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MESTRER DU MARKETING, KOMMUNIKATION OG DE SOCIALE MEDIER? 

DET GØR VI BARE SLET IKKE! 

 
Vidste du, at Bird & Bird er et førende 

internationalt advokatfirma med mere end 1.200 

advokater og klienter i over 100 lande? 

Nej, vel? Det er derfor vi har brug for at få dig på 

holdet, hvis du brænder for kommunikation og 

markedsføring. 

Jobbet 

 

Vil du være med til at gøre Bird & Bird til et super-

brand også i Danmark, så er denne nyoprettede stil-

ling på vores kontor i København noget for dig. Dine 

arbejdsopgaver vil spænde bredt, og vi forestiller os 

blandt andet, at du skal hjælpe os med følgende: 

 

 vores website og sociale medier 

 produktblade 

 nyheder  

 podcasts 

 pitches (tilbud på nye opgaver) 

 Power Point præsentationer 

 

Men hvad ved vi? Det er jo det, du skal hjælpe os 

med…  

 

Om Bird & Bird 

 

Bird & Bird er et anerkendt internationalt advokat-

firma, som arbejder for nogle af verdens største virk-

somheder. I Danmark er vi ca. 55 medarbejdere, 

heraf ca. 35 jurister.  

 

Vi betragter os selv som et dynamisk kontor med 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.  

 

Den 1. september 2017 slår vi dørene op for nye og 

lækre lokaler i Harbour House i Nordhavnen. Vi går 

med vores kontorindretning nye veje i advokatbran-

chen.  

 

Faglig og personlig profil 

 

Du er kreativ og dygtig til Word, PowerPoint, Linke-

dIn og Instagram. Du har en marketing-

/kommunikationsuddannelse. Herudover skal du 

kunne arbejde med korte deadlines, mange opgave-

skift samt holde overblikket. Du skal have særdeles 

gode kommunikative evner på dansk og engelsk i 

både skrift og tale.  

 

Som person trives du i et uformelt miljø, du er sa-

marbejdsorienteret og udadvendt. Du er desuden 

ansvarsfuld og ambitiøs.  

 

Er du interesseret? 

 

Du kan kontakte vores administrationschef Heidi 

Kamper Petersen eller managing partner Jesper 

Langemark på tlf. 72 24 12 12, hvis du vil høre mere 

om stillingen. 

 

Din ansøgning og CV bedes du sende til 

dnkhr@twobirds.com, mrk.: "Marketing".  

 

Vi glæder os til at høre fra dig! 
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