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NIEUWSBRIEF

Nieuws vanuit het bestuur
Even bijpraten ….
Na een prachtige zomer beginnen de bladeren langzaam te kleuren, de
herfst kondigt zich aan en we staan alweer aan het begin van het laatste
kwartaal van 2018. Tijd voor een terugblik op de afgelopen periode en een
blik op de toekomst.
Op donderdag 27 september 2018 waren we te gast bij ASML in Veldhoven
voor de Masterclass “Getting to the Goalpost: Achieving Patent Allowance
in the USPTO and CIPO Quickly and Efficiently”. De heren Elliott Simcoe en
Matt Leaper van het kantoor Smart & Biggar hebben een interessante
presentatie gegeven over hoe je een octrooiaanvrage zo snel en zo
efficiënt mogelijk tot verlening kan brengen in de US en Canada.
Alle deelnemers hebben voorafgaand aan deze presentatie een rondleiding
gekregen door het ASML Experience Center. Via deze weg willen wij ASML
nogmaals heel hartelijk danken voor het hosten van deze Masterclass.
Aansluitend aan deze Masterclass vond de diploma-uitreiking plaats.
17 kandidaten slaagden dit jaar voor het examen “Certified Formalities
Officer” dat werd gehouden op 31 mei 2018 in het “oude” hoofdgebouw
van het EPO in Rijswijk. Daar was destijds ook het eerste examen, maar
aan deze traditie komt nu een einde want het gebouw zal binnenkort
worden afgebroken. Eind juni, veel eerder dan verwacht, zijn de uitslagen
naar de kandidaten gestuurd. Wat een spanning, ben ik wel of niet
geslaagd? Het examen is dit jaar goed gemaakt, het slagingspercentage
was 65%. Verderop in deze nieuwsbrief vind je meer informatie over het
examen, de Masterclass en de diploma-uitreiking.
In juni hebben Ronald en ik een presentatie gegeven over EPIPA tijdens
het seminar voor patent administrators bij het EPO in München. Een aantal
paralegals heeft ons recent benaderd met het verzoek om meer informatie
over het opzetten van een nationale Association in respectievelijk
Duitsland, Bulgarije en Polen. Zoals al eerder aangekondigd gaat het EPO
in 2018 en 2019 door met het organiseren van seminars voor patent
administrators. Dit jaar staan Warschau, Barcelona en Brussel nog op de
agenda.
Op 23 oktober 2018 zal ik de buitengewone vergadering van de SACEPO
sub-commissie E-Patent Process in München bijwonen. Het EPO heeft de
intentie om de tool die examiners gebruiken om het Druckexemplar te
finaliseren, te vereenvoudigen en te verbeteren en wil graag feedback van
ons ontvangen. Onze feedback is in dit stadium cruciaal om het EPO in
staat te stellen rekening te houden met onze wensen en werkwijzen bij het
optimaliseren van deze tool.
Op 22 november 2018 staat er een EPIPA bestuursvergadering op de
agenda in Oslo. Een aantal formele zaken zal aan de orde komen,
waaronder het Huishoudelijk Reglement en de ontwikkeling van de huisstijl
en website. We hopen dit jaar nog in gesprek te raken met CIPA om te
bespreken of toetreding vanuit de UK tot de mogelijkheden behoort.
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Op 29 november 2018 zal de Masterclass Merken plaatsvinden in de Jaarbeurs in Utrecht. Dit jaar
hebben we een aantal sprekers van EUIPO bereid gevonden om een presentatie te komen geven. Het
programma ziet er veelbelovend uit. De uitnodiging zal op korte termijn worden verstuurd.
Op 3 april 2019 bestaat het Platform 10 jaar. Deze dag willen we uiteraard niet zomaar voorbij laten
gaan. Wij zijn druk met de voorbereidingen van de jubileumconferentie die uiteraard een feestelijk
tintje zal hebben. Noteer 3 april 2019 dus alvast in je agenda!
Tot slot wil ik je laten weten dat het 9e examen voor Certified Formalities Officer in mei 2019 zal
plaatsvinden. De exacte datum is nog niet bekend. Zodra de datum bekend is laten we je dat
uiteraard weten.
Ik wens je veel leesplezier met deze derde nieuwsbrief van dit jaar!
Dolinda de Proost
Voorzitter

