
DESKUNDIGHEID EN PERSOONLIJKE INZET,
DAAR STAAT DE VRIES & METMAN VOOR.
De Vries & Metman, opgericht in 1995, is uitgegroeid tot een vooraanstaand octrooibureau met goed bereikbare kantoren 
in Amsterdam, Arnhem en Oss. Met ruim dertig medewerkers, waaronder 15 octrooigemachtigden, 1 merkengemachtigde 
en 2 US patent agents, staan wij dagelijks klaar voor het midden- en kleinbedrijf, multinationals en vanzelfsprekend ook 
voor privé-uitvinders.

Voor onze vestiging in Amsterdam zijn wij op zoek naar een

Een psychologisch onderzoek kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

WIJ BIEDEN:
De Vries & Metman biedt je een uitdagende gevarieerde baan in een prettige werkomgeving met goede primaire en 
secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden voor trainingen en persoonlijke ontwikkeling.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arnt Aalbers (CH/WTB) of Kajo Metman (WTB), 020-5110930. 
Geïnteresseerden kunnen hun sollicitatie per e-mail sturen naar aa@dvme.nl. 

Octrooigemachtigde Chemie (drs of ir)
 en een

Octrooigemachtigde 
Werktuigbouwkunde (ir)
DE WERKZAAMHEDEN OMVATTEN:
-   adviseren ten aanzien van de beschermingsmogelijkheden 

van innovaties
-   opstellen, indienen en verder begeleiden van  

octrooiaanvragen, zowel in Nederland en Europa  
als daarbuiten

-   geven van inbreuk- en geldigheidsadviezen, zowel  
inzake aan cliënten verleende octrooien als inzake  
octrooien van derden

-   samenwerken met advocaten in octrooiprocedures

Naast het vakinhoudelijke werk, besteed je tijd en aandacht 
aan het onderhouden en uitbouwen van zakelijke relaties. 
Enthousiasme en creativiteit zijn onontbeerlijk in dit werk. 

WIJ VRAGEN:
-   voor de chemische functie: een chemicus met kennis van 

(bio)organische en polymeerchemie en/of chemische 
technologie en enige jaren ervaring op octrooigebied

-   voor de werktuigbouwkundige functie: een ingenieur 
werktuigbouwkunde of industrieel ontwerpen. Ervaring 
op octrooigebied is een pré, maar ook starters kunnen 
reageren. Indien je nog geen octrooigemachtigde bent, 
zul je hiertoe een deeltijdopleiding gaan volgen en intern 
begeleid worden door ervaren octrooigemachtigden

-   taalvaardigheid, goede kennis van de moderne talen
-   
-   het vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband 

te functioneren
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DESKUNDIGHEID EN PERSOONLIJKE INZET,
DAAR STAAT DE VRIES & METMAN VOOR.
De Vries & Metman, opgericht in 1995, is uitgegroeid tot een vooraanstaand octrooibureau met goed bereikbare kantoren 
in Amsterdam, Arnhem en Oss. Met ruim dertig medewerkers, waaronder 15 octrooigemachtigden, 1 merkengemachtigde 
en 2 US patent agents, staan wij dagelijks klaar voor het midden- en kleinbedrijf, multinationals en vanzelfsprekend ook 
voor privé-uitvinders.

Voor onze vestiging in Amsterdam zijn wij op zoek naar een

Een psychologisch onderzoek kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

WIJ BIEDEN:
De Vries & Metman biedt je een uitdagende gevarieerde baan in een prettige werkomgeving met goede primaire en 
secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden voor trainingen en persoonlijke ontwikkeling.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arnt Aalbers (CH/WTB) of Kajo Metman (WTB), 020-5110930. 
Geïnteresseerden kunnen hun sollicitatie per e-mail sturen naar aa@dvme.nl. 

