DOGIO Patents zoekt een Octrooigemachtigde werktuigbouwkunde
Over DOGIO Patents
DOGIO Patents is een octrooibureau dat graag dicht bij uitvinders staat om de uitvinder van het
beste op maat gemaakte advies te voorzien. Wij vinden het leuk om als een van de eersten
betrokken te zijn bij de innovatie en ontwikkeling van nieuwe producten. De innovatie die we
voortdurend bij onze klanten zien, ambiëren wij ook binnen ons kantoor.
We staan voor een actieve benadering. We staan in nauw contact met onze opdrachtgevers en zien
graag waar zij mee bezig zijn en welke oplossingen zij voor technische problemen gevonden hebben.
Wij bezoeken hen in hun bedrijf, wij helpen startups, wij gaan naar beurzen en wij zijn lid van
beroepsverenigingen, zodat we van veel ontwikkelingen op de hoogte kunnen zijn. In slechts een
paar jaar tijd is DOGIO Patents gegroeid van slechts één octrooigemachtigde naar een internationaal
team met diverse specialisaties.
Wie we zoeken
We zoeken een gekwalificeerde Nederlands ѐn Europees octrooigemachtigde met specialisatie
werktuigbouwkunde. Als octrooigemachtigde ben je betrokken bij alle fasen van een octrooiproces,
het opbouwen van contacten met opdrachtgevers, het begeleiden en adviseren in
beschermingsmogelijkheden, het schrijven van octrooiaanvragen, het indienen van de aanvragen,
inbreukzaken, opposities en het voorbereiden van validaties.
Wat we bieden
Als jij kunt bewijzen de perfecte fit te zijn voor deze functie, hebben wij een uitdagende, zelfstandige
en flexibel in te vullen (parttime) baan in een hard groeiende jonge en innovatieve organisatie in de
aanbieding, waarbij volop gelegenheid is om jezelf te ontplooien in een flexibele omgeving waarbij
bijvoorbeeld ruimte is om gedeeltelijk vanuit huis te werken.
Wat we vragen
De gekwalificeerde Nederlands ѐn Europees octrooigemachtigde met specialisatie
werktuigbouwkunde heeft intrinsieke belangstelling voor innovatie en ontwikkeling die bij onze
opdrachtgevers plaatsvindt. De octrooigemachtigde is daarom communicatief om bij onze
opdrachtgevers op het juiste moment de juiste informatie op te halen. De octrooigemachtigde
beschikt over uitstekende schriftelijke vaardigheden, zowel Nederlands als Engels. Tot slot heeft de
octrooigemachtigde een sterke professionele drive, is flexibel, gedreven en ambitieus om uit te
blinken in zijn/haar werkveld.
Geïnteresseerd?
Stuur jouw motivatiebrief en CV uiterlijk 30 november naar backoffice@dogiopatents.nl. Voor
vragen, bel Wouter Kempes op telefoonnummer 035-3031666.