Terugblik opleiding en examen
De feestelijke uitreiking van de diploma’s aan de geslaagden van het examen 2018 na afloop van de
Masterclass bij ASML in Veldhoven, was het sluitstuk van het examenjaar 2017-2018.
Dit jaar was de examencommissie in staat de examenresultaten vrij kort na het examen te
verspreiden. We begrijpen dat het spannend is en dat de kandidaten zo snel mogelijk willen weten of
ze geslaagd zijn. Het examen vindt elk jaar eind mei plaats en vrijwel direct daarna worden alle
examens gescand en naar de examencommissieleden gestuurd. Elk examen wordt door twee
verschillende examencommissieleden nagekeken. Het is natuurlijk belangrijk dat dit zorgvuldig
gebeurt en dat vergt tijd. Wanneer alle examens zijn nagekeken, komt de examencommissie bij
elkaar om de resultaten te bespreken. Er wordt dan ook gekeken of bepaalde vragen slecht zijn
gemaakt en of er kandidaten zijn die net niet geslaagd zijn, of er mogelijk punten zijn blijven liggen,
etc. Ook dit vergt tijd en het is - zoals je zult begrijpen - soms lastig om alle commissieleden op 1
dag bij elkaar te krijgen. Daarna volgt verzending van de uitslag naar de examenkandidaten.
Gelukkig konden de examencommissieleden deze keer al vrij snel bij elkaar komen om zodoende nog
aan het begin van de zomervakantie de resultaten kenbaar te maken.
De statistieken: in 2018 namen 26 kandidaten deel aan het examen, 17 van hen behaalden een
positief resultaat. De gemiddelde score van alle geslaagden was exact 70 punten, dit is de beste
score sinds 2014.
Arthur van Steenbergen
Voorzitter Examencommissie

Masterclass Merken
Op donderdag 29 november 2018 organiseren we een Masterclass Merken in de Jaarbeurs in
Utrecht. De uitnodiging hiervoor zal binnenkort worden verzonden.
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Wist je dat ….
Octrooien
NL
Het OCNL in juli 2018 een nieuwe versie van de “Leidraad inschrijvingen in het octrooiregister”
heeft uitgegeven?
Zie: https://www.rvo.nl/file/leidraad-inschrijving-het-octrooiregister-juli-2018
PCT
Het pilotprogramma voor “Collaborative Search and Examination” bij het EPO als ISA voorlopig vol
zit? De pilot waarin de IP5 Offices (EPO, KR, CN, JP en US Patent Office) samenwerken op het
gebied van search in een PCT aanvraag op verzoek van de aanvrager, is gestart op 1 juli 2018.
Een aanvrager kan bij indiening van een PCT aanvraag door gebruik te maken van een speciaal
formulier verzoeken dat examiners van de IP5 Offices samenwerken bij het opstellen van het
nieuwheidsrapport. Indien je geïnteresseerd bent om mee te doen; dit kan weer vanaf 1 juli 2019.
Zie: https://www.epo.org/service-support/updates/2018/20180914.html en http://www.wipo.int/
pct/en/newslett/2018/article_0004.html

Overig
Het in India mogelijk is je octrooiaanvraag te versnellen door een “express request for
examination” in te dienen? Dit kan zowel voor rechtstreekse Indiase aanvragen, als voor de
nationale fase na PCT. Hierover was onduidelijkheid en dit is weggenomen tijdens een overleg met
belanghebbenden bij het Indiase Patent Office.
Zie punt 20 in het volgende document: http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/
News/454_1_Issues_raised_and_Suggestions_received_in_Stakeholder_Meeting_held_on_03-082018_at_IPO_Delhi_.pdf
Het document benoemt overigens ook andere pijnpunten in de Indiase procedure die zijn besproken in het overleg.
Het Chinese Patent Office per 1 augustus 2018 de taksen heeft aangepast en sommige taksen
heeft afgeschaft?
Zie: https://www.chinaiplegalreport.com/2018/08/chinese-state-intellectual-property-office-sipowaived-patent-fees-august-1-2018/ en http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol2/annexes/cn.pdf

