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Agenda
Bestuursvergaderingen
3 december 2019
21 januari 2020
10 maart 2020
9 juni 2020
8 september 2020
1 december 2020
Diploma-uitreiking
29 oktober 2019
Bedrijfsbezoek
19 november 2019
ALV + Conferentie
7 april 2020
Examen
19 mei 2020

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 2019. Tijd voor een terugblik op de afgelopen periode en een
blik op de toekomst.
We zitten nog midden in het jubileumjaar van het Platform. Zoals je weet
hebben we ervoor gekozen om het jubileumjaar anders in te vullen dan
andere jaren. Op 3 april hebben we ons 10-jarig jubileum groots gevierd
met de jubileumconferentie bij Corpus in Leiden. Op 20 juni waren we te
gast bij Jacobs Douwe Egberts (JDE) te Utrecht. We hebben tijdens deze
dag uitgebreid kennis gemaakt met de wereld van koffie via een rondleiding door de fabriek en het JDE museum, en een koffieproeverij met
uitleg over de herkomst van koffiebonen. Deze leuke en leerzame dag
hebben we afgesloten met een borrel bij Mr. Black and the White Ox in het
voormalige hoofdkantoor van Douwe Egberts. We sluiten het jubileumjaar
af met een bedrijfsbezoek bij Janssen Vaccines in Leiden op dinsdag 19
november 2019.
Op 26 juni 2019 was de uitslag van het examen bekend en zijn de
examenkandidaten daarvan op de hoogte gebracht. Wat een spanning,
ben ik wel of niet geslaagd? Het examen is dit jaar goed gemaakt, het
slagingspercentage was 73%: 19 kandidaten zijn geslaagd, 7 kandidaten
zijn gezakt. Op 29 oktober aanstaande gaan we alle geslaagden in het
zonnetje zetten tijdens een high tea bij Hotel Des Indes in Den Haag.
Op 24 oktober 2019 staat er een bestuursvergadering van EPIPA op de
agenda. De bestuursvergadering zal dit jaar in Nederland plaatsvinden.
Een van de agendapunten is het goedkeuren van het huishoudelijk
reglement. Een van de belangrijkste wijzigingen in het huishoudelijk
reglement is om naast het gewone lidmaatschap de mogelijkheid te
creëren om toe te treden als Associate member voor een periode van
maximaal 3 jaar. Dit om toetreding eenvoudiger te maken voor nationale
Associations die recent zijn opgericht en die nog weinig financiële middelen
hebben. Een Associate member mag één of twee afgevaardigden sturen
naar de bestuursvergaderingen maar hoeft nog geen lidmaatschapsgeld te
betalen en heeft ook nog geen stemrecht. De nationale Association in
Finland (FAIPA) heeft aangegeven van deze mogelijkheid gebruik te willen
maken.
Recent is er diverse malen contact geweest met de Britse CIPA
Administrators Committee over toetreding tot EPIPA. Op 27 september
2019 heb ik in dat kader de CIPA IP Paralegal Conference bijgewoond.
De nieuwe website van EPIPA is in de lucht en zal nog gevuld worden met
meer content. Wij zullen in de toekomst ook aankondigingen van events
van onze zusterorganisaties op de website van EPIPA plaatsen.
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Via deze weg wil ik alle commissieleden hartelijk bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren. Zij
zijn degenen die ervoor zorgen dat er elk jaar weer een examen op de plank ligt, zij houden de
exameneisen op orde en zorgen ervoor dat er 3 keer per jaar een nieuwsbrief verschijnt.
Op 3 december aanstaande zullen we alle commissieleden nog even in het zonnetje zetten. Eerder
hebben wij al aangegeven dat wij een vacature hebben voor de Commissie Events en voor de redactie
van de nieuwsbrief. Mocht je interesse hebben in één van die rollen, aarzel dan niet om contact op te
nemen met het secretariaat van het Platform.
We zijn alweer druk met de invulling van het programma van volgend jaar. Begin 2020 staat een
Masterclass bij het OCNL op het programma, gevolgd door de Algemene Ledenvergadering
gecombineerd met de Conferentie in april. In 2020 zullen Ronald van Egmond en Erwin Ehrenburg
aftreden als bestuurslid van het Platform. Achter de schermen zijn wij al bezig met het zoeken naar
twee nieuwe bestuursleden. Richard Loef van V.O. heeft aangegeven zich kandidaat te willen stellen
voor een bestuursfunctie tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Mochten er nog meer
leden zijn die ook interesse hebben in een bestuursfunctie binnen het Platform, dan kunnen zij zich
uiteraard melden bij het secretariaat.
Tot slot wil ik je laten weten dat de datum voor het examen in 2020 al bekend is. Het examen zal
plaatsvinden op dinsdag 19 mei 2020 bij het EPO in Rijswijk.
Ik wens je veel leesplezier met deze derde nieuwsbrief van dit jaar!
Dolinda de Proost
Voorzitter

