De Vries & Metman, opgericht in 1995, is een vooraanstaand octrooigemachtigdenkantoor met goed
bereikbare kantoren in Amsterdam, Arnhem en Eindhoven. Met ruim dertig medewerkers, waaronder
zestien octrooigemachtigden, staan wij dagelijks klaar voor het midden- en kleinbedrijf en multinationals,
maar vanzelfsprekend ook voor privé-uitvinders.

VOOR ONZE VESTIGING IN AMSTERDAM ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN

FORMALITIES OFFICER
voor 32 uur per week
DE WERKZAAMHEDEN OMVATTEN:
- het verzorgen van indieningen van octrooiaanvragen in Nederland, Europa en wereldwijd en
alle voorkomende formaliteiten gedurende de
verleningsprocedure
- het verzorgen van correspondentie met cliënten,
agenten en diverse instanties
- het ondersteunen van octrooigemachtigden
- overige voorkomende secretariële en administratieve werkzaamheden

WIJ VRAGEN:
- affiniteit met juridische procedures
- goede beheersing van het Nederlands en
Engels in woord en geschrift
- ten minste HBO werk- en denkniveau
- accuraat en zelfstandig kunnen werken
- proactieve, kwaliteitsgerichte en flexibele
instelling

WIJ BIEDEN:
De Vries & Metman biedt je een gevarieerde baan in een prettige werkomgeving met goede primaire
en secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden voor trainingen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Saskia Marcus via 020 51 10 930.
Jouw sollicitatie kan je per e-mail sturen naar mc@dvme.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Op al onze diensten en alle rechtsverhoudingen met derden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze Voorwaarden zijn ook te zien op www.dvme.nl.
All our services and legal relations with third parties shall be governed by our General Conditions which may include a limitation of liability. The General Conditions can also be consulted on www.dvme.nl.