Merken
Je per 1 juni 2018 de doorhaling van een merkregistratie ook bij het BOIP kan vorderen en dat als
oppositiegrond sub “c” bekend merk voor het doorhalen van een ouder merk is toegevoegd?
Zie https://www.boip.int/nl/ie-professionals/actueel/bvie-wijzigingen-per-1-juni-2018
Met dezelfde wijzigingen per 1 juni 2018 het Benelux Gerechtshof een nieuwe tweede kamer kent
die bevoegd is over de beslissingen van het BOIP te oordelen m.b.t. merken, modellen en
I-depots? Voorheen waren dit Gerechtshof Brussel, Den Haag en Luxemburg.
Zie http://www.courbeneluxhof.be/nl/180601_nieuwsbericht.asp
De oppositieprocedure in Argentinië per 17 september 2018 is vereenvoudigd?
Zie:http://www.clarkemodet.com/en/news/blog/2018/07/
new_opposition_system_argentina.html#.W7CB3PZuJPY

Modellen
Het Koreaanse Patent Office per 20 juli 2018 DAS (Digital Access Server) niet alleen gebruikt voor
prioriteitsdocumenten van octrooiaanvragen, maar ook voor designs?
Zie: http://www.wipo.int/pct/en/newslett/2018/article_0006.html
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Even voorstellen.…..
Mijn naam is Lieselot Jansen en ik werk sinds mei dit jaar voor
Hoyng Rokh Monegier LLP te Amsterdam. Het is een middelgroot
bedrijf op een van de hoogste verdiepingen van de Rembrandttoren
bij station Amstel. Mijn functie is Formalities Officer en ik ben
verantwoordelijk voor de portfolio van een aantal cliënten in
Nederland en daarbuiten. Ik behandel dus in principe alle
formaliteiten van A tot Z; van het opstellen van assignments voor
de uitvinders tot het betalen van de jaartaksen. Toen ik hier net
begon mocht ik meteen op een korte zakenreis naar Zwitserland om
een van mijn grootste cliënten te ontmoeten, een farmaceutisch
bedrijf op een prachtige locatie aan Lac Léman, dat was mooi meegenomen!
In 2012 begon ik bij TomTom als IP Administrator en ik had totaal
geen idee wat Intellectual Property inhield of wat ik precies moest
verwachten. Ik werkte daarvoor als Office Manager op een
advocatenkantoor en was gewend om veel werk te verzetten in een
dag. Dat was wel even wennen, want toen ik begon (en dit zal voor velen herkenbaar zijn) was
ik niet productief en duurde het voor mijn gevoel erg lang voordat ik mijn collega Sofia Santos
werk uit handen kon nemen. Zij heeft mij het vak in de praktijk geleerd met veel geduld en
daar is ook een mooie vriendschap uit voortgekomen. Sofia werkt sinds begin dit jaar ook bij
HRM, het is erg gezellig om na twee jaar wederom collega's te zijn.
Na de tweede cursus die ik had gevolgd, kreeg ik een beter idee van wat IP precies inhoudt en
dan begint het eigenlijk pas; hoe werkt dit vak in de praktijk. Natuurlijk is het volgen van
cursussen essentieel, maar de ervaring is net zo waardevol. Ik heb bijna alle cursussen gedaan
die er te vinden zijn in ons vakgebied. Ook het examen van het Platform heb ik gelukkig een
aantal jaar geleden succesvol kunnen afronden. Ik zeg “gelukkig”, omdat ik het echt een pittig
examen vond.
Ik ben benieuwd naar hoe alles straks in zijn werk zal gaan met betrekking tot het Unitary
Patent en naar de ontwikkelingen rondom het European Platform of Intellectual Property
Administrators (EPIPA). Het Platform zal ons in ieder geval goed op de hoogte houden. Tot snel
bij een van de Platform meetings of masterclasses!
Ik geef de pen graag door aan Sharita Khandai van Shell International B.V.

