
 

 

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. 
 
 
 

VACATURE 

Gecertificeerd  
Formalities Officer 



 

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. 

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. 

 

 

 

 


