
 

  

  
HØIBERG er et patentbureau, som rådgiver inden for immaterielle rettigheder (IPR), herunder patenter og designs, IPR-strategi, licensaftaler, due diligence, indsigelser og 
appeller. HØIBERG blev grundlagt i 1995 og har siden da oplevet en markant vækst og beskæftiger i dag ca. 50 medarbejdere. Vi har kontorer i København, Århus og Lund 
og Malmø. HØIBERGs kunder omfatter en bred vifte af nationale og internationale selskaber, nyopstartede virksomheder og forskere fra universitets- og hospitalsmiljøerne. 
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HØIBERG søger erfaren patentadministrator 
 
Vi vokser! Derfor søger vi til vores kontor i København en dygtig patentadministrator, som sammen med vores 
patentrådgivere kan bidrage til en professionel og kommerciel håndtering af vores kunders rettigheder.  
 
HØIBERG er én af Europas førende og mest respekterede rådgivningsvirksomheder inden for immaterielle 
rettigheder, og vores primære formål er at beskytte vores kunders teknologier og sikre deres kommercielle 
udvikling. 
 
Som patentadministrator får du en vigtig koordinerende rolle og bidrager til, at vi kommer i mål med vores 
opgaver til tiden. Dine arbejdsopgaver er afvekslende med fokus på administrativ sagsbehandling af 
patentansøgninger og korrespondance med kunder, patentmyndigheder og samarbejdspartnere verden over. Du 
arbejder tæt sammen med vores patentrådgivere og resten af administratorteamet med fokus på at sikre høj 
kvalitet i vores arbejde, så vores kunder føler sig trygge. 

 
Du er selvstændig, proaktiv og serviceminded og har altid kundens behov i centrum. Du sætter en ære i, at der er 
styr på detaljerne, men kan samtidig holde det kølige overblik og prioritere dine opgaver i en dagligdag, hvor 
tingene til tider går stærkt. Du trives med at være ’sidste led’, der samler trådene, men du tænker også ud af 
boksen og har mod på at udfordre nuværende systemer og arbejdsgange. Da vi primært kommunikerer på 
engelsk, har du et højt sprogligt niveau og sætter pris på god og korrekt kommunikation.  
 
Du er en erfaren patentadministrator og har helst en kandidatuddannelse inden for fx sprog, business eller 
humaniora. Derudover har du flair og interesse for IT. Hvis du ikke allerede har Qualified Intellectual Property 
Administrator (QIPA) uddannelsen, forventer vi, at du går i gang med den hurtigst muligt.  
 
Hos HØIBERG bliver du en del af et inspirerende arbejdsmiljø med en uformel omgangstone, højt til loftet og 
attraktive og fleksible ansættelsesforhold. HØIBERG er et udviklingsorienteret firma, hvor vi sætter pris på 
initiativ og proaktivitet, så der er rig mulighed for at få indflydelse på din egen hverdag ved at deltage i vores 
forskellige udviklingsprojekter. 
 
Send din ansøgning til job@hoiberg.com mærket ”Patentadministrator” i emnefeltet hurtigst muligt og senest 
den 25. august 2019. Ansøgere kan blive kaldt til samtale løbende. Bemærk, at ansøgningen skal udformes på 
engelsk, mens samtaler vil foregå på dansk.  
 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Ina Krarup eller Mille Bülow Verndal på 
telefon (+45) 3332 0337.  