Lidmaatschap en facturatie
Nog even ter herinnering: heb je een nieuwe collega gekregen, of is er een collega vertrokken,
regel de aan- en afmelding van het lidmaatschap dan voor het einde van het kalenderjaar.
Aanmelden kan via de website. Afmelden dient schriftelijk gedaan te worden vóór 1 december via
secretariaat@formalitiesofficers.nl.
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Leerzame Masterclass “Getting to the Goalpost: Achieving Patent Allowance
in the USPTO and CIPO Quickly and Efficiently”
Ongeveer 80 leden hebben zich aangemeld voor de Masterclass Octrooien die dit jaar plaatsvindt
in het zuiden van het land, bij ASML in Veldhoven.
De ontvangst met koffie, thee en lunch is vroeg omdat er ook een rondleiding door het Experience
Center van ASML op het programma staat. Een korte introductiefilm laat zien wat ASML precies
doet en uit welke verschillende onderdelen de “chipmaker” is opgebouwd. Het bouwen van zo’n
machine is complex en kostbaar. Klein detail: om alle onderdelen bij de klant te krijgen zijn 3
Boeings nodig en er wordt een speciaal team van technici meegestuurd om de machine onderdeel
voor onderdeel op lokatie weer op te bouwen.
Na de lunch en interessante rondleiding is het tijd voor de Masterclass.
Dolinda de Proost, voorzitter van het Platform, heet iedereen van harte welkom en kondigt Willem
Weenink aan. Willem is octrooigemachtigde en Sr. Director Patents APPS/CSM bij ASML.
Hij vertelt enthousiast over hoe ASML in de jaren ‘80 is ontstaan uit een spin-off van Philips en
legt uit wat er zo bijzonder is aan de machines die door ASML worden gemaakt. Hij maakt
duidelijk hoe snel de ontwikkelingen in hun vakgebied zijn gegaan aan de hand van leuke
voorbeelden; waren we vroeger nog blij met een USB-stick waar een x-aantal KB op kon (kosten
van een USB-stick van 1GB lagen op zo’n 110 US$), praten we tegenwoordig over GB’s en betalen
we 0,34 US$ voor een USB-stick van dezelfde grootte.
Na de introductie van ASML, kondigt Dolinda beide sprekers van Smart & Biggar uit Canada aan:
Elliott Simcoe en Matt Leaper.
Elliot Simcoe is Canadees octrooigemachtigde en partner bij Smart & Biggar in Ottowa en Matt
Leaper is Amerikaans octrooigemachtigde en werkzaam bij Smart & Biggar in Vancouver. Matt
neemt het grootste deel van de presentatie voor zijn rekening en vertelt erg bevlogen. Elliot
springt bij om de verschillen met Canada aan te geven en zorgt voor een komische noot.
De presentatie begint met de top 8 van verschillen in formaliteiten tussen de VS en Canada;
excess claims fee, disclosure requirements, continuation practice, double patenting, abandonment
(revival), translation requirements, maintenance fees en restoration of priority.
Daarna laat Matt ons zien welke verschillende opties er zijn om de prosecutie in de Verenigde
Staten te versnellen en daarmee eerder tot een verleend octrooi te komen (mocht dit wenselijk
zijn):


Track One Prioritized Examination (kost meer dan 4000 US$, restricties ten
aanzien van aantal claims en national phase entries komen hier niet voor in aanmerking)



Accelerated Examination (goedkoper, nog steeds restricties aan verbonden en
aanvragen waarvoor een RCE (Request for Continued Examination) is ingediend en national
phase entries komen hier niet voor in aanmerking)



PPH (in Canada heb je eigenlijk alleen w at aan jurisdictie US of EP )



Petition to Make Special ( hoge leeftijd uitvinder of gezondheidsredenen)



First Action Interview Pilot Program (geeft je het recht op een interview met de
Examiner, vóórdat de Examiner een First Office Action uitvaardigt).



Collaborative Search Pilot Program (w aarbij er een samenw erking plaatsvindt
tussen de Examiner uit de VS, Japan en Korea)

Matt beantwoordt alle vragen van de deelnemers en het blijkt een interactieve en leerzame
Masterclass.
De volledige presentatie is terug te vinden op de website van het Platform
http://www.formalitiesofficers.nl/nl/Archief/.
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Nadat alle vragen zijn beantwoord, bedankt Dolinda de sprekers voor hun komst en heldere
presentatie. De sprekers ontvangen namens het bestuur een doos bonbons en een klein
aandenken aan het Platform. Ook Henk van der Heijden, Elise van Bussel en Nathalie van der Molen
van ASML worden met een cadeau bedankt voor het openstellen van hun bedrijf, het verzorgen van
de badges, lunch en rondleiding.

