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Agenda
Bestuursvergaderingen
8 maart 2019
11 juni 2019
3 september 2019
3 december 2019
Platform 10 jaar
3 april 2019
ALV
3 april 2019
Examen
21 mei 2019

NIEUWSBRIEF

Nieuws vanuit het bestuur
Een korte terugblik op de afgelopen 10 jaar
Allereerst wens ik je ook namens alle bestuursleden van het Platform een
mooi, gezond en succesvol 2019!
Op 3 april 2019 bestaat het Platform Formalities Officers 10 jaar. Wat een
mijlpaal!
In 2009 is het Platform opgericht. Vanaf 2007 liepen er al besprekingen
met de managers IP-Support/ coördinatoren uit de industrie. Er was
behoefte aan opleiding, aan permanente educatie en meer erkenning voor
ons vak, maar in Nederland was er niets op dat moment. Het kennisniveau
van alle Formalities Officers/Paralegals moest omhoog, maar hoe?
De coördinatoren vroegen de Orde van Octrooigemachtigden om advies,
de Orde was enthousiast maar adviseerde wel om er ook de private
practice kantoren bij te betrekken. En zo is het Platform ontstaan. Ten
tijde van de oprichting in 2009 hadden we ons een aantal doelen gesteld,
het belangrijkste doel was het opzetten van een opleiding en een examen.
Een ander belangrijk doel was permanente educatie en kennis delen,
netwerken. Met trots kan ik zeggen dat we daarin zijn geslaagd.
Het ledenaantal bedraagt op dit moment 370 leden. Op 3 april
aanstaande vindt de 10e conferentie plaats. Op 21 mei 2019 organiseert
het Platform voor de 9e keer het examen voor Certified Formalities Officer.
268 kandidaten hebben tot nu toe deelgenomen aan het examen, 188
kandidaten zijn geslaagd, wat een prachtig resultaat! Vanaf 2017 heeft de
Orde het Examen officieel erkend en tekenen zij mee op het certificaat.
Jaarlijks organiseert het Platform naast de conferentie en het examen nog
2 tot 3 evenementen voor permanente educatie en netwerken. We hebben
onze beroepsgroep in Nederland goed op de kaart gezet. We zijn oprecht
trots dat we dat allemaal hebben bereikt in Nederland.
En dan ons Europese avontuur… Al vanaf de oprichting van het Platform
hebben we contact gehad met onze zusterorganisaties in Engeland,
Denemarken en Noorwegen. In deze landen bestond er al langer een
nationale Association en in Engeland en Denemarken waren er ook al een
opleiding en een examen.
In de eerste jaren na de oprichting van het Platform bezochten we elkaars
conferenties en spraken we daar over de ontwikkelingen in onze nationale
Associations. In de loop der jaren werd duidelijk dat we onze krachten
wilden bundelen, we wilden gezamenlijk Europa in. Ook het EPO juichte
deze plannen toe. Wij zijn ervan overtuigd dat we door onze krachten te
bundelen onze beroepsgroep nog beter op de kaart kunnen zetten en een
interessante gesprekspartner kunnen worden op internationaal niveau.
Begin 2017, op 16 januari om precies te zijn, was de oprichting van het
Europese Platform EPIPA dan eindelijk een feit.
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We hopen de komende jaren te groeien. Verder hebben we ons als doel gesteld: het realiseren van
permanente educatie en erkenning op Europees niveau, en een EQE voor Formalities Officers. Ook in
andere landen binnen Europa is er behoefte aan permanente educatie en opleiding. We zijn in het
voorjaar van 2017 het gesprek aangegaan met het EPO over permanente educatie op Europees
niveau. Wij zijn zeer verheugd dat het EPO sinds de tweede helft van 2017 is gestart met het
organiseren van seminars voor patent administrators. Eerst als pilot, maar in 2018 heeft het al meer
een vaste vorm gekregen en ook voor dit jaar staan er al weer 3 gepland. Een mooie ontwikkeling!
Debby de Brouwer is ondertussen één van de vaste sprekers tijdens deze seminars en zij houdt op
ons verzoek tijdens elk seminar een korte presentatie over het Europese Platform wat weer resulteert
in diverse contacten en voorzichtige plannen met betrekking tot het opzetten van een nationale
Association in diverse landen binnen Europa. We willen Debby via deze weg dan ook heel hartelijk
danken voor haar inzet voor EPIPA.
Het woord verspreiden, Europa op de hoogte brengen van onze plannen en ambities, dat is op dit
moment belangrijk.
Sinds 2016 ben ik namens het Platform lid van de subcommissie EPP (E-Patent Process) van SACEPO.
In oktober 2018 heb ik een buitengewone vergadering bijgewoond over de tool die examiners
gebruiken om het Druckexemplar te finaliseren. Het EPO heeft de intentie om deze tool te vereenvoudigen en te verbeteren en wilde graag feedback van ons ontvangen. Op 30 januari 2019 staat de
volgende vergadering op de planning, waarin we meer zullen horen over de ontwikkeling van Online
Filing en de Mailbox.
Op 21 december 2018 heb ik een brief ontvangen van de president van het EPO over het Strategic
Plan van het EPO voor de periode 2019 tot en met 2023. De brief van het EPO vind je achter deze
nieuwsbrief. Het EPO hoort graag onze visie over de ontwikkelingen/uitdagingen die het EPO de
komende jaren te wachten staan om het octrooisysteem te verbeteren, en hoe we onze samenwerking zouden kunnen bevorderen om dit efficiënt aan te pakken. Wij stellen jouw mening ook zeer
op prijs. Mocht je ideeën of verbeterpunten hebben, laat het ons weten vóór 8 februari 2019 via
secretariaat@formalitiesofficers.nl. Dan kunnen we je input meenemen in onze reactie naar het EPO.
Wat zijn de plannen voor 2019?
Uiteraard gaan we ons 10-jarig jubileum vieren en wel op woensdag 3 april 2019. Een heel mooie
mijlpaal waarbij we graag met jou stilstaan. De jubileumconferentie zal dit jaar op een mooie en
bijzondere locatie plaatsvinden in het westen van het land. Het programma omvat in de ochtend een
korte Algemene ledenvergadering en een update over alle recente ontwikkelingen bij het EPO. Daarna
willen we graag tijdens de lunch met jou het glas heffen op deze bijzondere mijlpaal. Het middagprogramma wordt zeer interessant maar vooral heel erg leuk. We sluiten de dag af met een heerlijk
diner. Binnenkort ontvang je de uitnodiging voor deze feestelijke dag. Wij hopen uiteraard op een
heel mooie opkomst!
De opleiding die kandidaten kunnen volgen om zich voor te bereiden op het examen van 2019 is
inmiddels in volle gang. De datum voor het examen van 2019 is al bekend. Het examen zal worden
afgenomen op dinsdag 21 mei 2019. Meer informatie over inschrijven voor het examen volgt in
februari per email. Zoals we al eerder hebben aangegeven, adviseren wij dat kandidaten die deelnemen aan het examen minimaal drie jaar werkervaring hebben met een groot aantal deelgebieden
van de opleiding. Verder willen wij nogmaals benadrukken dat examenvragen worden gemaakt op
basis van de onderwerpen uit de exameneisen die door het Platform zijn
opgesteld en dat er vragen kunnen worden gesteld over alle actuele zaken en nieuwe ontwikkelingen
binnen de administratieve wereld van de Intellectuele Eigendom.
Wij wensen alle kandidaten die deelnemen aan het examen heel veel succes met alle voorbereidingen
en natuurlijk op de examendag zelf.
Verder zullen we dit jaar nog een aantal Masterclasses organiseren. Meer informatie hierover volgt
later.
Wij hopen je te zien op woensdag 3 april 2019!
Dolinda de Proost
Voorzitter
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SAVE THE DATE— 3 APRIL 2019
Platform 10 jaar en ALV
De Algemene Ledenvergadering met aansluitend de conferentie
wordt gehouden op woensdag 3 april 2019.
Omdat het Platform 10 jaar bestaat, ziet het programma er iets
anders uit dan je gewend bent, uiteraard met een feestelijk tintje!
De uitnodiging volgt binnenkort.

