De start van een leven als business lawyer
In 1967 besloten de business lawyers Melvin Greenberg en
Bob Traurig tot de oprichting van Greenberg Traurig. Miami

Hans Mouthaan

35 jaar, advocaat

stond in die tijd aan de vooravond van een lange expansie als
stad en ‘gateway’ naar Latijns-Amerika. Met diepe hispanic
roots, groeide het kantoor stap voor stap. Van een atypische
Florida firm naar een full service kantoor met inmiddels 24

Reinier van de Steenoven

30 jaar, belasting adviseur

vestigingen in de Verenigde Staten en Europa. Greenberg
Traurig is vanaf januari 2003 ook gevestigd in Amsterdam.

H

et aanzien van het out-oftown kantoor Greenberg
Traurig groeide naarmate
de successen van nieuwe
vestigingen in steden als New York,
Washington DC, Los Angeles, Boston
en Chicago nationaal zichtbaar
werden. Absoluut geloof in eigen
kunnen. De cliënt altijd centraal. Het
binden van top professionals met
affiniteit voor ondernemen in de
meest brede zin van het woord. Pijlers
onder het succes van ons kantoor.

dan vanzelfsprekend hún zaak. Op
ons kantoor in Amsterdam oefenen
advocaten, ficalisten en (kandidaat)
notarissen – ieder met hun eigen
specifieke ervaring, specialisme en
talent – een volledig geïntegreerde
corporate en fiscale praktijk uit.
Geen krampachtige scheidslijn
tussen advocatuur, belastingadvies
en notariaat. Met die visie en benadering ondersteunen wij cliënten
vanuit Amsterdam door heel
Europa en daarbuiten.

Cliëntgerichte oplossingen centraal
Niet voor niets is op 1 januari 2003
het eerste Europese kantoor in
Amsterdam van start gegaan. Vanuit
het Atrium in Amsterdam biedt het
kantoor in de eerste plaats juridische
en fiscale oplossingen voor cliënten
uit Nederland, en cliënten uit het
buitenland met Nederlandse raakvlakken. Daarnaast biedt het kantoor
Europese cliënten geïntegreerde
dienstverlening in Amerika en
Amerikaanse cliënten vanzelfsprekend
hetzelfde in Europa.

Van starter tot business lawyer
Als basis bouwen we op ambitieuze
en communicatieve mensen, die
teamplayers willen zijn. Onder meer
ook op getalenteerde jonge juristen,
die zich aangetrokken voelen door
de professionele uitdaging en niet
primair op zoek zijn naar zekerheden. Of je zo’n business lawyer
wilt worden, bepaal je in eerste
aanleg zelf. Daarbij kunnen onze
professionals van het eerste uur je
wel heel aardig begeleiden. Als dit
perspectief je aanspreekt, neem je
gewoon contact op voor een eerste
gesprek of voor een student-stage
met HR manager Marjolein Spijker
(spijkerm@eu.gtlaw.com of telefoon
06 51775751).

Eén geïntegreerde praktijk
Greenberg Traurig werkt met
‘business lawyers’ die dicht op de
zaak van hun cliënt zitten. Dat is

Sofie van Dijk

28 jaar, advocaat

Noëlle Wijnstekers

28 jaar, advocaat

Michael Otte

27 jaar, advocaat

Anniek van Zutven

32 jaar, advocaat

Pieter van der Vorm

28 jaar, kandidaat notaris
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