Terugblik opleiding en examen
Zoals hierboven al is genoemd, zal de uitreiking van de diploma’s plaatsvinden op 29 oktober 2019.
Deze diplomaceremonie voor de geslaagden van het examen 2019 is het sluitstuk van het examenjaar 2018-2019.
Dit jaar was de examencommissie wederom in staat, vrij kort na het examen, de examenresultaten te
verspreiden. Wij begrijpen dat het spannend is en dat de kandidaten zo snel mogelijk willen weten of
ze geslaagd zijn. Het examen vindt elk jaar in 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. Dit vergt tijd van de examencommissieleden. 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 etcetera. 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 commissieleden al vrij snel bij elkaar komen om zodoende
nog ruim voor het begin van de zomervakantie de resultaten kenbaar te maken.
Door de jaren zien wij een vrij constant aantal deelnemers aan ons examen:
2016: 29
2017: 28
2018: 26
In 2019 namen 26 kandidaten deel aan het examen en net als in 2018 behaalden 19 kandidaten een
positief resultaat. Het slagingspercentage bedroeg 73%. De gemiddelde score van alle geslaagden
was meer dan 70 punten. Ook het gemiddelde van alle kandidaten tezamen was hoog, namelijk 64
punten. Een zeer mooi resultaat.
Het examenjaar uit 2012 blijft voorlopig de beste; met een slagingspercentage van 77% en een gemiddeld aantal punten van alle kandidaten van 66.
Arthur van Steenbergen
Voorzitter Examencommissie
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Diploma-uitreiking

Bedrijfsbezoek

Op 29 oktober 2019 organiseren we ter
gelegenheid van de diploma-uitreiking een
high tea in Hotel Des Indes in Den Haag.

Op 19 november 2019 ben je welkom een kijkje
te komen nemen bij Janssen Vaccines &
Prevention B.V. in Leiden tijdens een bedrijfsbezoek.

De uitnodiging aan de geslaagden is reeds
verzonden.

De uitnodiging is inmiddels naar de leden
verzonden.