Na de Masterclass is het tijd voor het ceremoniële gedeelte van
de dag: de diploma-uitreiking.
Arthur van Steenbergen, voorzitter van de Examencommissie en
bestuurslid houdt een kort praatje en deelt samen met Dolinda
de diploma’s uit aan alle aanwezige geslaagden van de opleiding
van het afgelopen seizoen.
Traditiegetrouw gaan zij op de foto met hun “graduation hat”.

De dag wordt afgesloten met een borrel en heerlijke koude en warme hapjes in het restaurant van
ASML. Het bestuur en ASML kunnen terugkijken op een geslaagde dag.

Vacatures
Op onze website zijn momenteel onderstaande vacatures geplaatst:


Assistant Patent Formalities Officer bij Janssen Pharmaceutica in Beerse (BE)



Manager IP Operations bij AkzoNobel in Arnhem



Formalities Officer / Paralegal bij Delta Patents 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.
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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
Wil je lid worden van ons Platform dan kun je
een email sturen naar
secretariaat@formalitiesofficers.nl
Op onze website (www.formalitiesofficers.nl)
staat vermeld welke gegevens we hiervoor
nodig hebben.
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)
Arthur van Steenbergen (Unilever)
Lieselot Jansen (Hoyng Rokh Monegier LLP)

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

Assistant Patent Formalities Officer (temporary 1 year)
Locations: Beerse, Belgium
Requisition ID: 1805682996W
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://jnj.jibeapply.com/jobs/1805682996W?lang=en-us
Primary Location
Belgium-Antwerp-Beerse
Organization
Janssen Pharmaceutica N.V. (7555)
Job Function
Administration
Requisition ID
1805682996W

Manager IP Operations

1. Purpose/Key Objectives of the Job
Specialty Chemicals (SC) provides a wide range of high quality and sustainable ingredients that
are integral to numerous key industrial processes worldwide. Thus we serve high profile
customers in sectors including paints, detergents, foods, plastics, cosmetics, construction, pulp
and paper, pharmaceuticals, electronics, agro and oilfield applications.
Our success is built on the highest standards of innovation and the patenting of products,
technologies and techniques that enable us to better serve our customers while staying ahead of
our competitors. To optimize this process, we operate an IP department that provides proactive
IP services to all our businesses. This involves an IP portfolio of around 5000 patent rights and
around 3000 Trademarks rights and the associated filing, prosecution and maintenance of these
rights in many countries worldwide.
Within this context, your mission in this role is assume responsibility for ensuring that all
administrative IP processes run efficiently and securely and to ensure compliance across the
management of our IP portfolio. As such, the role requires a high level of very specific
experience, accuracy, and a real sense of responsibility combined with the right level of
pragmatism and flexibility.
Is this a challenge that matches your profile as a proactive and flexible problem solver and
change manager with valuable experience of in-house IP procedures? Do you have Project
Management and Business Process Management skills, along with the ability to manage,
supervise and motivate administrative staff? Are you efficient and stress resistant, able to work
independently and respond with confidence under pressure, even when challenged?
If you offer all this and more, we invite you to apply for the position of
Manager IP Operations
The role and its responsibilities
This role is based at our regional center in Arnhem, the Netherlands. IP Operations is at the heart
of all services provided by the IP function and your core task is to safeguard, define and
implement effective and efficient administrative IP procedures and tools. This encompasses SC’s
entire global IP Department and requires you to:


Maintain and improve efficient IP work-flows between different disciplines involved in IP
processes i.e. attorneys, IP operations, business representatives, other support functions
such as IT and Finance, as well as external patent agents/patent offices;



Ensure uniform and reliable docketing and efficient document management and maintain

an accurate and up-to-date dataset in the in-house IPMS;


Provide for Process Documentation that is clear and accessible.

Further, you and your team create and maintain IP reports and tools (for IP-MT, attorneys and
legal/business functions), and you support IP cost tracking by setting up procedures and tools
for monitoring/reporting/allocating the IP budget.

2. Management and Vision
Overall management and vision
Above and beyond these procedural activities you:
 Define the organization and roles within IP Operations: managing talent and driving
maximum performance in the main IP office (Arnhem);
 Align with IP professionals and IP support staff in satellite offices (US, China) to ensure
global adherence to defined IP procedures;
 Create and oversee training programs on IP tools and procedures, including
onboarding;
 Manage and advise the global IP Director on the budget for IP Operations;
 Align with the Legal Operations team for the entire SC Legal Group on adherence to
standard Legal Group operational processes and systems.
IP service and up-to-date knowledge
You guard the service level of selected external IP service providers such as outside counsel,
IPMS vendors, annuity system providers, and the regional patent office (EPO). You also
maintain up-to-date knowledge of changes to procedural IP regulations at national/regional IP
offices, along with latest knowledge on IPMS and other administrative IP tools and services.

