VACATURE

Trainee octrooigemachtigde
Natuurkunde / Elektrotechniek
Arnold & Siedsma is specialist in juridische
bescherming van intellectueel eigendom. Van
het vastleggen van octrooien tot en met de
registratie en bescherming van merken,
modellen en andere rechten.
Als Trainee Octrooigemachtigde met een
opleiding Natuurkunde of Elektrotechniek,
groei je - onder intensieve begeleiding van een
ervaren octrooigemachtigde - uit tot een
zelfstandig adviseur van innoverende
ondernemingen. Hierbij ben je nauw betrokken
bij alle aspecten van octrooibescherming die
bij innovatie een rol spelen. Je gaat meteen
aan de slag en volgt tegelijkertijd de
postacademische opleiding tot
octrooigemachtigde. Deze opleiding bestaat
uit twee delen (NL en EUR gemachtigde) en
duurt circa vier jaar.

Wat ga je doen?







Het (onder begeleiding van een ervaren en
deskundige octrooigemachtigde)
adviseren van cliënten over bescherming
van intellectuele eigendom op producten
en werkwijzen, in het bijzonder in de vorm
van octrooien.
Het leveren van bijdragen aan het
opstellen, indienen en verder begeleiden
van octrooiaanvragen in Nederland en
Europa, inclusief oppositie procedures
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.

Wie zoeken wij?
 Je hebt een (bijna) afgeronde universitaire
opleiding en/of PhD in de richting
(technische) natuurkunde of
elektrotechniek
 Affiniteit met juridische processen
 Perfecte beheersing van Nederlands en
Engels; beheersing van een tweede
vreemde taal (Frans, Duits, Japans, Chinees
of Koreaans) is een pré
 Analytisch vermogen
 Uitstekende planningsvaardigheden
 Klantgerichte instelling
 Goed kunnen samenwerken

Wat bieden wij?






Een uitdagende, zelfstandige functie
binnen een interessante & informele
organisatie
Uitstekende secundaire arbeidsvoorde
waarden als een 13 maand en 25
vakantiedagen
Aangevuld met een aantrekkelijke
bonusregeling en carrièreperspectieven

Meer informatie of reageren?
Voor meer informatie bel je met Addick A.G. Land, de partner die verantwoordelijk is voor de sectie
Elektrotechniek (070-3654833). Je CV en motivatiebrief kun je sturen naar personeelszaken@arnoldsiedsma.nl.

Arnold & Siedsma (1920) is een van de grootste full service dienstverleners 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. Bij onze 12
vestigingen in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland, werken circa 125
medewerkers en er bestaat een gezonde groei-ambitie. Onze bedrijfscultuur
kenmerkt zich door een hoge mate van vakmanschap en professionaliteit in
combinatie met een informele werksfeer en collegiale samenwerking.

