Octrooigemachtigde Natuurkunde / Elektrotechniek
Onze organisatie kent uiteenlopende specialisaties, waaronder werktuigbouw,
elektrotechniek, natuurkunde, chemie, farmacie, levensmiddelentechnologie en
moleculaire biologie.
Als octrooigemachtigde Natuurkunde/Elektrotechniek opereer je, onder
verantwoordelijkheid van een partner, als zelfstandig adviseur van innoverende
ondernemingen. Hierbij ben je nauw betrokken bij alle aspecten van
octrooibescherming die bij innovatie een rol spelen.

Wat ga je doen?






Het adviseren van cliënten over bescherming van intellectuele eigendom op
kennis, producten en werkwijzen, in het bijzonder in de vorm van octrooien
Het opstellen, indienen en verder begeleiden van octrooiaanvragen in
Nederland en Europa
Het geven van inbreuk- en geldigheidsadviezen aan cliënten en aan derden
Het inhoudelijk voorbereiden van gerechtelijke procedures in binnen- en
buitenland in geval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten
Het vertalen van octrooien

Wat zoeken wij?









Je hebt een afgeronde universitaire opleiding en/of PhD in de richting
Technische Natuurkunde of Elektrotechniek.
Je bent gecertificeerd gemachtigde NL/EUR.
Minimaal 2 jaar ervaring als zelfstandig gemachtigde.
Een perfecte beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en
geschrift. Gezien het internationale karakter van de werkzaamheden is de
beheersing van andere talen een pré
Klantgerichte en commerciële instelling
Juridisch inzicht met een creatieve inslag
Goede communicatieve vaardigheden en inlevingsvermogen in de cliënt

Wat bieden wij?


Een uitdagende, zelfstandige functie binnen een interessante & informele
organisatie



Fulltime arbeidscontract



Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden als een 13de maand en 25
vakantiedagen



Aangevuld met een aantrekkelijke bonusregeling en carrièreperspectieven

Wie zijn wij?
Arnold + Siedsma, met 12 vestigingen in Nederland, België, Duitsland en
Zwitserland, is een full service dienstverlener op het gebied van intellectueel
eigendom. Onze professionele octrooigemachtigden, merken- en
modellengemachtigden en advocaten houden zich dagelijks bezig met het
beschermen en handhaven van intellectueel eigendom, in het bijzonder octrooien,
merken en modellen.
Ons werkgebied strekt zich uit van het beoordelen van innovaties, het opstellen- en
verleend krijgen van octrooiaanvragen, het verdedigen van octrooi- en
merkenrechten bij eventuele inbreuk tot en met het geven van strategisch en
operationeel advies hieromtrent. Met meer dan 120 medewerkers, vertegenwoordigt
ons kantoor niet alleen Europese, maar ook overzeese cliënten uit onder andere
Amerika en Azië.
Onze bedrijfscultuur kenmerkt zich door een hoge mate van vakmanschap en
professionaliteit in combinatie met een informele werksfeer en collegiale
samenwerking. De lijnen zijn kort en het teamgevoel is sterk.

Reageren?
Je CV en motivatiebrief kun je sturen naar personeelszaken@arnold-siedsma.nl.

