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V.O. Patents & Trademarks is een van de grotere zelfstandige
octrooi- en merkenbureaus binnen Europa, met vestigingen in
Nederland, België en Duitsland. Tot onze cliënten behoren
vooraanstaande nationale en internationale ondernemingen en
kennisinstellingen.

Voor onze vestiging in Amsterdam zijn wij op zoek naar een fulltime:

patent attorney assistent/formalities officer
In deze zelfstandige functie is de patent attorney assistant/formalities officer verantwoordelijk voor
het bewaken en bijhouden van het verloop van octrooiprocedures in binnen- en buitenland en het
verlenen van administratieve en organisatorische ondersteuning aan octrooigemachtigden.
De juiste kandidaat :
- Heeft reeds ervaring als formalities officer of wil dit graag worden.
- Denkt en werkt op HBO niveau.
- Vindt het een uitdaging zich te blijven verdiepen in de complexiteit van octrooiverleningsprocedures
en het ondersteunen van octrooigemachtigden hierin.
- Is accuraat, resultaatgericht, flexibel, tactisch en kan goed omgaan met werkdruk.
- Heeft een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift,
kennis van Frans en/of Duits is een pre.
- Is zelfstandig en kan tevens goed in teamverband werken.
De functie is voor 38,75 uur per week verdeeld over 5 dagen.
Wij bieden een afwisselende en verantwoordelijke functie in een groeiende, enthousiaste en collegiale
organisatie. Een prima arbeidvoorwaardenpakket met een marktconform salaris en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Neem contact op
Stuur je sollicitatiebrief met cv en motivatie naar Liesbeth van den Broek, manager P&O,
recruitment@vo.eu . Voor meer informatie over V.O. kun je met haar contact opnemen via
tel. +31 70 416 67 05 of kijk op www.vo.eu/career.

www.vo.eu

Assistant Patent Formalities Officer (temporary 1 year)
Locations: Beerse, Belgium
Requisition ID: 1905736761W
Within J & J patent department in Beerse we are looking for an assistant formalities officer.
You support the patent attorneys, and together with your colleagues you are responsible for the
administrative process of patent procedures at an (inter) national level. Within this administrative
process you manage all formalities from the time of filing and facilitate input in our patent
management system.
Day to day work includes:





Supporting the formalities aspect of filing of national, international and priority patent
applications
Correspondence with official bodies, foreign agents and inventors
Coordinating and registering licenses, transfers, name and address changes, etc. in the
respective patent registers.
General administrative support

Qualifications






You have at least a bachelor's degree or similar work experience
You are client-oriented and stress resistant, can work in a structured way and attach great
importance to data reliability.
You can work in a team and are flexible.
You have knowledge of commonly used computer programs: Excel, Word, Outlook, ... and
are open to learning new computer systems.
You write, read and speak English fluently.
Preferably you have experience with administrative support in the legal industry (patent
office/department, law firm). Being a Certified Formalities Officer would be an advantage.
Candidates with knowledge of chemistry or pharmacy but without experience in the legal
sector are also encouraged to apply.

https://jobs.jnj.com/jobs/1905736761W?lang=en‐us&previousLocale=en‐US
Primary Location
Belgium-Antwerp-Beerse
Organization
Janssen Pharmaceutica N.V. (7555)
Job Function
Administration
Requisition ID
1905736761W

EDP Patent Attorneys B.V. verleent wereldwijd diensten op het gebied van octrooien. Onze
cliëntenportefeuille bestaat uit multinationals, kennisinstellingen, MKB, en startups. Wij zijn betrokken
bij de cliënt, streven naar hoge kwaliteit en houden van transparantie. EDP Patent Attorneys B.V. is
gevestigd in één van de mooiste en meest inspirerende kantoren van Nederland. Voor onze groeiende
onderneming zijn we voor ons kantoor in Wageningen op zoek naar een:

(trainee) paralegal / patent formalities officer
tenminste 24 uur
WERKZAAMHEDEN
Je ondersteunt onze octrooigemachtigden en je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor het
administratieve proces van octrooiprocedures op (inter)nationaal niveau. Je bewaakt alle formaliteiten
vanaf het moment van indiening en je draagt zorg voor de termijnbewaking in ons patent management
systeem. Verder beheer je de octrooiportfolio’s. Daarbij kun je denken aan de betaling van
instandhoudingstaksen, het coördineren en laten registreren van bij voorbeeld overdrachten, naam- en
adreswijzigingen, en pandrechten in octrooiregisters. Daarnaast correspondeer je met officiële
instanties, buitenlandse agenten en cliënten. Ook houd je wijzigingen op het gebied van
octrooiregelgeving bij. Tevens verricht je werkzaamheden op het vlak van office-assistent en
directiesecretaresse.
JOUW PROFIEL
Wij zijn op zoek naar iemand die het interessant vindt om op kwalitatief hoog niveau procedureel werk
te verzorgen. Je bent klantgericht en stressbestendig, kunt accuraat en gestructureerd werken en wilt
steeds bijleren. Je pakt graag nieuwe uitdagingen op, kunt open communiceren en goed samenwerken.
Kwaliteit en verbetering van kwaliteit zijn voor jou belangrijk. Je kunt uitstekend overweg met MS Office.
Je hebt HAVO of VWO afgerond en werkt op HBO- of WO-niveau, bijvoorbeeld HBO- of WO-juridisch.
Verder beschik je over een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (in woord en
geschrift). Bij voorkeur heb je ervaring met ondersteuning in de juridische sector, zoals een
octrooibureau, octrooiafdeling, advocatuur of notariaat, en/of heb je tijdens je studie je verder verdiept
in intellectuele eigendomsrechten. Het bezit van het diploma Certified Formalities Officer is een pré.
ONS AANBOD
Wij bieden een (parttime) functie aan van bij voorkeur tenminste 24 uur per week in een professionele
en open werkomgeving. Je helpt mee aan de vorming van onze groeiende onderneming. Waar nodig krijg
je een in-house training en kun je vakgerichte opleidingen volgen, zoals de opleiding tot Certified
Formalities Officer. Uiteraard krijg je bijpassende arbeidsvoorwaarden en salariëring.
INTERESSE?
Is dit de uitdaging waar je naar op zoek bent? Stuur dan een motivatiebrief met CV naar dhr. A. Ellens
(ellens@edpip.nl). Meer informatie over ons bedrijf kun je vinden op www.edpip.nl.

EDP Patent Attorneys B.V. verleent wereldwijd diensten op het gebied van octrooien. Onze
cliëntenportefeuille bestaat uit multinationals, kennisinstellingen, MKB, en startups. Wij zijn betrokken
bij de cliënt, streven naar hoge kwaliteit en houden van transparantie. EDP Patent Attorneys B.V. is
gevestigd in één van de mooiste en meest inspirerende kantoren van Nederland. Voor onze groeiende
onderneming zijn we voor ons kantoor in Wageningen op zoek naar een:

(senior) patent formalities officer
WERKZAAMHEDEN
Je ondersteunt onze octrooigemachtigden en je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor het
administratieve proces van octrooiprocedures op (inter)nationaal niveau. Je bewaakt alle formaliteiten
vanaf het moment van indiening en je draagt zorg voor de termijnbewaking in ons patent
managementsysteem. Je beheert de octrooiportfolio’s en de workflows. Daarbij kun je denken aan de
betaling van instandhoudingstaksen, het coördineren en laten registreren van bij voorbeeld
overdrachten, naam- en adreswijzigingen, en pandrechten in octrooiregisters. Daarnaast correspondeer
je met officiële instanties, buitenlandse agenten en cliënten. Ook houd je wijzigingen op het gebied van
octrooiregelgeving bij. Je bent ook betrokken bij de opleiding van junior patent formalities officers en/of
patent attorney trainees.
JOUW PROFIEL
Wij zijn op zoek naar iemand die het interessant vindt om op kwalitatief hoog niveau procedureel werk
te verzorgen. Je bent klantgericht en stressbestendig, kunt accuraat en gestructureerd werken en wilt
steeds bijleren. Je pakt graag nieuwe uitdagingen op, kunt open communiceren en je kunt goed
samenwerken. Kwaliteit en verbetering van kwaliteit zijn voor jou belangrijk. Je kunt je zowel goed
verdiepen in de inhoud, maar bewaart en bewaakt ook het overzicht over processen en termijnen. Je
kunt uitstekend overweg met MS Office. Je hebt HAVO of VWO afgerond en werkt op HBO- of WO-niveau.
Bij voorkeur heb je een HBO of WO rechten achtergrond. Je bezit het diploma Certified Formalities Officer
en hebt enige jaren ervaring als patent formalities officer.
ONS AANBOD
Wij bieden een (parttime) functie aan van bij voorkeur tenminste 24 uur per week in een professionele
en open werkomgeving. Je helpt mee aan de vorming van onze groeiende onderneming. Uiteraard krijg
je bijpassende arbeidsvoorwaarden en salariëring.
INTERESSE?
Is dit de uitdaging waar je naar op zoek bent? Stuur dan een motivatiebrief met CV naar dhr. A. Ellens
(ellens@edpip.nl). Meer informatie over ons bedrijf kun je vinden op www.edpip.nl.