Wist je dat ….
Octrooien
EP
De Gemalto smartcard reader software sinds augustus 2019 is vervangen door Cryptovision
software? Het EPO adviseert zo snel mogelijk over te stappen van Gemalto naar Cryptovision. Het
blijft nog een tijd mogelijk om Gemalto te gebruiken, echter vanaf 1 december 2019 biedt het
EPO geen support meer voor de Gemalto, mochten er problemen zijn bij het gebruik van de
smartcards. Zie: https://www.epo.org/service-support/updates/2019/201909111b.html
Je als Online Filing (OLF) gebruiker per 4 november 2019 versie 5.10 (build 5.0.10.160) of een
latere versie dient te gebruiken? Vanaf die datum worden indieningen die zijn gedaan met een
oudere versie niet meer geaccepteerd. Zie: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/officialjournal/2019/07/a64.html
Het EPO per 1 november 2019 post die voorheen werd verstuurd als “aangetekend met handtekening voor ontvangst” alleen nog maar “aangetekend” verstuurt?
Het gaat hier bijvoorbeeld om besluiten waarop appeal mogelijk is. Het EPO blijft wel gewoon de
EPO forms 2936 en 3936 bijsluiten. Deze moeten worden getekend voor ontvangst en worden ingediend bij het EPO.
Zie: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2019/06/a57.html
Het EPO aanbevelingen voor het indienen van verzamelverzoeken tot het registreren van wijzigingen in het register heeft gepubliceerd? Denk bijvoorbeeld aan verzoeken tot het veranderen van
de gemachtigde in meerdere aanvragen nadat je een octrooiportfolio hebt overgenomen van een
ander kantoor.
Het EPO heeft gemerkt dat veel verzoeken niet voldoen aan de formele vereisten en komt daarom
met deze aanbevolen werkwijze.
Zie: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2019/09/a79.html
Dat instructies m.b.t. terugstorting van taksen per 1 oktober 2019 electronisch moeten worden
ingediend bij het EPO?
Zie: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2019/09/a82.html
Het London Agreement sinds 1 september 2019 ook van kracht is in België? Er verandert in de
praktijk niets aan de vertalingsvereisten m.b.t. validatie van een Europees octrooi. België had de
wet al per 1 januari 2017 aangepast, zodat vanaf dat moment Europese octrooien die in het
Engels waren verleend al niet meer hoefden te worden vertaald. Europese octrooien die in het
Frans of Duits waren verleend hoefden sowieso niet te worden vertaald.
Zie: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2019/08/a71.html
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PCT
WIPO op 17 september 2019 een nieuwe IP Portal in gebruik heeft genomen? Zo is ePCT nu via
deze portal te bereiken. Zie het artikel “Launch of the WIPO IP Portal” in PCT Newsletter 9/2019.
De procedure m.b.t. het indienen van PCT aanvragen met sequence listings is gewijzigd? Als je
bij het indienen van een PCT aanvraag een sequence listing meestuurt, dan moet dit worden
aangeven als “the sequence listing is part of the description”. Het is niet langer mogelijk aan te
geven dat de sequence listing die bij indiening van de aanvraag wordt ingediend “for search
purposes only” is; deze zal standaard deel uitmaken van de aanvraag zoals ingediend.
Zie het artikel “ePCT update” in PCT Newsletter 9/2019 en
https://www.wipo.int/pct/en/texts/ro/ro222.html
NL
De NL-formulieren in Online Filing (OLF) naar verwachting in de eerste helft van 2020 zullen zijn
aangepast? De belangrijkste aanpassingen zijn: de mogelijkheid om een DAS code toe te voegen,
de mogelijkheid om een document met Engelstalige conclusies toe te voegen, de mogelijkheid om
een taks te betalen indien gekozen wordt voor een VNO-gratis traject, en verbeteringen rond de
invoer van uitvinders.
Zie: https://www.rvo.nl/sites/default/files/octrooiportal/2019/08/Bijblad-IE-2019-nr3-juli.pdf