Examen 2019
Het examen wordt dit jaar afgenomen op dinsdag 21 mei 2019. De uitnodiging voor inschrijving
wordt in februari verstuurd.

Wist je dat ….
Octrooien
PCT
Je per 1 november 2018 alleen op verzoek van het EPO een origineel per post hoeft na te sturen
van een intrekkingsverzoek dat per fax bij het EPO is ingediend in de Internationale procedure?
Zie: https://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2018/pct_news_2018_10.pdf
Octrooicentrum Nederland per 1 december 2018 niet langer indiening van PCT-aanvragen via PCT
-SAFE accepteert? Zie: https://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2018/pct_news_2018_10.pdf
Het International Bureau voornemens is per eind juni 2019 de fax af te schaffen? Gebruikers
dienen in plaats daarvan ePCT te (gaan) gebruiken. In het geval dat ePCT niet werkt, is er als
vangnet een upload service beschikbaar voor het indienen van PDF documenten.
Zie: www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2018/pct_news_2018_12.pdf
Voor “demands for preliminary examination” die worden ingediend op of na 1 juli 2019 geldt dat
de IPEA direct zal starten wanneer alle benodigde documenten en taksen zijn ontvangen, tenzij de
aanvrager vraagt de start uit te stellen? Momenteel wacht de IPEA juist totdat de termijn voor het
aanvragen van inhoudelijke beoordeling is verstreken, tenzij de aanvrager om een eerdere start
vraagt. Zie: https://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2018/pct_news_2018_10.pdf
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EP
Het EPO per 1 november 2018 WIPO’s Digital Access Service (DAS) gebruikt als “depositing” en
“retrieving office” m.b.t. directe Europese octrooiaanvragen en Euro-PCT aanvragen (EP regionale
fase na PCT)? Voor PCT aanvragen is het EPO van plan deelname aan DAS in de nabije toekomst
te implementeren. Meer informatie over hoe het werkt is hier te vinden:
www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2018/10/a79.html
Het per 1 december 2018 mogelijk is electronisch gecertificeerde prioriteitsdocumenten per CMS
in te dienen m.b.t. directe Europese octrooiaanvragen en Euro-PCT aanvragen (EP regionale fase
na PCT)? Dit was al mogelijk via Online Filing.
Zie: www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2018/11/a94.html
De technische vereisten voor “Video Conferencing” (Vi-Co) met het EPO zijn vereenvoudigd?
Zo’n Vi-Co kan bijvoorbeeld worden ingezet voor interviews of oral proceedings. Dat kan een
aanzienlijke besparing van reistijd en -kosten opleveren. Meer details vind je hier:
www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2018/11/a96.html

