
    We love Startups
  Franka van Buuren
  Advocaat sectie Corporate

  Bird & Bird werkt nauw samen met  
  verschillende platforms om de 
 ondernemers van de toekomst naar    
 succes te begeleiden.Zo komen wij 
 zelf ook als eerste in aanraking met    
 nieuwe technologieën, creatief talent 
 en ‘tomorrow’s leading firms’.
 
  Ik maak deel uit van het Bird & Bird  
  startup team, wat bestaat uit een frisse  
 mix van jonge advocaten en ervaren
   partners die deze entrepreneurs op 
   juridisch, fiscaal en notarieel gebied
 helpen navigeren door de obstakels   
 van het beginnend ondernemerschap.

 

   Student-stage
 Wouter Kroeze
   Advocaat sectie TIME

 Bij Bird & Bird kun je als 
 gemotiveerde student twee maanden   
 stage lopen op de sectie van jouw
   voorkeur.  

  Wat mij het meest is bijgebleven van   
 mijn stage is de fijne omgang met 
 collega’s en het feit dat ik al snel mee 
   mocht werken aan belangrijke 
  zaken. Als je laat zien wat je in huis   
   hebt, dan liggen er voor jou als 
   student meteen veel kansen. 
   Daarnaast waren de grote mate van      
 vrijheid en de intensieve begeleiding   
   voor mij datgene dat de stage leuk, 
   uitdagend en super leerzaam maakte.

Bird & Bird
Where Law meets Tech

   • Kantoren: 29 
   • Landen: 21
   • Fee earners: 1300
   • Nederland: Den Haag 
    & Amsterdam
   • Cliënten: Tech Startups 
    & multinationals
   • Opleiding: Bird Academy

De Bird cultuur
Clemens Molle
Advocaat sectie IE

Birds zijn gedreven, op een 
ontspannen manier met een passie 
voor hun rechtsgebied, dat verbindt 
enorm. Iedereen kan zichzelf zijn, 
want juist verschillende  
karakters vullen elkaar aan. 

Omdat technologie het centrale 
speelveld is, bestaat er een sterke 
samenhang tussen de secties 
kantoorbreed. Dit zorgt ervoor dat je 
snel een band krijgt met je collega’s. 

  

  

 Contact

 Interesse in een stage bij ons op   
 kantoor? 
  
 Solliciteren kan via 
 recruitment@twobirds.com

 Vragen? 
 Bel Quinci Buijs (Recruiter)     
  via +31(0)6 2502 2458

 Meer weten? Kijk op onze website
  www.werkenbijbirdenbird.nl 

  

  Secties en sectoren
 
  Secties

     • IE   
    • Ondernemingsrecht
    • Arbeidsrecht
    • Tax 
    • Notariaat
    •  TIME (Telecom, IT, Media    
    & Energie)

 
  Sectoren

    • Technology & Communications
    • Life Scinces & Healthcare
    • Media, Entertainment & Sports  
   • Energy & Utilities

Abu Dhabi & Amsterdam & Beijing & Bratislava & Brussels & Budapest & Copenhagen & Dubai & Düsseldorf & Frankfurt & The Hague 

& Hamburg & Helsinki & Hong Kong& London & Luxembourg & Lyon & Madrid & Milan & Munich & Paris & Prague & Rome & 

San Francisco & Shanghai & Singapore & Stockholm & Sydney & Warsaw


