
 

 
Advokat indenfor it- og teleret 
Har du indgående kendskab til både teknologien  
og juraen samt samspillet mellem disse, så læs mere her! 

 
 

 
 

twobirds.com 

Aarhus & Abu Dhabi & Beijing & Bratislava & Bruxelles & Budapest & København & Dubai & Düsseldorf & Frankfurt & Haag & Hamborg 

& Helsinki & Hong Kong & London & Luxembourg & Lyon & Madrid & Milano & München & Paris & Prag & Rom & 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. 
 

Dine opgaver 

Du vil blive tilknyttet vores Commercial-team i  

København, som har indgående kendskab til it-

branchen. Som vores nye og erfarne advokat skal du 

være med til at fastholde og udbygge vores førende 

position indenfor it-retten.  

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte: 

 Sager indenfor alle områder af it-retten og 

tilstødende områder, f.eks. tele/outsourcing. 

 Selvstændig sagsbehandling og mulighed for 

at deltage i videreudvikling af områderne. 

 Direkte og selvstændig klientkontakt. 

Dine kvalifikationer 

Vi forestiller os, at du er en erfaren advokat med  

interesse og erfaring indenfor it- og teleret samt 

outsourcing. Du har en høj professionel standard i 

sagsbehandlingen kombineret med en god forret-

ningsmæssig forståelse. 

Vi ser også gerne, at du er forhandlingsvant,  

besidder gennemslagskraft samt har et godt "drive". 

Du har en positiv og proaktiv indgang til de daglige 

arbejdsopgaver og har mod på aktivt at medvirke til 

at præge udviklingen hos et advokatkontor, der øn-

sker at gå nye veje.  

Det er et must, at du har gode engelskkundskaber, 

da vi ofte er i tæt kontakt med vores internationale  

 

kollegaer. Og så har du et godt humør – ligesom re-

sten af dine kollegaer. 

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. 60 

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. 

I jobbet får du herudover også 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, og passer pro-

filen på dig, så send din ansøgning og CV til os på 

DNKapplication@twobirds.com mrk. "Advokat - it" 

inden den 15. januar 2018. Vi afholder samtaler  

løbende. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til 

at kontakte Jesper Langemark på 72 24 12 12. 

Vi glæder os til at høre fra dig!

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