3. Candidate Profile:
Candidate profile
To apply for this position you must possess all the following attributes:
 Ideally you have a higher professional level of education (vocational, HBO), or think at
that level;
 High level experience in an international setting as an IP support staff member, and in
managing IP administrative staff;
 Ideally you are a Certified Patent Officer (NL), very familiar with administrative IP
processes and systems for both Patents and Trade Marks;
 Flexible and open minded, with a strong sense of responsibility and the ability to adjust
to changing circumstances;
 Eager to constantly develop and improve your knowledge and skills;
 The powerful communication and interpersonal skills necessary to build partnerships at
all levels, including fluent written and spoken English.

What can Akzo Nobel Specialty Chemicals offer you?
If you share our values and ambitions, we offer a fascinating international environment that
rewards your skills and enthusiasm. Our employment package comprises a competitive salary,
30 vacation days and an attractive bonus scheme. Training opportunities and internal networks
enable valuable personal and professional development. And through challenging projects with
like-mined people, you will help us become first choice for our customers, shareholders and
employees, all over the world.
Application details
For further information, please contact Atif Bouali, Talent Resourcing Partner, +31 (0)88 010
6789, option 3. Only online applications will be accepted, please go to the vacancy section of
www.akzonobel.com/careers, reference 180003K1 or use the ‘apply’ link.
A pre-employment screening may form part of the application process.
Agency or sales calls are not appreciated

DeltaPatents zoekt een enthousiaste

formalities officer (paralegal) m/v
Binnen onze support-afdeling ondersteun
je onze octrooigemachtigden (Patent
Attorneys) bij het uitvoeren van hun
werkzaamheden. Je ontvangt opdrachten
van cliënten, maakt dossiers aan, en
bewaakt de voortgang door middel van
een octrooi-beheersysteem.
Je correspondeert met cliënten, officiële
instanties en buitenlandse agenten en
voert voorgeschreven octrooiprocedures
uit.
wij zoeken een kandidaat met een
HBO-denkniveau, die accuraat werkt en
servicegericht is. Je werkt in teamverband
en neemt verantwoording voor de inhoud
van het werk. Je hebt een flexibele instelling. Je kunt prioriteiten stellen en je bent
stressbestendig. Je gebruikt je pro-actieve
houding om knelpunten op te lossen en
de cliënt op de hoogte te houden.

Fellenoord 370, 5611 ZL Eindhoven, + 31-40 2938800

Je beschikt over goede sociale en
communicatieve vaardigheden en je
beheerst de Engelse en Nederlandse taal
uitstekend in woord en geschrift. Je
hebt affiniteit met juridische en formele
materie, en een goede beheersing van
Microsoft Office en administratieve
pakketten.
Bij voorkeur heb je minimaal 5 jaren
ervaring als een formalities officer. Je
bent een gecertificeerd Formalities
Officer of je bent bereid deze opleiding
te volgen. Wij verzorgen deze opleiding
voor heel Nederland.

interesse?
Stuur dan je brief met CV liefst per
e-mail naar mail@deltapatents.com

wij bieden een baan van 32 - 40 uren
per week, een goed salaris, goede
secundaire arbeidsvoorwaarden, en een
prettige werksfeer met korte, directe
communicatielijnen. Wij investeren veel
in het opleiden en begeleiden van onze
medewerkers tot professionals.

DeltaPatents adviseert op het gebied van intellectuele
eigendom. Ons hoofdkantoor ligt in het centrum van
Eindhoven. Wij leveren octrooidiensten op technisch
complexe onderwerpen voor innovatieve hightech
ondernemingen. Ons klantenbestand loopt uiteen van
startende ondernemers tot multinationals.Daarnaast
onderscheiden we ons door het geven van
hoogwaardige opleidingen voor octrooiprofessionals
in binnen- en buitenland.

meer informatie?
Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Jelle Hoekstra via
+31-40 2938800, of kijk op de website

www.deltapatents.com