Even voorstellen
Mijn naam is Sabine Mariën en ik werk sinds 2013 bij Etex
Services NV in Kapelle-op-den-Bos in België.
Het Etex IPSC team bestaat momenteel uit 9 personen:
een Manager, 3 Patent Attorneys, 1 Trademark Attorney,
2 Trademark Paralegals, een administrative assistant en mezelf
als PatentParalegal.
Wij zorgen voor de portfolio’s van alle Etex bedrijven wereldwijd. Etex is een Belgische groep die zich situeert in de industrie van gevel- en bouwplaten in vezelcement en gips, dakbedekkingsmaterialen en oplossingen voor brandbeveiliging en
hoog-performante isolatie.
Ik ben de enige Patent Paralegal en verantwoordelijk voor het hele administratieve reilen en zeilen
en de formaliteiten van alle octrooiportfolio’s.
Ik ben mijn professionele loopbaan begonnen als receptioniste na mijn studie moderne talen. Daarna heb ik bij verschillende bedrijven gewerkt als engineering assistant en document controller. Toen
ik in 2013 bij mijn toenmalige werkgever verplicht was tot deeltijdse technische werkloosheid door
het mislukken van een project, is de job van IP assistant mijn pad gekruist tussen pot en pint na
een tennismatch. In 2013 ben ik samen met een Patent Attorney de IP afdeling gestart. In het begin
deed ik vooral administratief werk. Ongeveer 1 jaar en enkele IP cursussen later kwamen er ook de
formaliteiten bij. In 2017 heb ik mijn certificaat als Formalities Officer behaald.
Tijdens een EPO Seminar for IP Administrators in Brussel eind vorig jaar werd een korte presentatie
gehouden over EPIPA, het Europese platform dat probeert om zo veel mogelijk nationale delegaties
te verenigen. Naar aanleiding daarvan heb ik samen met Annelies Dobbelaere het initiatief genomen
om een Belgisch platform op te richten. We hebben reeds enkele vergaderingen met mensen van het
Nederlands platform gehad die ons steunen en wegwijs maken. Wij hebben intussen een Franstalige
collega Formalities Officer betrokken, zodat ook de Franstalige kant van ons land vertegenwoordigd
is. Er komt veel meer bij kijken dan ik in eerste instantie had gedacht. Ik hoop dat we tegen het
begin van volgend jaar progressie hebben gemaakt en operatief zijn. We houden jullie op de hoogte
over de verdere ontwikkelingen.
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Bedrijfsbezoek JDE
Wie ooit wel eens rond de westkant van Utrecht reist met de trein of met de
auto over de A2 is vast wel eens getrakteerd op de heerlijke geur van versgebrande koffie die opeens je neusgaten streelt bij het passeren van de
DE-fabriek.
Voor mij als import-Utrechter is deze geur onlosmakelijk verbonden met Utrecht,
maar wat er nou precies gebeurt achter de gevels van die fabriek was voor mij
echter altijd een raadsel, en ik was dan ook heel blij dat ik de kans kreeg om
deel te nemen aan het bedrijfsbezoek bij Jacobs Douwe Egberts.
Een select gezelschap van zo’n 30 personen verzamelden zich op een mooie
donderdagochtend in de inpandige koffiebar aan de Keulsekade waar we werden
ontvangen met een heerlijk kopje koffie of thee. Na een korte maar
interessante introductie door octrooigemachtigde Monique Quelle over het ontstaan van Douwe
Egberts van het prille begin tot nu, de merken die onder de Jacobs Douwe Egberts-paraplu vallen en
de octrooien binnen JDE werd de grote groep in kleinere groepen onderverdeeld voor naar wat bleek
superleuke workshops.
Mijn groep ging als eerste koffie proeven onder leiding van Peter Veenendaal. Deze enthousiaste rasverteller is dé koffieproever van JDE en naast vertellen over de herkomst van de verschillende bonen,
de smaak, de blends etc. liet hij ons ook aftreksels van verschillende bonen proeven. Hij liet zien hoe
koffie nou eigenlijk wordt gebrand en vertelde uitgebreid waar hij nou op let als hij een nieuwe blend
moet maken. Al met al een erg leuke en leerzame workshop!
Daarna volgde een zeer goedverzorgde lunch, waarna mijn groepje zich op mocht maken voor een
rondleiding in het heiligdom, de koffiefabriek.
Natuurlijk is hygiene en veiligheid hier zeer belangrijk, dus eerst werd iedereen in veiligheidsschoenen, een laboratoriumjas, een haarnetje en een veiligheidshelm gehezen, waarna de tocht naar
de fabriek begon.
In de fabriek kregen we het hele proces te zien, dus van het moment dat de ongebrande koffiebonen
met een vrachtwagen binnen worden gereden tot het moment dat een pak koffie de fabriek verlaat.
Raymond Bus, ook al zo’n goede verteller met een enorme liefde voor het koffievak, liet ons zien hoe
de bonen via een ingenieus pijpensysteem naar de brander gaan, hoe ze worden verwerkt, hoe het
koelproces verloopt enzovoorts. Ook kregen we te zien hoe de koffie wordt verpakt en klaar wordt
gemaakt voor transport naar de winkel.
Na deze zeer interessante rondleiding was het voor ons tijd om alles even te
laten bezinken in de koffiebar. Maar niet te lang, want er was werk aan de
winkel: er moesten cappuccino’s worden gemaakt! In een leuke workshop van
een echte barista leerde eenieder die dat wilde de fijne kneepjes van het koffie
zetten met zo’n grote machine en melkschuimen. Als een barista het voor je
doet lijkt het heel eenvoudig, maar dat viel nogal tegen en het vergt echt wel
enige oefening voor je een perfecte cappuccino hebt. Gelukkig smaakten onze
misbaksels ook nog best lekker.
JDE is een bedrijf met een lange en rijke historie waar ze met recht trots op
zijn. Hoe leuk was het om te ontdekken dat ze zelfs een klein Douwe Egberts
museum hebben, met koffieblikken, reclameposters en allerlei parefenalia die
met (DE) koffie en thee te maken hebben. We kregen hier een rondleiding van
Lidia Sztahura die ons vanalles vertelde over het ontstaan van JDE en ons
trakteerde op een ‘trip down to memory lane’ door het vertonen van allerlei
oude reclamefimpjes door de jaren heen.
De dag is echt voorbij gevlogen! Gelukkig weten ze bij JDE ook wel dat het soms tijd is voor iets
anders dan koffie en thee, dus tot slot was er een gezellige borrel bij Mr. Black and the White Ox,
waar we buiten in het zonnetje onder het genot van een hapje en een drankje terug konden kijken op
een zeer geslaagde dag. Bedankt JDE voor de gastvrijheid en niet te vergeten de heerlijke goodie
bag!
Marlieke Ariaans—HFG
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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.

