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Dine opgaver 

Du får en unik mulighed for at være med til at præ-

ge business intelligence arbejdet og den strategiske 

retning i vores startup team. Du får spændende og 

udfordrende arbejdsopgaver indenfor indhentelse, 

organisering og analyse af relevant markedsdata, og 

mulighed for at præge strategien på området på 

baggrund af dit arbejde.  

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte: 

 Markedsanalyser og præsentationer 

 Arbejde med de eksisterende softwareværktøjer 

og evaluere behov og muligheder i nye værktøjer 

 Identificere relevante datakilder, indhente data 

og arbejde med data i excel eller andre databe-

handlingsprogrammer  

Dine kvalifikationer 

Vi forestiller os, at du er studerende på CBS, ITU, 

DTU eller lignende hvor du har valgt en retning 

med fokus på business intelligence. Du er desuden 

interesseret i startups, og har flair og interesse for 

teknologi.  

Som person er du grundig og detaljeorienteret, 

uden det går ud over tempoet. Du trives med at væ-

re proaktiv i forhold til at opsøge opgaver, er ære-

kær omkring dem og følger dem struktureret til 

dørs.  

Du bliver en aktiv del af teamet, hvor det kun er dit 

engagement og din formåen, der sætter grænserne 

for det ansvar, du får. Derudover bliver du en del af 

vores studenterteam på i alt fem jurastuderende, 

hvor sammenholdet er godt og humøret højt. 

Vi forventer, at du har gode engelskkundskaber, da 

meget af vores arbejde foregår på engelsk. Og så har 

du et godt humør, ligesom resten af dine kollegaer, 

og ønsker at være en del af et dynamisk miljø. 

Vi tilbyder 

Bird & Bird er et internationalt advokatfirma, som 

beskæftiger over 2.200 medarbejdere fordelt på 30 

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 

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 fro-

kostordning, massage- og fitnessordning samt soci-

ale og sportslige tilbud.  

Vil du være med på holdet? 

Synes du, at jobbet lyder spændende, så send din 

ansøgning, CV og karakterbevis til os hurtigst mu-

ligt og gerne inden 1. december 2019. Vi afholder 

samtaler løbende.  

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til 

at kontakte advokat Johan Ingerslev på 30 85 13 38 

eller læse mere om os på www.twobirds.com.

https://www.twobirds.com/sv/careers/lediga-tjanster
https://www.twobirds.com/sv/careers/lediga-tjanster
https://www.twobirds.com/sv/careers/lediga-tjanster
http://www.twobirds.com/