Overig
Het per 1 oktober 2018 weer verplicht is voor Argentijnse octrooiaanvragen een Spaanse vertaling
van het prioriteitsdocument in te dienen die is opgesteld door een beëdigd vertaler? De vertaling
moet binnen 3 maanden na de indieningsdatum worden ingediend.
Zie: https://www.clarkemodet.com/en/news-posts/changes-in-argentina-regulation-compulsorysubmission-of-translations-for-priority-documents/
Het mogelijk is de verleningsprocedure in Braziliaanse octrooiaanvragen te versnellen via het
“patent pre-examination program”? Meer details vind je hier:
https://www.clarkemodet.com/en/news-posts/speeding-patent-process-in-brazil/
Het USPTO de “After final consideration pilot 2.0” (AFCP 2.0) heeft verlengd tot 30 september
2019? Doel van deze pilot is om het aantal verzoeken tot “continued examination” (RCE) te
verminderen en samenwerking tussen de examiner en aanvrager te stimuleren.
Zie: www.uspto.gov/patent/initiatives/after-final-consideration-pilot20?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_so
urce=govdelivery&utm_term=
Merken
Op 11 december jl. de nieuwe verordening gegevensbescherming voor EU-instellingen in werking
is getreden en dat het effect is dat bepaalde informatie niet meer via de publieke registers via het
EUIPO te vinden is?
Lees verder via https://euipo.europa.eu/ohimportal/nl/news/-/action/view/4881556
Brunei vanaf 23 januari jl. zijn merken- en modellendata beschikbaar heeft gesteld via TMView en
DesignView? Zie: https://euipo.europa.eu/ohimportal/nl/news/-/action/view/4935818
Er sinds 1 januari jl. tariefwijzigingen bij het BBIE zijn doorgevoerd? Eén van de wijzigingen houdt
in de werkwijze met een basistarief voor een merkaanvraag of -vernieuwing met inbegrip van drie
product- of dienstenklassen is afgeschaft. Tegenwoordig geldt een tarief per product- of dienstenklasse.
Zie: https://www.boip.int/nl/ondernemers/actueel/tariefwijzigingen-vanaf-1-januari-2019-0
Voor EU merken bestaande rechten gewaarborgd blijven, ongeacht of er een Brexit deal komt of
niet? Zie: https://mailchi.mp/a84b9f1d6688/an-update-on-brexit-and-its-implications-on-eu-anduk-trade-mark-protection?e=336369a37b
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Even voorstellen
Mijn naam is Sharita Kandhai. Ik ben moeder van een zoon van 17 en een
dochter van 8.
Sinds 24 mei 2004 ben ik werkzaam op de afdeling Intellectual Property van
Shell International B.V. in Den Haag. Daar ben ik begonnen als Patent Assets
Administrator Assistant. In 2013 heb ik de opleiding voor Formalities Officer
afgerond en sinds die tijd ben ik ook werkzaam als FO. Daarnaast heb ik
verschillende workshops gevolgd van het EPO en het Platform en ik ben een
keer naar Londen geweest voor de Annual Conference for Senior Patent
Administrators van Management Forum, maar het vak heb ik toch echt wel in
de praktijk geleerd.
Bij Shell zijn we met zeven FO’s, verdeeld over drie locaties: London,
Houston en Den Haag. In Den Haag zitten we momenteel met z’n tweeën.
Ieder heeft zijn eigen portfolio waarvoor hij of zij verantwoordelijk is.
Daarnaast heeft ieder ook nog afzonderlijke taken. Zo doe ik sinds vorig jaar
ook de annuïteiten, wat voor mij helemaal nieuw is. Een uitdaging! Dit maakt
het werk afwisselend.
Ik ben het vak eigenlijk een beetje ingerold. In 2002 werd na mijn zwangerschap mijn contract bij
mijn toenmalige werkgever niet verlengd.
Toen kon ik op uitzendbasis voor een half jaar bij het EPO beginnen. Dat was mijn eerste kennismaking met octrooien. Ik wist wel wat een patent was, maar daar was dan ook alles mee gezegd. In
2004 zochten ze bij Shell naar een Patent Assets Administrator Assistant. Het uitzendbureau waar ik
toen voor werkte heeft mij aangemeld voor de sollicitatie en nu, bijna 15 jaar later, werk ik er nog.
Elke dag brengt weer nieuwe uitdagingen. De planning die ik onderweg naar kantoor in mijn hoofd
maak, komt meestal niet uit. De mailbox gooit alles weer door de war. De ene dag heb je het gevoel
bergen werk verzet te hebben, maar je ziet er niks van. Dat geeft dan geen voldoening, maar de
volgende dag heb je bergen werk verzet mét voldoening. Er is altijd wat te doen. Dat maakt het voor
mij zo leuk. Never boring!
Het Platform ken ik via mijn vorige leidinggevende, Henk Spraakman. Hij is medeoprichter en is een
tijd bestuurslid geweest. Ik ben er dan ook vanaf het begin bij. Ik heb de opleiding en het examen
gedaan en samen met de masterclasses geeft het Platform daarmee echt dat beetje extra aan mijn
werk.

