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Het kantoor
Greenberg Traurig is een ondernemend
advocatenkantoor, gevestigd in het
Hirschgebouw aan het Leidseplein in
Amsterdam. Greenberg Traurig, opgericht in
1967 in Zuid-Florida in de VS, telt inmiddels
wereldwijd ruim 2.200 advocaten verdeeld
over 41 vestigingen. Het kantoor behoort tot
de top 20 grootste advocatenkantoren ter
wereld (‘Global 200’ van Law.com). Bij het
Amsterdamse kantoor werken meer dan 53
ondernemende advocaten, fiscalisten en
notarissen. Er wordt vanuit Amsterdam
dagelijks en rechtstreeks samengewerkt met
de internationale collega’s.

Het ondernemende kantoor ziet knowledge
management als essentiële bouwsteen om
haar ambities te realiseren. Er wordt daarom
veel belang gehecht aan de ontwikkeling van
knowledge management, waarbij er veel
ruimte is voor het ontwikkelen en opzetten van
nieuwe projecten en initiatieven.
Daartoe behoren alle aspecten die met
kennis (in de breedste zin van het woord) te

Knowledge Advisor

maken hebben: onder andere het beheer van
externe bronnen, het beheer en de ontsluiting
van know-how (waaronder modellen), het
samen met Marketing & Communicatie
(verder) ontwikkelen en beheren van het
intranet, en het deelnemen aan en opzetten
van projecten gefocust op innovatie. Ook
vallen hier ad hoc onderwerpen of projecten
met raakvlakken met kennis onder. Knowledge
management valt onder de Business Staff en
er wordt veel samen gewerkt met collega’s
door de gehele organisatie heen.



Gezien het belang van knowledge
management zoekt Greenberg Traurig een
jurist met affiniteit met en interesse in
knowledge management. De Knowledge
Advisor is een echte kennispartner. Hij/zij
zoekt naar business tools om het werkproces
te vergemakkelijken. Doordat de ‘next
generation’ advocaten steeds meer worden
geserviced door legal tech tools wordt de rol
van knowledge management daarin steeds
crucialer, ook in relatie met innovatie en
business development. De Knowledge Advisor
rapporteert rechtstreeks aan de Knowledge
Manager en is samen met de Knowledge
Manager verantwoordelijk voor:

• Het actief ophalen van know-how bij de
praktijkgroepen en het bevorderen en
coördineren van het (verder) ontwikkelen
van modellen en standaarden;

• Het ontwikkelen, implementeren en
verbeteren van informatie-, kennis- en
werkprocessen;

• Het structureren van informatie en het
ontwerpen, ontwikkelen, beheren en
monitoren van databases, inclusief het
bijwerken van kennisplatforms met
nauwkeurige en relevante informatie;

• Het samen met Marketing &
Communicatie opstellen, implementeren
en bewaken van, en zorgdragen voor
informatievoorziening en kennisdeling
over, kwaliteitsnormen,
opmaakstandaarden en corporate
uitingen;

• Het volgen van trends en ontwikkelingen
op legal tech-gebied, en de mogelijke
implementatie en toepassing daarvan
binnen kantoor;

• (Contract)management en beheer van
externe producten en bronnen, het
monitoren en promoten van het gebruik
daarvan en het zijn van aanspreekpunt
voor collega’s;

• Projectmanagement in relatie tot
knowledge management-initiatieven;

• Het zorgdragen voor integratie in, en het
onderhouden van contact met de
internationale organisatie op het gebied
van knowledge management.

Voor wie is dit interessant?
Deze positie is bij uitstek interessant voor
iemand die graag in een klein team werkt
met een divers takenpakket en veel ruimte
voor initiatieven en vrijheden, en graag mee
wil bouwen aan de verdere positionering van
knowledge management. Hij/zij heeft
interesse, binnen een sterk internationale
context, in de ontwikkelingen binnen de
advocatuur, maar kijkt ook verder dan dat.
Hij/zij ziet de kansen en mogelijkheden
binnen deze dynamische en snel
veranderende sector. De Knowledge Advisor
komt te werken in een ambitieuze omgeving
bij een kantoor dat hard aan de weg aan het
timmeren is om essentiële veranderingen te
bewerkstelligen in een veeleisende omgeving.

De Knowledge Advisor herkent zich verder in
de volgende punten:

• Heeft een afgeronde juridisch opleiding en
is toe aan een tweede of derde
carrièrestap;

• Heeft bij voorkeur ervaring binnen de
advocatuur of de juridische sector;

• Heeft affiniteit met en interesse in de
combinatie van knowledge management
en zakelijke dienstverlening;

• Is analytisch sterk en kan bewegen op het
raakvlak van advies en support;

• Is in staat om werkzaamheden op een
projectmatige manier aan te pakken;

• Is ondernemend, creatief en
resultaatgericht;

• Is organisatiebewust en sensitief, en in
staat uitstekend met- en voor anderen te
werken;
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Contact:

Naomi Linder
Consultant
+31 6 216 63 008

Arjen Breedveld
Partner
+31 6 146 84 589

Dicke Röell Breedveld B.V.
Burgemeester van Karnebeeklaan 17 • 2585 BA Den Haag • +31 70 361 70 09

info@drbgroep.nl • drbgroep.nl

De search en selectie voor deze functie is exclusief uitbesteed aan Dicke Röell Breedveld.
Voor meer informatie over de functie en Greenberg Traurig kun je contact opnemen met
Arjen Breedveld of Naomi Linder. Richt je reactie, bij voorkeur per e-mail, aan
info@drbgroep.nl.
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• Beschikt over sterke
projectmanagementvaardigheden en
staat stevig in zijn/haar schoenen;

• Is nauwkeurig en kwaliteitsbewust en kan
zelfstandig werken.


