
DOGIO Patents and Trademarks 

zoekt FORMALITIES OFFICERS / PARALEGALS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOGIO Patents and Trademarks is een octrooibureau gevestigd in het centrum van Hilversum. Met vier 
octrooigemachtigden, een merkengemachtigde en twee formalities officers hebben we inmiddels alweer 10 
jaar aan ervaring in huis om onze klanten goed bij te staan bij het beschermen van hun intellectuele eigendom. 
Als FO ben je bij DOGIO essentieel onderdeel van het geheel, waarbij ruimte is voor jouw inbreng. 

 
Samen met DOGIO Intellectual Property Services onze vertaal- en validatietak, en Valoridat, onze eigen 
ICT-tak, zijn wij een innovatieve en allround speler op de Nederlandse en internationale markt die wendbaar 
is en snel inspeelt op nieuwe ontwikkelingen. 

 
Door een FO-team te bouwen van ervaren en gecertificeerde formalities officers in combinatie met leergierige, 
slimme administratieve krachten die de ambitie hebben FO te worden, zetten we een flexibel en dynamisch 
team neer waarin ook ruimte is voor medewerkers die graag een kleiner aantal uren willen werken en toch 
een volwaardige functie willen uitoefenen. Zie jij jezelf in zo’n team een coachende of juist lerende rol spelen? 
Reageer dan direct! 

 
ONZE NIEUWE COLLEGA: 
- Ontzorgt onze octrooigemachtigden met taken als verwerking van post en e-mailcorrespondentie, 

termijnbewaking en het voorbereiden van stukken om in te dienen bij octrooiverlenende instanties 
- Heeft goede kennis van MS Office en maakt zich gemakkelijk het gebruik van nieuwe software eigen 
- Is klantvriendelijk, collegiaal en soepel in communicatie, zowel mondeling als in schrift 
- Werkt gestructureerd en is bijzonder nauwkeurig 
- Heeft aantoonbaar HBO werk- en denkniveau; een juridische achtergrond is een pré 
- Is leergierig en geduldig 
- Is tussen 16 en 40 uur per week beschikbaar, waarvan ten minste één dag op kantoor 

 
WE BIEDEN JE: 
- Een functie voor 16 tot 40 uur per week. Samen met een collega solliciteren behoort tot de mogelijkheden! 
- Een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling 
- Een goed salaris, passend bij je opleiding en ervaring 
- De mogelijkheid om hybride te werken 
- De kans om een rol te spelen in het opleiden en coachen van jonge collega’s 
- Een werkplek in het centrum van Hilversum, op loopafstand van het station en met voldoende eigen 

parkeergelegenheid 
- Uitgebreide opleidingsmogelijkheden 

Om te solliciteren en/of bij vragen kun je mailen naar 
mieke.vanrijn@dogiopatents.nl of bellen met 035-3031666. 

Meer informatie over DOGIO kun je vinden op 
www.dogiopatents.nl 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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