OPROEP
Zoals je hierboven in het eerste artikel hebt kunnen lezen, vind je achter deze nieuwsbrief een
brief van de president van het EPO over het Strategic Plan van het EPO voor de periode 2019 tot
en met 2023. Praat mee en laat ons je mening en/of voorstellen horen vóór 8 februari a.s. via
secretariaat@formalitiesofficers.nl.
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Merken Masterclass
“Efficient management of proceedings before the EUIPO”
Eind november vorig jaar organiseerden we de Masterclass Merken in samenwerking met het EUIPO.
Ongeveer 30 belangstellenden, zowel leden als niet-leden, kwamen naar de Jaarbeurs in Utrecht om
deze Masterclass met als onderwerp “Efficient management of proceedings before the EUIPO” bij te
wonen. Dat er veel te vertellen viel, bleek wel uit het volle dagprogramma.
Na een goed begin met een lekkere bak koffie, versnaperingen en nog wat bijpraten met collega’s,
startten we met het programma.
Dolinda de Proost, voorzitter van het Platform, heet iedereen van harte welkom en introduceert de
EUIPO-spreeksters van de dag; Claire Pototsky, Customer Care Team Lead en Milda Cerniauskaite
van de afdeling Key User Management.

Claire bespreekt eerst de EU procedure in vogelvlucht en vertelt hoe problemen met vormvereisten
en de daarop volgende regularisaties kunnen worden voorkomen.
De indieningsvereisten worden kort aangestipt, verschillende soorten merken passeren de revue,
waaronder een aantal bekende zoals een woordmerk en een logo en wat minder bekende, zoals een
“motion mark”, multimedia merk en een hologram merk. Claire benadrukt dat aanvragen voor
geur- en smaakmerken niet gehonoreerd worden. Verder worden de classificaties besproken en wordt
verwezen naar de “Goods & Services builder” waarin voorafgaand aan indiening van de aanvraag
gecontroleerd kan worden in hoeverre een classificatieomschrijving geaccepteerd zal worden om zo
regularisaties op classificaties te voorkomen.
In de middag, na een heerlijke lunch in de hal van de Jaarbeurs, neemt Milda het stokje over en
vertelt ons meer over de oppositie-, cancellation- en appealprocedure en de termijnen die hiermee
gemoeid zijn. Milda verwijst kort naar een nieuwe service die het EUIPO aanbiedt: mediation in een
appealprocedure.
Claire staat nog even stil bij een nieuw project van het EUIPO rondom duurzaamheid en klantgerichtheid en attendeert ons op de inwerkingtreding van de nieuwe verordening gegevensbescherming voor
EU-instellingen per 11 december 2018. Eén van de effecten daarvan is dat telefoon- en faxnummers
en emailadressen die zijn aangeleverd door gebruikers als contactinformatie niet langer automatisch
beschikbaar worden gesteld en niet meer doorzoekbaar zijn in eSearch Plus, TMview en DesignView.
Nadat alle vragen uit de zaal zijn beantwoord, bedankt Dolinda de spreeksters voor hun interessante
en interactieve presentaties en zoals gebruikelijk krijgen ze beiden een cadeau.
Ook de deelnemers werden niet vergeten; zij ontvingen allemaal een goodiebag. Als afsluiter van de
geslaagde Masterclass praatten we nog wat na met een hapje en drankje.
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Prijspuzzel

Ben jij één van de puzzelaars met de juiste uitkomst? Mail je oplossing voor 11 februari a.s. naar
nieuwsbrief@formalitiesofficers.nl en maak kans op een leuke prijs.
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Vacatures
Op onze website zijn momenteel onderstaande vacatures geplaatst:
-

Senior Patent Formalities Officer bij FrieslandCampina in Wageningen

-

Gecertificeerd Formalities Officer bij Arnold & Siedsma in Amsterdam en Brussel

-

IP Formalities & Systems Officer bij TNO in Den Haag

-

Patent Formalities Officer bij HGF in Den Haag

-

Juridisch Administratief Medewerker (Formalities Officer) Octrooien bij AOMB in Eindhoven

-

Juridisch Medewerker (Paralegal) Octrooien in Eindhoven

De volledige vacatureteksten zijn bijgesloten.
Heeft jouw bedrijf interesse in het plaatsen van een vacature op de website en/of in de nieuwsbrief,
neem dan contact met ons op via secretariaat@formalitiesofficers.nl.

