Göteborg eller Stockholm:
STRATEGISK KONSULT INOM IMMATERIALRÄTT (IP)
Synergon söker ytterligare en kunnig, motiverad och kundorienterad medarbetare för affärsbaserat arbete inriktat mot analys och framtagande av immaterialrättsligt skydd åt våra
kunder, som huvudsakligen är mindre och medelstora företag verksamma inom Life Science,
bioteknik och läkemedelsutveckling. Basering kan vara i Lerum, vid AstraZeneca
BioVentureHub i Mölndal eller i Stockholm. Arbetet kräver god förståelse för våra kunders
affärsutveckling och innehåller projektledning samt kontakter med våra patentombud och
konsulter runt om i världen.
Huvuduppgifter
Att i team tillsammans med våra kunder bidraga med IP-kunskap i allt från utvecklingen av
projektstrategi på affärsmässiga grunder till praktiskt genomförande av sökningar, analys
och sammanställning av strategiska planer. Ta fram underlag och driva patentärenden i alla
dess faser tillsammans med patentombud och andra partners. Vara bollplank kring IP-frågor
och affärsutveckling för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för kommersialisering
av våra kunders innovationer.
Kunskap och egenskaper





Examen inom relevant ämnesområde, exempelvis bioteknik, biomedicin eller kemi
och erfarenhet av företagande inom Life Science området.
God kunskap och erfarenhet av arbete med IP inom Life Science området.
Motiverad, analytisk och självgående.
Vi arbetar internationellt och nationellt varför mycket goda engelska samt svenska
tal- och skrivfärdigheter är en förutsättning.

Tillträde och kontaktinformation
Tillträde till tjänsten är enligt överenskommelse, men generellt tidigast 1 mars 2022. Sänd
snarast din ansökan med CV till jonas.faijerson@synergon.se. För ytterligare information
kontakta Jonas Faijerson Säljö per email.
____________________________________________________________________________________________
Synergon AB är ett etablerat konsultföretag inom IP, Intellectual Property, med fokus på att stödja
mindre och medelstora företag inom Life Science området med alla olika typer av IP-ärenden utifrån
ett affärsutvecklingsperspektiv. Vi fungerar gentemot våra kunder som “Your IP Department” i
långsiktiga helhetsengagemang eller vid behov för enstaka uppdrag. Synergon har kontor i Lerum (ca
15 minuter från centrala Göteborg), i Mölndal vid AstraZeneca BioVentureHub samt i Stockholm. För
ytterligare information se www.synergon.se.