Vacatures
Op onze website zijn momenteel onderstaande vacatures geplaatst:
-

Juridisch Medewerker (Paralegal) Octrooien bij AOMB in Maastricht, Eindhoven of Rijswijk

-

Formalities Officer bij ASML in Veldhoven

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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Wij zijn op zoek naar een Juridisch
Medewerker (Paralegal) Octrooien
Voor onze vestiging in Maastricht, Rijswijk of 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 staan bij jou hoog in het vaandel en je

van het midden- en kleinbedrijf

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

tot beursgenoteerde

ontwikkelen 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.
•De mogelijkheid om te kiezen voor Eindhoven, Rijswijk of Maastricht als je
standplaats

AOMB Intellectual property - Professor Dr. Dorgelolaan 30 - 5613 AM Eindhoven
T (040) 243 37 15 - F (040) 243 45 57 - Postbus 645 - 5600 AP Eindhoven - mail@aomb.nl - www.aomb.nl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Stay unique.

Vacancy Name:
Location:
Sector:
Department:

Formalities Officer (m/f)
ASML Netherlands B.V., Veldhoven
Technology
Corporate Intellectual Property

About ASML
ASML is the world's leading provider of lithography systems for the semiconductor industry. We
continue to help our customers - the major chipmakers - reduce the size and increase the functionality
of microchips.
Headquartered in Veldhoven, the Netherlands, ASML designs, develops, integrates, markets and
services these advanced and extremely complex machines.

Introduction
With over 70 locations in 16 countries, ASML is the world’s leading provider of lithography systems for
the semiconductor industry, manufacturing complex machines that are critical to the production of
integrated circuits or chips. ASML is headquartered in Veldhoven, the Netherlands, and ASML US is
headquartered in Chandler, AZ and maintains a significant research and development facility in Wilton,
CT. Within ASML the Corporate Intellectual Property (CIP) department is responsible for maximizing
ASML’s global intellectual property position and establishes and maintains a portfolio of patent rights.

Sector Information
Within ASML, the Technology sector is responsible for definition and development of products and
technologies. Within the sector Technology, the department Corporate Intellectual Property is
responsible to provide global intellectual property assistance to protect and support ASML’s business. In
particular, the department is responsible to establish and maintain a portfolio of patent rights.

Organization Position
The Formality Officer reports to the Manager CIP Support & Administration who reports to the Chief IP
Counsel.

Job Mission
The Formality Officer aims to provide efficient quality in driving the patent related processes within the
Corporate Intellectual Property department. This role supports the Corporate Intellectual Property
Department in general and, more specifically, supports the patent process.
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Job Description:
• Work together with at least 2 Patent Attorneys
• Be knowledgeable in the field of patent procedures in general and the involved formalities in
particular
• Have a strong quality focus on the patent process in general and your responsibilities in particular
• Be a constructive member of the worldwide team of 15 Formality Officers (Veldhoven (11), Wilton
(1), San Diego (2) and San Jose (1))
• This job is located at the ASML campus in Veldhoven and full-time is preferred (a minimum of 4
days is expected)

Education Level:
At least a bachelor degree (preferably law) and certified as a Formality Officer.
An internal ASML paralegal training program will be provided to bring you up to speed in the ASML
environment.

Experience:
At least 15 years of working experience in general.
Experience as a paralegal (junior – senior) in an IP group or company, IP boutique or law firm.
Proven English language skills (verbal and written) and proficient in Dutch language.
Experience with Windows10 and MS Office (PowerPoint, Word and Excel).

Skills:
Accurate, structured, pro-active, customer friendly, cooperative, critical and independent.
Team player with a positive mindset and a high quality focus.

Manager:
Henk van der Heijden
Please send your application and motivation letter to: henk.van.der.heijden@asml.com
Contact for more information: +31-6-22798923 or via email
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