COLOFON
11e jaargang, nr. 1 januari 2019
Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder de
leden van het Platform Formalities Officers.

Contactgegevens
Redactie: nieuwsbrief@formalitiesofficers.nl
Platform Formalities Officers
T.a.v. het secretariaat
p/a Postbus 645
5600 AP EINDHOVEN
email: secretariaat@formalitiesofficers.nl
Lid worden
Een aanmeldingsformulier is te vinden op onze
website (www.formalitiesofficers.nl).
Als lid ontvang je automatisch deze nieuwsbrief.

Redactie
Melanie Custers (Janssen Vaccines &
Prevention B.V.)
Shanna Grotenhuis (Jacobs Douwe Egberts)
Ellen Offenberg (EP&C)
Hilda Biharie (V.O.)
Samenstelling
Ellen Offenberg (EP&C)
Eindredactie
Debby de Brouwer (Grip IP Services)
Aan dit nummer werkten mee:
Dolinda de Proost (AOMB)
Sharita Kandhai (Shell)

Opzeggen
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur dan een email naar:
nieuwsbrief@formalitiesofficers.nl

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de
auteur(s) en redacteur(en) geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden,
noch voor de gevolgen hiervan

Senior Patent Formalities Officer
In 2013 FrieslandCampina opened its Innovation Center on the campus of Wageningen
University. A large part of FrieslandCampina’s R&D community is located there and the
Intellectual Property (IP) department is part of that community.
You will join the in-house IP department in Wageningen which, including yourself, consists of
four patent attorneys, two contract managers, two searchers and two patent formalities officers.
Your key tasks will include:
•
•
•
•
•

maintaining a reliable administrative patent support system, including uniform and
reliable docketing (data entry, due date setting and monitoring)
manage and maintain the patent database and be the focal point for all matters relating
thereto both internally and externally to the database vendor
devise IP reporting tools for e.g. docket-, portfolio- and maintenance reviews as well as
business IP reports
maintain up to date knowledge on changes in patent laws that may affect administrative
procedures
assist in managing the IP budget, manage IP cost tracking

Company details
For thousands of people every day, we are more than just a dairy company. To our farmers, our
employees, the communities we serve, the businesses we work with and the people to whom
we bring happiness, FrieslandCampina means something more. For them it’s not just about what
we do, but who we are.
We value talented people from any background who want to contribute to something bigger than
themselves. We encourage all of our 22,000 employees to make decisions that benefit our entire
company. At FrieslandCampina we own our own career and act accordingly. We trust you to
make a difference in your job and influence the bigger picture. Working at FrieslandCampina
means you are contributing to a better world.
To be a successful Senior Patent Formalities Officer you have
•
•
•
•

A higher professional level of education (HBO) or function at that level
A minimum of 5 to 7 years of experience as a patent formalities officer, preferably in an
in-house IP department
Preferably qualified as a Certified Formalities Officer
Good command of the English language, both in writing and in speech.

Compensation benefits
Your salary is based on the weighting of your job, your experience and your training.
FrieslandCampina offers not only a competitive salary but also training and education on the job
because we consider it important for our people to continue to grow. After all, your development
is not only good for your career, our products also benefit from it.
Contact informatie
Koen van Dijk, Talent Scout R&D
koen.vandijk@frieslandcampina.com
www.careersatfrieslandcampina.com

VACATURE

Gecertificeerd
Formalities Officer
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. ‘We love intellectual property and it is what we do best’. Ter versterking van
onze teams in Amsterdam en Brussel zijn wij op zoek naar talentvolle en gedreven (fulltime)
Gecertificeerd Formalities Officers.
In deze functie werk je intensief samen met een klein team van octrooigemachtigden en
ondersteuners. Samen met het team word je verantwoordelijk voor de administratieve en
organisatorische afhandeling van alle voorkomende zaken in het proces van het verkrijgen
en behouden van een octrooi.
Wat ga je doen?






Administratief begeleiden van formele juridische procedures omtrent het verkrijgen en
behouden van een octrooi;
Voeren van (internationale) correspondentie, o.m. het onderhouden van contacten met
cliënten, buitenlandse agenten en octrooiverlenende instanties, zoals het Europees
Octrooibureau;
Registreren en bewaken van termijnen;
Uitvoeren van lichte boekhoudkundige taken (o.a. afrekenen);
Uitvoeren van algemene officemanagementtaken.

Wie zoeken wij?
Een persoon die van nature graag initiatief toont, analytisch sterk is, goed verbanden kan
leggen, accuraat werkt, goed prioriteiten kan stellen en stressbestendig is. Je bent in staat
om zelfstandig te werken en je werk efficiënt te organiseren.
Daarnaast beschik je over:






een VWO achtergrond of een afgeronde HBO opleiding;
een afgeronde opleiding Formalities Officer;
(bij voorkeur) minstens 2 jaar relevante werkervaring;
een zeer goede beheersing van het Nederlands en Engels; beheersing van een tweede
vreemde taal (Frans en/of Duits) is een pré;
affiniteit met juridische procedures.