Vacature (junior) Patent Assistant
Met tachtig medewerkers en vier vestigingen in de Benelux is EP&C een toonaangevend hedendaags
octrooibureau met een rijke historie van inmiddels 80 jaar. We adviseren innovatieve ondernemingen op
het economisch vitale gebied van Intellectuele Eigendomsrecht.
Bij EP&C werken we in teams. Zo kun je van elkaar leren, elkaar motiveren, klankborden en bijspringen
als dat nodig is. Je draagt verantwoordelijkheid, maar je staat er niet alleen voor. Per groep van
ongeveer vijf Patent Attorneys (octrooigemachtigden) is een vast team van Patent Assistants gekoppeld.
Als Patent Assistant begeleid je het administratief gedeelte van de octrooiprocedures in binnen- en
buitenland. Je hebt hierbij contact met klanten en leveranciers over de hele wereld.
Deze functie past bij jou als je pro-actief bent en graag de handen uit de mouwen steekt. Je pakt dingen
snel op en werkt nauwkeurig en gestructureerd. Je bent goed in prioriteiten stellen en je denkt graag
mee. Flexibiliteit en zelfstandigheid is een vereiste.
Verder zijn wij op zoek naar jou als:
 Je beschikt over een HAVO/VWO achtergrond, of een afgeronde MBO-opleiding bij voorkeur
secretarieel-administratief
 Je beheerst de Engelse en Nederlandse taal in woord en geschrift
 Je hebt aantoonbare affiniteit met juridische procedures
 Je bent gecertificeerd Formalities Officer of bereid om de opleiding hiertoe te volgen
Wat bieden we verder?
Wij bieden je een goed salaris en een 13e maand met prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft
een functie voor 32-40 uur per week. Je wordt ingewerkt door enthousiaste collega’s in een informele
werkomgeving. We hebben een open cultuur met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en eigen
initiatief. Verder bestaat de mogelijkheid om gezamenlijk lunchen in de kantine, staat er op iedere etage
gratis fruit en zijn er wekelijks stoelmassages.

“Je hebt contact met
verschillende afdelingen;
hierdoor leer je binnen
afzienbare tijd bijna alle
medewerkers kennen”
Marga

“Geen dag is hetzelfde,
dat maakt het interessant
en uitdagend.”
Michaela

“Bij EPC krijg je de
mogelijkheid jezelf
verder te ontwikkelen in
zowel octrooikennis als
op maatschappelijk vlak”
Houda

Sollicitatieprocedure
Ben je enthousiast geworden en zie jij jezelf al staan tussen onze medewerkers?
Stuur dan jouw CV inclusief je motivatie naar jobs@epc.nl t.a.v. Ellen Offenberg. Voor vragen kun je
Ellen bereiken op telefoonnummer 070 - 414 54 42.

Paralegal (Formalities Officer) voor ons kantoor in Gent en/of Mechelen
NLO groeit!
Voor onze vestiging in Gent en/of Mechelen zijn wij per direct op zoek naar twee paralegals
(formalities officers). Samen met uw team, bestaande uit drie paralegals (formalities officers) en zes
octrooigemachtigden, bent u verantwoordelijk voor de administratieve begeleiding van
octrooiprocedures in binnen- en buitenland.
Wat gaat u doen?
U verzorgt en bewaakt het indieningsproces voor octrooien. Binnen dit proces ziet u erop toe dat aan
alle formaliteiten gedurende de verleningsprocedure wordt voldaan zoals het verzamelen en versturen
van dossierstukken waaronder volmachten, overdrachtsakten, teksten, tekeningen en
prioriteitsdocumenten. Tenslotte dient u de definitieve aanvragen in en verstuurt u opdrachten naar de
officiële instanties en agenten in het buitenland. Daarnaast registreert en bewaakt u de termijnen en
draagt zorg voor een juiste verwerking van gegevens in het digitale dossier. U onderhoudt contacten
met klanten, agenten en instanties in zowel België als daarbuiten. Daarnaast bent u samen met uw
collega's verantwoordelijk voor de algemene officemanagementtaken.
Wat vragen wij?
 Bachelor Rechtspraktijk of Bachelor Officemanagement;
 Minstens 1 jaar ervaring als paralegal (formalities officer) op het gebied van octrooien;
 Minstens 2 tot 3 jaar relevante professionele ervaring in een commerciële omgeving;
 Gecertificeerd Formalities Officer of de bereidheid deze opleiding (in Nederland) te volgen;
 Zeer goede kennis van het Nederlands en Engels. Het spreken van de Franse taal is een pré;
 Accuraat, gestructureerd en zelfstandig kunnen werken binnen teamverband;
 Bereidheid om incidenteel op de andere vestiging in België (Gent of Mechelen) te werken.
Wie zijn wij?
Ervaring. Expertise. Innovatie. Teamwork. Passie. Creativiteit. Daar staat NLO voor. Al ruim 128 jaar
beschermt en versterkt NLO de innovaties, merken en modellen van haar klanten. Door de kennis,
kunde en ervaring van onze gemachtigden te bundelen in klantgerichte teams. Met complete
adviezen, slimme oplossingen en een scherp oog voor de business waarin de klant opereert. NLO is
één van de grootste en toonaangevende adviesbureaus op het gebied van intellectueel eigendom in
Europa. Van oudsher bekend onder de naam Nederlandsch Octrooibureau en sinds 2013 versterkt
met NLO Shieldmark, een eigen gezicht voor de merken- en modellenpraktijk. NLO heeft vestigingen
in Den Haag (hoofdkantoor), Ede, Eindhoven, Amsterdam, Gent, Mechelen. In totaal werken er zo’n
180 mensen.
Wat bieden wij?
NLO biedt een afwisselende, verantwoordelijke functie binnen een hecht team van collega's. Verder
heeft NLO een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder een groepsverzekering, maaltijd- en
eco- cheques, 13e maand, mobiele telefoon, mobiliteitsbudget en de mogelijkheid u verder te
ontwikkelen.
Enthousiast geworden?
Dan ontvangen wij graag uw sollicitatie voorzien van motivatie en Curriculum Vitae voor 8 maart a.s. U
kunt uw sollicitatie insturen via de sollicitatieknop op deze pagina. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Astrid van Doorn op telefoonnummer +31 70 331 2643.

