Advokat indenfor
Persondata
Ønsker du en karriere som advokat i et internationalt advokatkontor?
Så bliv en del af vores team!

Bliv en del af vækstrejsen
Vores persondatateam leder efter en ny kollega, der
vil være med til at bringe teamet videre frem i markedet. Som resten af Bird & Bird i Danmark, er teamet inde i en udvikling med øget internationalt fokus samt opgaver for store internationale klienter.
Du vil derfor blive en del af det mest internationale
databeskyttelsesteam i Danmark, og vil komme til at
samarbejde direkte med vores kontorer i hele verden.
Du bliver en del af et team, der arbejder teambaseret
i en åben og flad struktur med fokus på samarbejde,
videndeling, kvalitet og fleksibilitet.

Dine opgaver
Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte:
• Alle områder af databeskyttelse, persondata og eprivacy.
• Internationalt arbejde med vores globale klienter
i samarbejde med vores kollegaer på de øvrige
Bird & Bird kontorer.
• Direkte og selvstændig klientkontakt.
• Du vil få mange faglige udfordringer samt dygtige
og inspirerende kollegaer, der gerne deler ud af
deres viden og erfaring. Du vil ligeledes opbygge
en værdifuld viden om andre landes databeskyttelseslovgivning.

udbudsteam og tech-team, blandt andet i forbindelse med større offentlige myndigheder og virksomheders anskaffelse af nye it-systemer og cloudbaserede services.

Om Bird & Bird
Bird & Bird er et internationalt advokatfirma, som
beskæftiger i omegnen af 1.350 jurister fordelt på 29
kontorer rundt om i verden.
Persondata er en af Bird Birds kernekompetencer og
vores internationale persondatagruppe består af
flere end 100 jurister. Vidensdeling sker på tværs af
vores kontorer, og vi har et tæt samarbejde med vores kollegaer i vores globale databeskyttelsesteam.
I Danmark er vi på tværs af alle fagområder pt. 70
medarbejdere med en ambition om at blive flere.
Det er vores overordnede vision at være verdens bedste advokatkontor for organisationer, der
forandres af teknologi og den digitale verden. Det betyder, at vi blandt andet repræsenterer en lang række
af de største tech-virksomheder i verden.
Vi sætter samarbejde og vidensdeling højt. Vi har en
flad struktur, og vi bestræber os på at være nytænkende og byder nye ideer velkomne.
Udover god lønpakke, med bonus og pensionsordning, får du en række attraktive personalegoder som
frokostordning og en række sociale og sportslige tilbud, ligesom der, når verden igen bliver normal, vil

Udover ”stand-alone” rådgivning assisterer vi også
vores øvrige praksisområder, herunder vores
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være mulighed for løbende udstationeringer på vores andre kontorer rundt om i verden.

Du har et godt humør, ligesom resten af dine kollegaer, og ønsker at være en del af et dynamisk miljø.

Mange i Bird & Bird har også et aktivt familieliv, og
det er væsentligt for alle at kunne prioritere i en travl
hverdag.

Det er et must, at du har gode engelskkundskaber,
da størstedelen af vores arbejde er på engelsk.

Dine kvalifikationer
Vi forestiller os, at du er 1.-3. års advokat med en
baggrund indenfor Persondata. Vi tænker, at du har
arbejdet indgående med persondata i et par år.
I Bird & Bird leverer vi juridisk rådgivning af højeste
kvalitet, så vi forventer, at du har et højt fagligt
niveau, god energi og er ambitiøs.
Vi samarbejder med mange forskellige mennesker af
forskellig baggrund og nationalitet. Derfor har du en
høj social intelligens og kan nemt indgå i klientrelationer og vores team.
Din indstilling til klienter, opgaver og dine
kollegaer er proaktiv, og du har mod på aktivt at
medvirke til at præge udviklingen på et advokatkontor, der ønsker at gå nye veje.

Vil du være med på holdet?
Synes du, at jobbet lyder spændende, så send din ansøgning, CV og relevante bilag hurtigst muligt, dog
senest den 25. marts 2021.
Vi holder ansættelsessamtaler løbende.
Det forventede tiltrædelsestidspunkt er hurtigst muligt.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til
at kontakte partner Michael Gorm Madsen på 25 24
51 30 eller michaelgorm.madsen@twobirds.com.
Du kan også lære mere om os på www.twobirds.com
eller følge os på Instagram (@twobirdsdk) eller LinkedIn (Bird & Bird).

