
 

 
Studentermedhjælper inden for 

Økonomi og regnskab  
Kickstart din karriere i vores Finance-team og vær med til at gøre en 

forskel for vores klienter og kolleger 
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Bird & Bird er et internationalt advokatfirma, bestående af Bird & Bird LLP og filialer og associerede selskaber, hvilket inkluderer Bird & Bird Advokatpartnerselskab. 
Bird & Bird Advokatpartnerselskab er et registreret selskab under CVR nr. 35 14 45 01.  

Dine opgaver 

Du bliver en del af vores danske Finance-team, som 

består af tre fuldtidsmedarbejdere og en  

studentermedhjælper. Vi er en del af det nordiske 

Finance-team bestående af Finland, Sverige og 

Danmark.  

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte: 

 Fakturering og generel økonomi- og sags-

styring af klienter og rammeaftaler 

 Gældsinddrivelse, herunder gennemførelse af 

rykkerprocedure for vores klienter samt op-

følgning herpå i tæt samarbejde med husets 

partnere 

 Afstemning/rapportering efter krav internt 

fra det danske kontor såvel som fra hoved-

kontoret i London 

 Udarbejdelse af interne processer/ 

forretningsgange 

Dine kvalifikationer 

Vi forestiller os, at du enten er økonomistuderende 

eller læser på et andet studie med økonomisk ind-

gangsvinkel. Du kunne også blot have erhvervserfa-

ringer indenfor økonomi/regnskab.   

Arbejdsmæssigt er du grundig og detaljeorienteret. 

Du har et stort flair for tal og fremragende Excel-

kundskaber. Du trives med at være proaktiv i for-

hold til at opsøge opgaver, er ærekær 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. 

Vi forventer, at du har gode engelskkundskaber, da 

meget af vores arbejde foregår på engelsk.  

Som person har du et godt humør og et positivt 

sind, ligesom resten af dine kolleger. Du er  

imødekommende og serviceminded og trives natur-

ligt i et miljø, hvor der er fri tone og højt til loftet. 

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 nytænkende 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 evt. karakterbevis til os hurtigst 

muligt og gerne inden den 1. december 2019. Vi  

afholder samtaler løbende.  

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til 

at kontakte Niramol Arsanam på 28 26 83 36/ 

niramol.arsanam@twobirds.com eller Suzanne  

Nielsen på 21 25 89 43/ 

suzanne.nielsen@twobirds.com eller læse mere om 

os på www.twobirds.com. 

Vi glæder os til at høre fra dig! 
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