Patents

F +31 (0)800 023 49 37 | E patents@nlo.eu

Trademarks

F +31 (0)800 026 00 74 | E trademarks@nlo.eu

N.V. Nederlandsch Octrooibureau is registered with the Dutch Chamber of Commerce under no. 27263335. The General Terms and Conditions apply to all services,
see https://nlo.eu/gtc_nlo_nv
NLO Shieldmark B.V. is registered with the Dutch Chamber of Commerce under no. 24176200. The General Terms and Conditions apply to all services,
see https://nlo.eu/gtc_nlo_shieldmark
NLO bvba is registered in RPR Gent – Gent department under BE 0633692486. The General Terms and Conditions apply to all services,
see https://nlo.eu/gtc_nlo_bvba

IP Support Officer
Gorinchem
Corbion is the global market leader in lactic acid, lactic acid derivatives, and a leading
producer of emulsifiers, functional enzyme blends, minerals, vitamins and algae
ingredients. We develop sustainable ingredient solutions to improve the quality of life for
people today and for future generations.
Our IP department supports the company in protecting its know-how, in making optimal
use of all opportunities that its know-how and related Intellectual Property rights can offer
in driving our business and in clearing the path for implementation of new or improved
processes and products. We are seeking an enthusiastic IP Support Manager to join our
team . Based at Gorinchem, the successful candidate will be responsible for supporting the
Patent Attorneys by running and securing an efficient administration around the various
types of IP support.
Responsibilities:
•
•
•
•
•

•

Coordinate, monitor, prepare, file and archive internal and external correspondence
Support the registration of ideas, the filing and prosecution of patent applications
and trademarks
Monitor official patent procedures and deadlines
Assist in monitoring and reporting on competitor activities
Manage contracts in relation to specific IP questions, financial administration and
control of expenditures made, and involving the reporting to and communication
with various business units
Other tasks/projects as assigned

Requirements:
•
•
•
•
•
•
•

Strong affinity for administrative work and for IP or legal affairs.
Prior Experience as a Formalities Officer or as a Paralegal or qualified in “HBO
recht”, preferred
Proficiency with Microsoft Office (Excel, Word and PowerPoint) and in specific
Anaqua or other patent portfolio management software
Must be self-motivated, very accurate and organized
Capable of operating independently and as part of a team
Excellent communication and interpersonal skills
Working part-time (80%) is possible

Our offer:
We offer competitive remuneration and benefits. What makes Corbion special is the way
we consciously create that connection between the product of our work and our individual
lives and use it to shape our choices and our priorities as a company. We have a great
company made up of talented, dedicated people – people who share a purpose and a
vision. When we all understand how we intend to get there in the same way, there’s no
telling how far we can go. We offer you the chance to join a company with a:
• Culture to empower people and where your initiatives and ideas make a real
difference
• International focus with truly diverse teams
• Unique possibility to be trained by our internal expertise in the world of biobased
products
• We invest in relevant training courses related to your particular discipline, that will
give you the opportunity to grow into an industry expert
• Lastly, we offer a friendly, informal culture in a demanding professional environment
In addition, we actively embrace diversity in how we work together and contribute toward
our shared objectives and values. By joining Corbion, you will become an employee in a
company where you can feel pride in your achievements and develop your career with
global prospects
English is our main working language for communication and reporting.

Do you want to learn more? Contact Barbara Veldhuis-Stribos, Director IP at Corbion at
0183 695 695, or apply directly by clicking the link below:

Click here to apply for this job now

