EHRNER & DELMAR PATENTBYRÅ SÖKER PATENTKONSULTER

Ehrner & Delmar patentbyrå (E&D) söker patentkonsulter inom en rad olika tekniska områden,
såsom mekanik, elektroteknik, datateknik och mekanik/kemi.

Du kommer att ges varierade arbetsuppgifter som patentkonsult på E&D. Dina arbetsuppgifter
kommer bl.a. att bestå av att bistå våra kunder med att: utarbeta patentansökningar, driva
patentansökningar

i

Sverige

och

i

utlandet,

ansvara

för

invändningar,

utföra

nyhetsgranskningar, tillhandahålla strategisk rådgivning, och assistera vid juridiska tvistemål.

Vi vill att du har erfarenhet av att arbeta med patent från annan patentbyrå, industrin, eller PRV.
Vidare tror vi att du har ett stort intresse av att förkovra dig och utvecklas i din roll som
patentkonsult.

Vi erbjuder dig en öppen och flexibel arbetsplats med trevliga kollegor. Våra kunder är
framgångsrika företag med spännande teknikutveckling.

Du kommer att ges klara och tydligt uppsatta mål samt de medel som är nödvändiga för att
uppnå dessa mål. Att jobba som patentkonsult innebär oftast ett stort individuellt ansvar men vi
anser att det är viktigt att man som patentkonsult hos oss har möjlighet att ta hjälp av sina
kollegor när så behövs. Således verkar E&D för och uppmuntrar medarbetarna till samarbete
för att nå uppställda mål.

E&D står för moderna, liberala och toleranta värderingar så att medarbetarna kan utvecklas
inom företaget utifrån sina förutsättningar såsom individer till ansvarskännande medarbetare.
Organisation hos oss är slimmad och platt, och därmed väl anpassad för en föränderlig omvärld.
Vidare har man som anställd på E&D alltid nära till beslut vilket innebär att du har stora

möjligheter att direkt påverka företaget och din arbetssituation. Arbetstider och varifrån du
arbetar kan anpassas efter dina behov så att du får ihop ditt livspussel.

E&D finns på mycket centrala och attraktiva lokaler mitt i hjärtat av Stockholm på
Drottninggatan 33.

Skicka din intresseanmälan till Johan Malmgren på johan.malmgren@ehrner-delmar.com eller
Lars Ekeberg på lars.ekeberg@ehrner-delmar.com. De svarar även på eventuella frågor om
tjänsterna.

Vi hoppas att just du vill jobba hos oss