Wat bieden wij?
Een uitdagende baan en zelfstandige functie binnen een informele organisatie. Een mooi
salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een goede pensioensregeling en
opleidingsmogelijkheden.
Daarnaast bieden we een contract (minimaal voor 32 uur), in eerste instantie een tijdelijk
dienstverband, met uitzicht op een vast dienstverband.
Wie zijn wij?
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 11 vestigingen in Nederland, België,
Duitsland en Zwitserland, werken circa 140 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.
Smart brains join us!
Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Voor meer informatie kun je contact opnemen
met de afdeling HR, Els Sondervan of Caroline Verweij via 070-3654833.
Je CV en motivatiebrief kun je tot 24 december 2018 sturen naar HR@arnold-siedsma.nl.

Vacature IP Formalities & Systems officer
TNO zoekt een gedreven persoon die het interessant vindt om op kwalitatief
hoog niveau procedureel werk te verzorgen op gebied van intellectuele
eigendom (octrooien, merken, copyrights) en overeenkomsten.
Wat ga je doen?
Je ondersteunt bij de uitvoer van het IE-beleid en het organiseren en
afhandelen van de formaliteiten die horen bij het beheren van een IEportefeuille. Daarnaast zorg je voor het organiseren en rapporteren over IE
en de overeenkomsten die TNO sluit met haar externe klanten.
Wat vragen wij van jou?
Wij zijn op zoek naar iemand die het interessant vindt om op kwalitatief hoog
niveau procedureel werk te verzorgen op gebied van intellectuele eigendom
(octrooien, merken, copyrights) en overeenkomsten. Je hebt kwaliteit en
verbetering van kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daarnaast heb je
aantoonbare affiniteit met juridische procedures. Wij zoeken iemand die
klantgericht en stressbestendig is, accuraat en gestructureerd en ook
zelfstandig binnen teamverband kan werken. Daarbij neem je initiatief om
zaken bespreekbaar te maken, zodat de kwaliteit van de afdeling omhoog
gaat. Qua vaardigheden verwachten we dat je de Engelse- en Nederlandse
taal in woord en geschrift beheerst en uitstekend overweg kunt met Word,
Excel, Power BI en PowerPoint. Ervaring met IP management systemen is
een pré.
Wat mag je van je werkomgeving verwachten?
Je komt in een ervaren team van ca. 25 mensen terecht waar je uitgedaagd
wordt om je continue te ontwikkelen. Dit team werkt voor alle negen
business units van TNO, waardoor je een verscheidenheid aan nieuwe
technologieën te zien krijgt. Je werkt nauw samen met de
octrooigemachtigden en de overige formalities officers.
Wat kan TNO je bieden?
Werken met plezier betekent voor iedere werknemer iets anders. Daarom
bieden wij bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden a-la-carte, waarbij je
maandelijks diverse arbeidsvoorwaarden tegen elkaar kunt uitruilen. Door
flexibele werktijden (bijvoorbeeld 4x9) en verschillende verlofregelingen kun
je zelf een pakket creëren dat optimaal aansluit op jouw wensen.
TNO hecht veel waarde aan zowel jouw persoonlijke- als jouw professionele
ontwikkeling. Er zijn vele mogelijkheden om met je ontwikkeling aan de slag
te gaan zoals: congressen, opleidingen, workshops, coaching, intervisie,
mentoring en functierotatie. Bij TNO heb je de regie van je eigen carrière
voor een zeer groot deel in eigen hand.

1

Hoe ziet het proces eruit:
De sollicitatieprocedure kent een tweetal gespreksrondes. En afrondend
bespreken we in een interview de arbeidsvoorwaarden. Het doel is dit dan
binnen 4 weken af te ronden.
Heeft deze vacature iets bij je los gemaakt?
Dan zie ik je sollicitatie graag tegemoet! Mocht je nog vragen hebben dan
kun je contact met ons opnemen.
Hiring Manager: Wemke van der Weij, +31(0)6527 79032

