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PatentPatentPatentPatentadministratoradministratoradministratoradministratorerererer    
    
Vi vokser! Derfor søger vi til vores kontorer i København og Århus dygtige patentadministratorer, som sammen 
med vores patentrådgivere kan bidrage til en driftssikker og kommerciel håndtering af vore kunders rettigheder.  
 
HØIBERG er en af Europas førende og mest respekterede rådgivningsvirksomheder inden for immaterielle 
rettigheder, og vores primære formål er at beskytte vore kunders teknologier og sikre deres kommercielle 
udvikling. 
 
Arbejdsopgaver Arbejdsopgaver Arbejdsopgaver Arbejdsopgaver     
Dine arbejdsopgaver er afvekslende med fokus på administrativ sagsbehandling af patenter. Du vil få en 
koordinerende rolle og bidrage til, at vi kommer i mål med opgaverne til tiden. Dine opgaver vil blandt andet 
omfatte:  
 
- Administration af kundeporteføljer i samarbejde med vores patentrådgivere og resten af administratorteamet 
- Korrespondance på dansk og engelsk med patentmyndigheder, kunder og samarbejdspartnere verden over 
- Sagsoprettelse og løbende opdateringer i vores digitale sagshåndteringssystem 
- Fristhåndtering og behandling af post 
- Udarbejdelse af budgetter samt fakturering. 

 
Din profilDin profilDin profilDin profil    
Du er selvstændig, proaktiv og serviceminded, og har altid kundens behov i centrum. Gennem dine idéer og 
initiativer får du indflydelse på dine arbejdsopgaver og dermed på HØIBERGs fremtidige udvikling. Du vil opleve 
et tæt samarbejde med HØIBERGs øvrige patentadministratorer og patentrådgivere.  

 
- Du har en relevant uddannelse på kandidatniveau, fx inden for sprog, kommunikation, humaniora eller 

lignende. 
- Du mestrer det engelske sprog på højt niveau og har en flydende pen. 
- Du har sans for detaljen, er serviceorienteret og arbejder struktureret. 
- Du kan samtidig holde det kølige overblik og prioritere dine opgaver i en dagligdag, hvor tingene til tider går 

stærkt. 
- Du forstår vigtigheden af at være en del af et team, der løfter i flok. 

 
Du kan være helt grøn i patentmæssig sammenhæng eller have erfaring. Vi søger den rette person. Hvis du ikke 
har patenterfaring, skal du i løbet af de første 1-3 år gennemføre en uddannelse, som fører til titlen Qualified 
Intellectual Property Administrator.  
 
Vi tilbyder Vi tilbyder Vi tilbyder Vi tilbyder     
Hos HØIBERG bliver du en del af et inspirerende arbejdsmiljø med en uformel omgangstone, attraktive og 
fleksible ansættelsesforhold samt løn svarende til dine kvalifikationer. Vi forventer ansættelse fra 
januar/februar/marts 2019.  
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Send din ansøgning til job@hoiberg.com mærket ”Patentadministrator Kbh” eller ”Patentadministrator Århus” i 
emnefeltet hurtigst muligt og senest den hurtigst muligt og senest den hurtigst muligt og senest den hurtigst muligt og senest den 20202020. . . . novembernovembernovembernovember    2012012012018888. 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 på telefon (+45) 3332 0337.     


