
DOGIO Intellectual  
Property 

 

  

30 uur per week 

DOGIO IP staat graag dicht bij onze klanten om hen van de beste service 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 bij onze klanten zien, ambiëren wij ook binnen ons kantoor. In bijna 
acht jaar zijn we van één werknemer uitgegroeid tot een team van meer dan twintig medewerkers 
met octrooigemachtigenden, formalities officers, HR en administratieve ondersteuning, ICT-ers en 
vertalers. Onze visie is “Groots worden door Innovatieve Technologie”.  

In de functie van directiesecretaresse (30 uur per week, verspreid over vijf dagen) ondersteun je de 
directeur die leiding geeft aan het octrooigemachtigdenteam, het vertalersteam, het validatieteam 
en de ICT-ontwikkeling. Daarnaast heeft de directeur diverse inhoudelijke taken binnen de teams, 
onderhoudt hij het klantencontact en staat hij aan de basis van vele innovatieve projecten die verder 
door ICT-ers ontwikkeld worden. Het uitgebreide takenpakket van de directeur vraagt om specifieke 
ondersteuning, coördinatie en planning van zijn taken waarbij een op-maat-afstemming met collega’s 
en klanten nodig is. De functie van directiesecretaresse heeft het karakter van die van een personal 
assistent (PA), waarbij het de taak is om de werkzaamheden van de directeur te organiseren, waarbij 
de directiesecretaresse inhoudelijke taken althans ten dele kan overnemen om ervoor te zorgen dat 
alle processen doorlopen. Een bedrijfskundig inzicht en gevoel voor intercollegiale verbanden is 
nodig om als spreekbuis van en voor de directeur te fungeren. Aangezien de kern van het succes van 
het bedrijf gevormd wordt door ontwikkeling van software en ICT-systemen, is affiniteit met ICT zeer 
gewenst, waaronder het werken met informatiesystemen waarmee bedrijfsprocessen en 
klantgegevens worden beheerd. Tot slot behoren gebruikelijke taken zoals het verwerken van alle 
informatie van en naar de directeur, het notuleren van vergaderingen, het uitwerken van dictaten en 
het beheer van de agenda tot de functie van de directiesecretaresse. Standplaats is Hilversum, bij 
voorkeur de directiesecretaresse ook woonachtig in of nabij Hilversum.  

OVER JOU 

• Een relevante opleiding op ten minste HBO-niveau, in een secretariële of juridische richting;  

• Meerdere jaren relevante werkervaring in een soortgelijke functie;  

• Vastberaden, no-nonsense mentaliteit, stressbestendig, flexibel, proactief en ontwikkelingsgierig;  

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;  

• Goede kennis van MS Office en vaardigheid om met software-op-maat te werken;  
 

GEINTERESSEERD? 

Stuur vóór 15 oktober 2019 je motivatie en C.V. per e-mail naar wouter.kempes@dogiopatents.nl.  

 
DOGIO IP ZOEKT EEN DIRECTIESECRETARESSE/PA 
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