2

Door groei van het octrooikantoor van HGF in Den Haag zijn wij op zoek naar een:
Patent Formalities Officer (32-40 uur)
Ben jij een ervaren formalities officer en op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Dan hebben wij de perfecte vacature voor jou!
HGF is op zoek naar een nieuwe collega die de rol van patent formalities officer kan invullen. In deze rol
ondersteun je onze octrooigemachtigden. Je bent in nauw contact met de octrooigemachtigden en in
direct contact met onze cliënten. Je ontvangt opdrachten uit een divers klantenportfolio. Je maakt en
beheert dossiers en bewaakt de voortgang van de procedures.
Het bieden van hoogwaardige, tijdige en uitgebreide service is erg belangrijk om het team dat momenteel
bestaat uit drie octrooigemachtigden en twee paralegals succesvol te maken. Dit is daarmee dan ook een
cruciale en zeer gewaardeerde rol binnen ons drukke team
Jouw verantwoordelijkheden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bieden van administratieve ondersteuning bij het indienen en verwerken van Europese,
internationale en andere nationale octrooiaanvragen
Met 100% accuraatheid registreren en bewaken van termijnen en acties
Zorgen dat bij elke aanvraag aan alle de wettelijke en formele vereisten wordt voldaan
overeenkomstig het betreffende land
Voorbereiden, uitvoeren en, waar nodig, legaliseren van alle wettelijk vereiste
documenten die nodig zijn bij in indienen of beheren van octrooiaanvragen, zoals
volmachten, prioriteitsdocumenten, overdrachtsakten etc.
Tijdig verwerken van documenten en correspondentie zodat deadlines worden behaald
Zorg dragen voor een juiste verwerking van gegevens in het geautomatiseerde octrooivolgsysteem
Onderhouden van een hoog kennisniveau op het gebied van octrooiwetgeving,
octrooiformaliteiten en octrooiadministratie in verschillende veelgebruikte landen
Onderhouden van contacten met klanten, agenten en instanties met behulp van
standaardtemplates, -brieven en e-mails
Ontwikkelen van werkwijzen en procedures binnen de door de gemachtigden gestelde
richtlijnen om de dienstverlening en interne service te verbeteren

Jouw profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gecertificeerd Formalities Officer of bereid de opleiding hiertoe te volgen
Aantoonbare ervaring met het volledige scala aan procedures, formaliteiten en
administratie van octrooien in Europa en andere landen
Hoge mate van accuratesse en oog voor detail onder tijdsdruk
Inschattingsvermogen om klantvragen goed te behandelen en actie te ondernemen waar
nodig
Hoge mate van efficiëntie en georganiseerdheid in je werk
Dagelijks snel en effectief je werk kunnen prioriteren
Uitstekend bewustzijn van tijdschema’s en in staat om consistent en rustig te werken
binnen strakke deadlines
In staat een goede verstandhouding te creëren met de gemachtigden en collega’s binnen
en buiten de vestiging
Sociale en communicatief vaardige teamspeler die graag in een klein team werkt waarin
men elkaar ondersteunt
Proactief in oplossen van problemen en het nemen van initiatief bij procesverbeteringen
Bekend met Word en Excel en andere standaard administratieve pakketten en bij
voorkeur ervaring met een Contentmanagementsysteem (CMS)
Vermogen om snel interne systemen op te pakken
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

HGF:
HGF is een wereldwijde speler als het gaat om intellectuele eigendomsrechten. Vanuit kantoren op
verschillende locaties in Europa bedienen wij cliënten over de hele wereld. Onze snelgroeiende
organisatie heeft een geheel eigen kijk op IP-dienstverlening en de benadering van klanten. Door zich
niet op één markt te focussen maakt HGF het onderscheid in de markt. We bieden een open en informele
werksfeer en een rol in het team waarop je jouw eigen stempel kan drukken. Dus, zoek jij een baan
binnen het leukste octrooi- en merkenkantoor van Nederland? Reageer dan nu!
Contact
De werving wordt verzorgd door EuroDev Services in Almelo.
Geïnteresseerd of heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze International HR Consultants,
Iris Elburg of Florian Ropertz via 0546-66 0000 of solliciteer via HGF@eurodev.com.

Wij zijn op zoek naar een
Juridisch Administratief Medewerker
(Formalities Officer) Octrooien
Voor ons hoofdkantoor in Eindhoven (m/v, minimaal 32 uur)
Als formalities officer/juridisch administratief medewerker bij AOMB maak je samen met de andere
formalities officers onderdeel uit van de afdeling IP Support. De afdeling IP Support is verantwoordelijk
voor de administratieve afhandeling van alle procedures rondom het verkrijgen, verdedigen en/of
aanvechten van IE-rechten. Daarbij werk je zelfstandig conform intern en extern geformuleerde
procedures en regels. Ook werk je dagelijks nauw samen met de professionals van alle Business Units.
Je taken zijn onder andere:
• Het openen van digitale dossiers voor nieuwe opdrachten
• Het inboeken en controleren van termijnen in het systeem

Algemeen Octrooi- en
Merkenbureau (AOMB) is een

• Het bewaken van lopende procedures en het ondernemen van vervolgacties

internationaal opererend

• Het onderhouden van contact met diverse instanties, buitenlandse agenten en

kantoor dat bedrijven en

interne klanten

instellingen adviseert en

• Het verwerken van correspondentie in het systeem en bij toerbeurt beheren
van de telefooncentrale

begeleidt op het gebied van
intellectuele eigendom in zijn

Wie ben jij?

