
 

 
 

HØIBERG är en patentbyrå som rådgiver inom immaterialrätt (IPR) – patent, design, IPR-strategi, licensavtal, due diligence, invändningar och överklaganden. HØIBERG 
grundades 1995 och har sedan dess växt kraftigt och består idag av ca 50 medarbetare. Vi har kontor i Köpenhamn och Århus, samt representationer i Lund och Malmö. 
HØIBERGs kunder spänner över ett brett spektrum och utgörs av nationella och internationella företag, startups och forskare inom universitets- och sjukhussektorn. 
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Trainee - Patentrådgivare 
 

HØIBERG är en av Europas ledande och mest respekterade IP-rådgivningsbyråer som täcker alla tekniska områden inom 
life science, hightech, cleantech, foodtech m.m. Vi växer och söker nu nya medarbetare till vårt kontor i Köpenhamn och 
våra representationer i Lund och Malmö.  
 
DU är disputerad inom kemi/life sciences, talar och skriver flytande svenska, engelska, och gärna ytterligare minst ett 
språk. Kunskaper i danska är meriterande. Du är utåtriktad och tycker om att skapa och underhålla kontakter med andra 
människor. Du har ett intresse för att hjälpa klienterna med att nyttiggöra deras forskning.  
 
Arbetet som patentrådgivare ställer stora krav på intellektuell och analytisk förmåga. Det är därför viktigt att du har 
dokumenterat mycket goda studieresultat. Vi lägger stor vikt vid att du är nyfiken och är intresserad av att arbeta brett inom 
de naturvetenskapliga och medicinska teknikområdena. 

Du sätter alltid kunden i centrum och agerar proaktivt och snabbt. Du är en mycket god kommunikatör som inger 
trovärdighet.  

Dina arbetsuppgifter kan komma att omfatta alla aspekter inom patentering, från grundläggande patenterbarhetsanalyser till 
muntliga förhandlingar hos Europapatentverket och i tvistemål i domstol. 

Du kommer som trainee att under de inledande 3-5 åren delta i ett omfattande utbildningsprogram som leder till att du blir 
auktoriserad European Patent Attorney (EPA). En del av utbildningen sker under arbetstid, men du kommer även att 
behöva lägga en hel del egen tid på utbildningen. 

VI erbjuder en dynamisk arbetsplats, med attraktiva anställningsvillkor.  

Ansökan insändes till job@hoiberg.com med ”Patentombud” som rubrik snarast möjligt och allra senast den 11 oktober 
2019. Intervjuer med kandidater hålls löpande. Vi vill att du skriver din ansökan på engelska. 

Om du vill veta mera om anställningen är du välkommen att kontakta Peter Holm eller Jens Viktor Nørgaard via 
telefonnummer +45 3332 0337. 


