DeltaPatents zoekt een enthousiaste

administratief medewerker 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
octrooibeheersysteem. Je correspondeert
met cliënten, officiële instanties en
buitenlandse agenten en voert voorgeschreven octrooiprocedures uit. Daarnaast
bestaat de mogelijkheid dat je ingezet
wordt bij de ondersteuning van onze
cursusactiviteit. Hierbij organiseer en plan
je cursussen op vele locaties in Europa,
registreer je aanmeldingen in ons cursusadministratiesysteem, en correspondeer
je met cursisten.

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

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. 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 in een
relevante administratieve functie.
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.
interesse?
Stuur dan je brief met CV liefst per
e-mail naar mail@deltapatents.com
meer informatie?
Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Jelle Hoekstra via
+31-40 2938800, of kijk op de website

www.deltapatents.com
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.