Octrooigemachtigde Chemie (drs of ir)
 en een

Octrooigemachtigde 
Werktuigbouwkunde (ir)
DE WERKZAAMHEDEN OMVATTEN:
-   adviseren ten aanzien van de beschermingsmogelijkheden 

van innovaties
-   opstellen, indienen en verder begeleiden van  

octrooiaanvragen, zowel in Nederland en Europa  
als daarbuiten

-   geven van inbreuk- en geldigheidsadviezen, zowel  
inzake aan cliënten verleende octrooien als inzake  
octrooien van derden

-   samenwerken met advocaten in octrooiprocedures

Naast het vakinhoudelijke werk, besteed je tijd en aandacht 
aan het onderhouden en uitbouwen van zakelijke relaties. 
Enthousiasme en creativiteit zijn onontbeerlijk in dit werk. 

WIJ VRAGEN:
-   voor de chemische functie: een chemicus met kennis van 

(bio)organische en polymeerchemie en/of chemische 
technologie en enige jaren ervaring op octrooigebied

-   voor de werktuigbouwkundige functie: een ingenieur 
werktuigbouwkunde of industrieel ontwerpen. Ervaring 
op octrooigebied is een pré, maar ook starters kunnen 
reageren. Indien je nog geen octrooigemachtigde bent, 
zul je hiertoe een deeltijdopleiding gaan volgen en intern 
begeleid worden door ervaren octrooigemachtigden

-   taalvaardigheid, goede kennis van de moderne talen
-   
-   het vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband 

te functioneren
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De Vries & Metman, opgericht in 1995, is een vooraanstaand octrooibureau met goed bereikbare kantoren in Amsterdam,  
Arnhem en Eindhoven. Met ruim dertig medewerkers, waaronder 17 octrooigemachtigden en 1 merkengemachtigde, staan  
wij dagelijks klaar voor het midden- en kleinbedrijf en multinationals, maar vanzelfsprekend ook voor privé-uitvinders.

Voor onze vestiging in Eindhoven of in Amsterdam zijn wij op zoek naar een

OCTROOIGEMACHTIGDE  
WERKTUIGBOUWKUNDE (ir)
DE WERKZAAMHEDEN OMVATTEN:
- adviseren ten aanzien van de beschermingsmogelijkheden 

van innovaties
- opstellen, indienen en verder begeleiden van octrooiaan-

vragen, zowel in Nederland en Europa als daarbuiten
- geven van inbreuk- en geldigheidsadviezen, zowel inzake 

aan cliënten verleende octrooien als inzake octrooien van 
derden

- samenwerken met advocaten in octrooiprocedures

Naast het vakinhoudelijke werk, besteed je tijd en aandacht 
aan het onderhouden en uitbouwen van zakelijke relaties. 
Enthousiasme en creativiteit zijn onontbeerlijk in dit werk.

WIJ VRAGEN:
- een ingenieur werktuigbouwkunde of industrieel ont-

werpen. Ervaring op octrooigebied is een pré, maar ook 
starters kunnen reageren. Indien je nog geen octrooi-
gemachtigde bent, zal je hiertoe een deeltijdopleiding 
gaan volgen en intern begeleid worden door ervaren 
octrooigemachtigden

- taalvaardigheid, goede kennis van de moderne talen
-	 juridische	affiniteit
- het vermogen om zowel zelfstandig als in team verband 

te functioneren

Een psychologisch onderzoek kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

WIJ BIEDEN:
De	Vries	&	Metman	biedt	je	een	uitdagende	gevarieerde	baan	in	een	prettige	werkomgeving	met	goede	primaire	en	secun-
daire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden voor trainingen en persoonlijke ontwikkeling.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arnt Aalbers of Louw Feenstra, 020-5110930. Geïnteresseerden kunnen  
hun sollicitatie per e-mail sturen naar aa@dvme.nl

