
 

 
Communication &  

Marketing Consultant 
Vi er døren til verden – vil du være med til at åbne den? 

 
 
 

twobirds.com 

Abu Dhabi & Amsterdam & Beijing & Berlin & Bratislava & Bruxelles & Budapest & København & Dubai & Düsseldorf & Frankfurt & Haag 

& Hamborg & Helsinki & Hong Kong & London & Luxembourg & Lyon & Madrid & Milano & München & Paris & Prag & Rom & San Fran-

cisco & Shanghai & Singapore & Stockholm & Sydney & Warszawa 

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 

Bird & Bird er i en rivende udvikling og har store 

ambitioner om yderligere vækst over hele verden. 

Som vores nye Communication & Marketing  

Consultant får du medansvar for at udbrede kend-

skabet til Bird & Bird på det danske marked og ko-

ordinere de daglige marketingaktiviteter – både  

online og offline. 

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte: 

 Markedsføring og branding af Bird & Bird i  

Danmark i tæt samspil med vores UK kontor 

 Bird & Bird på de sociale medier 

 Content-produktion til diverse digitale kanaler, 

herunder nyhedsbreve og hjemmeside 

 Layout og udarbejdelse af flyers, marketingmate-

riale, præsentationer m.v. 

 Udarbejdelse af pitches til tilbudsgivning 

 Vores interne kommunikation 

 Tovholder på diverse events 

 Forretningsudvikling i samarbejde med partnere 

 Diverse ad hoc opgaver 

Dine kvalifikationer 

Du er udadvendt, og det falder dig naturligt at være 

opsøgende og samarbejdende.  

Du trives med en varieret rolle, og helt naturligt  

tager du ejerskab for dine opgaver og ved, at de ikke 

bliver gennemført, hvis du ikke gør det. 

 

Vi forventer, at du er uddannet og har erfaring  

indenfor markedsføring og kommunikation. Dine 

kommunikationsevner er i top både mundtligt og 

skriftligt. Du har gode engelsk-kundskaber, da  

størstedelen af vores arbejde foregår på engelsk.  

Du trives i en hverdag, hvor tempoet er højt, dead-

lines er korte, og løbende prioritering af din tid og 

opgaver er nødvendig for at komme i mål med alt. 

Du er kreativ og dygtigere end de fleste til Word og 

Powerpoint med fokus på korte og præcise  

budskaber, der skaber værdi for modtageren. Og så 

har du et godt humør, ligesom resten af dine  

kollegaer, og ønsker at være en del af et dynamisk 

miljø med en flad struktur og højt til loftet. 

Vi tilbyder 

Bird & Bird er et internationalt advokatfirma, som 

beskæftiger mere end 2.800 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  

medarbejdere og ejere, og vi bestræber os på at  

være nytænkende og byder nye ideer velkomne. 

Du får en række attraktive personalegoder som  

frokostordning, pensionsordning, massage- og 

sundhedsordning samt sociale og sportslige tilbud.  



Vil du være med på holdet? 

Synes du, at jobbet lyder spændende, så send din 

ansøgning og dit engelske CV til os hurtigst muligt 

og gerne inden 18. december 2019. Vi afholder  

samtaler løbende.  

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til 

at kontakte COO Lene Court-Payen på 22 44 15 48 

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

Vi glæder os til at høre fra dig! 
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