meest brede vorm. Ons kantoor

Je bent een pro-actieve aanpakker en administratieve topper die zijn zaken graag

heeft een brede cliëntenkring

op orde heeft, met een dienstverlenende instelling. Iemand met een sterk
verantwoordelijkheidsgevoel, die binnen het team zelfstandig zaken uitwerkt en

van het midden- en kleinbedrijf

ook een teamplayer is. Je werkt gestructureerd en nauwkeurig. Daarnaast kun je

tot beursgenoteerde

goed prioriteiten stellen, ben je stressbestendig en communicatief vaardig.

ondernemingen en is
toonaangevend op het gebied

Daarnaast breng je mee:
• Een afgeronde opleiding op MBO niveau, bij voorkeur op (juridisch)

van IP en kennisontwikkeling.

administratief of secretarieel gebied
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

AOMB heeft vier vestigingen in

• Enkele jaren werkervaring in een (juridisch) administratieve functie

Nederland en drie in Polen. Via

• Een afgeronde opleiding als Formalities Officer is een hele sterke pre, maar

de alliantie AIPEX werken we

geen must
• De bereidheid om te leren en je specifieke procedures eigen te maken
• Minimale beschikbaarheid van 32 uur / 4 dagen per week

tevens samen met kantoren in
Duitsland, Engeland en
Frankrijk.

Wat biedt AOMB?
• Een uitdagende administratieve baan binnen een leuk bedrijf, met een
no-nonsense cultuur en een team van aanpakkers.

Voor meer informatie over

• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

deze uitdagende functie kun je

• De mogelijkheid om veel te leren van een boeiend vakgebied en te groeien

contact opnemen met Wieke

binnen je functie, waarbij wij investeren in zowel interne als externe opleiding en

Martens, HR Manager op

ontwikkeling.

040-243 37 15.

• Een informele en flexibele werksfeer, volledig ingericht op Het Nieuwe Werken.
• Bovendien kom je te werken op een mooie werkplek in een modern kantoor, op
loopafstand van het Centraal Station in Eindhoven.
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Wij zijn op zoek naar een Juridisch
Medewerker (Paralegal) Octrooien
Voor onze vestiging in Rijswijk en Eindhoven (m/v, minimaal 32 uur)
Als paralegal bij AOMB maak je samen met andere paralegals onderdeel uit van de afdeling IP-Support. De
afdeling IP Support is verantwoordelijk voor de afhandeling van procedures rondom het verkrijgen,
verdedigen en/of aanvechten van IE-rechten. Daarbij werk je zelfstandig conform intern en extern
geformuleerde procedures en regels. Ook werk je dagelijks nauw samen met de professionals van alle
Business Units.
Je taken zijn onder andere:
• Het voorbereiden en indienen van Nederlandse, Europese, Internationale en
buitenlande aanvragen en validaties conform procedures en richtlijnen

Algemeen Octrooi- en
Merkenbureau (AOMB) is een

• Het administratief afhandelen van verschillende registratie procedures

internationaal opererend

• Het contact onderhouden met instanties en buitenlandse agenten

kantoor dat bedrijven en

• Het verwerken en afhandelen van in- en uitgaande correspondentie

instellingen adviseert en

• Het overzicht houden van portefeuilles van diverse cliënten
• Het voorbereiden en versturen van offertes

begeleidt op het gebied van
intellectuele eigendom in zijn

Wie ben jij?

meest brede vorm. Ons kantoor

Je werkt graag zelfstandig én bent een teamplayer. Je hebt een groot

heeft een brede cliëntenkring

verantwoordelijkheidsgevoel, werkt nauwkeurig en gestructureerd.
Dienstverlening en klantgerichtheid staat bij jou hoog in het vaandel en je streeft

van het midden- en kleinbedrijf

altijd naar het beste resultaat. Daarnaast ben je gedreven om je te ontwikkelen

tot beursgenoteerde

binnen je vakgebied. Naast integriteit, beschik je over uitstekende

ondernemingen en is

communicatieve vaardigheden en voel jij je thuis in een informele werkomgeving.

toonaangevend op het gebied

Daarnaast breng je mee:
• HBO werk- en denkniveau

van IP en kennisontwikkeling.

• Goede beheersing van MS Office/Outlook/Excel

AOMB heeft vier vestigingen in

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Nederland en drie in Polen. Via

• Een aantal jaren relevante werkervaring binnen het juridisch vakgebied,

de alliantie AIPEX werken we

bijvoorbeeld als Formalities Officer
• Bij voorkeur een opleiding als gecertificeerd Formalities Officer of je bent

tevens samen met kantoren in

bereid deze te volgen

Duitsland, Engeland en

• Affiniteit met juridische procedures

Frankrijk.

Wat biedt AOMB?
•Een uitdagende, juridische baan binnen een leuk bedrijf, met een no-nonsense

Voor meer informatie over

cultuur en een team van gedreven professionals.

deze uitdagende functie kun je

•Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

contact opnemen met Wieke

•De mogelijkheid om veel te leren van een boeiend vakgebied en om te groeien

Martens, HR Manager op

binnen je functie, waarbij wij investeren in zowel interne als externe opleiding en

040-243 37 15.

ontwikkeling.
•Een informele en flexibele werksfeer, volledig ingericht op Het Nieuwe Werken.
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