Tier-1 firm for  
patent prosecution

OCTROOIGEMACHTIGDEN / MERKEN- EN MODELLENGEMACHTIGDEN
EUROPEAN PATENT ATTORNEYS / TRADEMARK ATTORNEYS

AMSTERDAM  Overschiestraat  180 ,  1062 XK Amsterdam,  the  Netherlands TEL  +31  (0)20  51  10  930  FAX  +31  (0)20  51  10  931 
ARNHEM  De Enk Off ice  Bui lding,  Tivol i laan 205,  6824 BV Arnhem, the Netherlands TEL  +31  (0)26  35  53  160  
EINDHOVEN  Evoluon,  Noord Brabant laan 1A,  5652 LA Eindhoven,  the  Netherlands TEL  +31  (0)40  25  04  751 
EMAIL  mai l@dvme.nl  WEB  www.dvme.nl  KvK  34329569 BANK  ABN AMRO 47.53.88.496 IBAN  NL94ABNA0475388496 SWIFT  ABNANL2A

Op al onze diensten en alle rechtsverhoudingen met derden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze Voorwaarden zijn ook in te zien op www.dvme.nl.
All our services and legal relations with third parties shall be governed by our General Conditions which may include a limitation of liability. The General Conditions can also be consulted on www.dvme.nl.

Managing
Intellectual
PropertyTM

the Netherlands

Top-ranked firm for  
patent prosecution
The Netherlands

160503 METMAN adv. Octrooigemachtigde werktuigbouwkundige (ir).indd   1 17-05-16   10:21

De Vries & Metman, opgericht in 1995, is een vooraanstaand octrooibureau met goed bereikbare kantoren in 
Amsterdam, Arnhem en Eindhoven. Met ruim dertig medewerkers, waaronder 16 octrooigemachtigden, staan wij 
dagelijks klaar voor het midden- en kleinbedrijf en multinationals, maar vanzelfsprekend ook voor privé-uitvinders.

VOOR ONZE VESTIGING IN EINDHOVEN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR TWEE  
OCTROOIGEMACHTIGDEN (MSc/dr) IN OPLEIDING (I.O.),NAMELIJK EEN

OCTROOIGEMACHTIGDE I.O.
WERKTUIGBOUWKUNDE

EN EEN

OCTROOIGEMACHTIGDE I.O.
ELEKTROTECHNIEK / ICT

Gedurende de eerste jaren zal je een deeltijdopleiding tot octrooigemachtigde volgen en intern begeleid worden 
door ervaren octrooigemachtigden, ook van de vestigingen in Arnhem en Amsterdam. Naast het vakinhoudelijke 
werk besteed je tijd en aandacht aan het onderhouden en uitbouwen van zakelijke relaties. Enthousiasme en 
creativiteit zijn onontbeerlijk in dit werk. 

Een psychologisch onderzoek kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

WIJ BIEDEN:
De Vries & Metman biedt je een uitdagende gevarieerde baan in een prettige werkomgeving met goede primaire en 
secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden voor trainingen en persoonlijke ontwikkeling.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arnt Aalbers (WTB) of Ferry van Looijengoed (Elektro / ICT),
020 51 10 930. Je sollicitatie kan je per e-mail sturen naar aa@dvme.nl (WTB) of lg@dvme.nl (Elektro / ICT).
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

DE WERKZAAMHEDEN OMVATTEN:
- adviseren ten aanzien van de beschermingsmogelijk-

heden van innovaties
- opstellen, indienen en verder begeleiden van  

octrooiaanvragen, zowel in Nederland en Europa als 
daarbuiten

- geven van inbreuk- en geldigheidsadviezen, zowel 
inzake aan cliënten verleende octrooien als inzake 
octrooien van derden

- samenwerken met advocaten in octrooiprocedures

WIJ VRAGEN:
- een ingenieur (MSc/dr) werktuigbouwkunde en een 

ingenieur (MSc/dr) elektrotechniek of informatica of 
aanverwante technische studie

- taalvaardigheid en goede kennis van de moderne 
talen, in het bijzonder Engels en Duits

-	 juridische	affiniteit
- het vermogen om zowel zelfstandig als in teamver-

band te functioneren
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Intellectual
Property TM

Top-ranked firm for  
patent prosecution
The Netherlands
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