Fuldmægtig/advokat med erfaring
indenfor fast ejendom, erhvervslejeret og transaktioner
Ønsker du en karriere i et internationalt advokatkontor? Så er du måske
vores nye kollega!
Dine opgaver
Du bliver en del af vores team, som arbejder med
fast ejendom i bred forstand, og herfra skal du være
med til at skabe resultater til gavn for vores klienter
både lokalt og globalt. Vi yder juridisk rådgivning af
højeste kvalitet, så vi forventer, at du har et højt
fagligt niveau og er ambitiøs.
Vi arbejder teambaseret i en åben og flad struktur
med fokus på samarbejde og videndeling.
Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte:
• Sagsbehandling indenfor alle områder af fast
ejendom med særligt fokus på køb og salg af erhvervsejendomme og rådgivning vedrørende erhvervslejeret
• Mulighed for sagsbehandling indenfor entrepriseret
• Direkte og selvstændig klientkontakt

Dine kvalifikationer
Vi forestiller os, at du er 3. års fuldmægtig eller 1.
års advokat, med gode juridiske færdigheder og erfaring indenfor fast ejendom i bred forstand, ligesom du kan samarbejde med mange forskellige
mennesker. Kombineret med din interesse for fast
ejendom og erhvervslejeret bistår du med at håndtere vores klienters komplekse opgaver problemfrit,
ansvarsfuldt og effektivt.
Din indstilling til de daglige arbejdsopgaver er proaktiv, og du har mod på aktivt at medvirke til at
præge udviklingen hos et advokatkontor, der ønsker
at gå nye veje.

Det er et must, at du har gode engelskkundskaber,
da vi ofte arbejder sammen med vores kollegaer fra
hele verden, ligesom mange af vores klienter er internationale. Og så har du et godt humør ligesom
resten af dine kollegaer og ønsker at være en del af
et dynamisk og ungt miljø.

Om Bird & Bird
Bird & Bird er et internationalt advokatfirma, som
beskæftiger over 2.700 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.
Udover en god løn og bonusordning får du en række
attraktive personalegoder som frokost- og pensionsordning samt en række sociale og sportslige tilbud.

Vil du være med på holdet?
Synes du, at jobbet lyder spændende, så send din
ansøgning og CV til os inden den 10. juni 2020. Vi
afholder samtaler løbende.
Det forventede tiltrædelsestidspunkt er 15. august
2020.
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte
partner Casper Moltke-Leth på 72 24 12 12 eller læse mere om os på www.twobirds.com.
Vi glæder os til at høre fra dig!

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
Francisco & 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.

