliver en del af et internationalt advokatkontor, 

hvor du får et spændende job med udfordrende og 

alsidige arbejdsopgaver. Du får stor indsigt i vores 

sager og bidrager til de løsninger, vi skaber for  

klienterne. 

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte: 

 Deltagelse i sagsbehandling. 

 Udarbejdelse af juridiske notater og forberedelse 

af sager i tæt samarbejde med en advokat eller 

partner. 

 Udarbejdelse af nyhedsbreve indenfor de  

juridiske områder, vi beskæftiger os med. 

 Vedligeholdelse af vidensdatabase. 

 Overvågning af retspraksis og ny lovgivning. 

 Diverse ad hoc forespørgsler indenfor juraen. 

Dine kvalifikationer 

Vi forestiller os, at du er jurastuderende på 2. eller 

3. år af studiet – og har et højt fagligt niveau og et 

solidt juridisk fundament. Samtidig ønsker du at 

udvikle din forretningsforståelse og blive rustet til 

en fremtidig karriere i advokatbranchen. 

Som person er du grundig og detaljeorienteret, 

uden det går ud over tempoet. Du trives med at  

være proaktiv i forhold til at opsøge opgaver, og du 

følger dem til dørs, når du får dem. Hos os er det dit 

engagement og din formåen, der sætter grænserne 

for det ansvar, du får. 

Vi forventer, at du har gode engelskkundskaber, da 

meget af vores arbejde foregår på engelsk. 

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 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 

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. 

Du får en række attraktive personalegoder som  

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, CV og karakterbevis til os inden den 12. 

august 2018. Vi afholder samtaler løbende. 

  

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte  

Ulrik Laustsen på 72 24 12 12 eller besøge os her på 

www.twobirds.com. 

Vi glæder os til at høre fra dig! 
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