VACATURE TRADEMARK
ATTORNEY (M/V/X)
IFORI is een juridisch niche kantoor, gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht en ICTrecht. Elke dag trachten we onze slogan ‘BETTER BEATS GOOD’ waar te maken. Onze
expertise gaat van het strategische beheer en uitbouw van IP portfolio’s (merken, patenten,
modellen) tot opstellen en onderhandelen van handelscontracten, ICT-overeenkomsten, etc.
Tegelijk heeft IFORI een ijzersterke reputatie en focus op het vlak van privacy &
gegevensbeschermingsrecht.
Wij hebben een unieke visie over hoe wij de problemen en opportuniteiten van onze klanten
aanpakken. Het resultaat is een boeiende waaier aan klanten gaande van hoogtechnologische
startups, over overheidsorganisaties tot beursgenoteerde multinationals en Vlaamse familiale
KMO’s, voor wie wij een vaste lange termijn vertrouwenspartner zijn.

OPDRACHT

Als jurist beheert u op zelfstandige wijze uw eigen portefeuille aan klanten en hun
merkendossiers. Dit zal gefaseerd gebeuren in functie van uw kennis en ervaring. U rapporteert
rechtstreeks aan en staat in nauw overleg met de zaakvoerder. U krijgt hierbij de kans volledige
trajecten van A tot Z te beheren. Een boeiende uitdaging maar ook een verantwoordelijkheid.
U heeft rechtstreeks contact met de klant en adviseert hem op een onderbouwde, degelijke en
helder geformuleerde wijze met oog voor de specifieke noden van het betrokken bedrijf dat u
door en door leert kennen. U staat o.a. in voor hun merken- en modellendepots, het analyseren
en rapporteren van bewakingsrapporten, het instellen en opvolgen van de procedures (bv.
mutaties, office actions, opposities) en u communiceert hierbij vlot met alle betrokken partijen.
Tenslotte bent u proactief bezig met de portefeuille van uw klant om elke inbreuk op het merkenen modellenrecht te vermijden. Indien er toch een inbreuk wordt vastgesteld staat u in voor de
noodzakelijke volgende stappen: aanschrijven van de tegenpartij, vaststellingen laten doen door
de deurwaarder, instellen van opposities of aantekenen van beroep en bent u verantwoordelijk
voor een slagvaardige en duidelijke argumentatie.

DIPLOMA EN PROFIEL
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•

Master in de rechten
Master na Master in de intellectuele rechten of gelijkwaardig door ervaring (minstens 2
jaar)
U bent gebeten door de materie en wil blijvend kennis opdoen
Bijkomende troeven: ervaring in het opmaken van contracten
Voeling met het bedrijfsleven
Zelfstandig en accuraat kunnen werken
Een oplossingsgerichte, no-nonsense aanpak
Oog voor detail zonder het breder beeld te verliezen
Vlot kunnen samenwerken in teamverband
Onderhandelingsvaardigheden
Excellente communicatievaardigheden
Talenkennis: een gedegen kennis van het Engels en het Frans is vereist, zowel mondeling
als schriftelijk. Een degelijke kennis van het Duits of een andere taal is een pluspunt

AANBOD
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•
•
•
•
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•

Een doorgedreven en constante opleiding zowel intern als extern
Een maximale ondersteuning en omkadering
Een interessant verloningsstelsel in verhouding met uw ervaring en prestaties
Een degelijke carrièreplanning met mogelijkheid tot partnership op termijn
Een flexibele werkomgeving met oog voor combinatie werk/privé/studies
Een open en fijne collegiale sfeer
Mogelijkheid tot publiceren

Kandidaturen worden vertrouwelijk behandeld.
Voor bijkomende inlichtingen en kandidaatstelling kan u zich richten tot:
Liesbeth Bogaert
A Victor Braeckmanlaan 107, BE-9040 Gent
M Liesbeth.bogaert@ifori.be
T +32 9 230 36 62

