Intellectual Property Manager – WUR Servicedesk Intellectual Property
Ben jij een specialist op het gebied van intellectueel eigendom en wil je jouw kennis en ervaring
inzetten voor de groenste universiteit van Nederland? Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en help
je ons team verder op het gebied van IP? Lees dan snel verder!
WIJ ZOEKEN
Waardecreatie is de derde kerntaak van Wageningen University & Research (WUR) naast onderwijs
en onderzoek. We creëren waarde wanneer kennis door de samenleving wordt toegepast. We
ontsluiten kennis daartoe op verschillende manieren; zoals via publiek-private samenwerking,
licenties op Intellectual Property, onderzoek doen voor en met bedrijven en het helpen van
startups en spin-offs van wetenschappers en studenten. De afdeling Waardecreatie (Corporate
Value Creation, CVC) werkt WUR-breed om alle wetenschappers en groepen in die kerntaak te
ondersteunen, stimuleren en faciliteren. De Servicedesk Intellectual Property (IP) is als team
onderdeel van CVC en is medeverantwoordelijk voor het beheren en extern toepasbaar maken van
WUR-technologieën.
Naast de inbedding bij het Knowledge Transfer Office van CVC werkt de Servicedesk IP nauw
samen met Legal Services en Business Development van de Sciences Groups. De Servicedesk IP
leidt het vestigen en beheren van octrooien (de octrooi- en merkenportefeuille) en ondersteunt in
de vermarkting ervan, geeft advies, voorlichting en business development ondersteuning op het
gebied van licenties en (internationale) contracten, waaronder ook merk-/modelregistratie. Je gaat
werken in een klein team van IP professionals.
De functie
Als IP Manager lever je een proactieve bijdrage aan de opbouw en het beheer van het intellectuele
eigendom (m.n. octrooien) van de WUR. Kerntaken zijn hierbij de octrooi-procedures en intensief
contact met relevante actoren binnen de Sciences Groups en externe partijen (m.n.
octrooibureaus). De Servicedesk IP identificeert mogelijk octrooieerbare vindingen, analyseert
deze op relevante aspecten en komt in overleg met onderzoekers, business development en
afdelingsmanagers/hoogleraren tot het beschermen van de kennis en adviseert rond overdracht en
licenties. Als IP manager:
-

Opereer je binnen de context van de IP-procedures én de wetenschappelijke belangen. Je
leidt de IP-procedures en begeleidt de interne klanten in vraagstukken rond het vastleggen
van intellectuele eigendomsrechten en toegang daartoe.

-

Ben je in staat om nieuwe vindingen op octrooieerbaarheid, waarde en vermarktbaarheid
te beoordelen. Je kan daarbij effectief adviseren over (contract)voorstellen en
ondersteuning bieden in de ontwikkeling van business cases en onderhandeling rond deze
vindingen.

-

Heb je een belangrijke rol in het geven van contractueel en strategisch IP-advies aan de
onderzoeksgroepen en je kunt schakelen met marktpartijen, zoals de industrie, het MKB of
een spin-off. Het uitgangspunt is steeds het geven van de juiste waardecreatie richting aan
een vinding, waarbij je rol varieert van procesregisseur tot onderhandelaar. In sommige
zaken wijs je alleen de richting, andere casussen breng je van a-tot-z zelfstandig tot
stand.

-

Vind je het leuk wetenschappers van informatie te voorzien op het gebied van intellectueel
eigendom en bij te dragen aan ‘awareness’ rond de waarde daarvan en hen te helpen met
het maken van zakelijke afspraken daarover met derden.

-

Ben je gesprekspartner voor alle lagen in de organisatie en daarbuiten: van uitvinders tot
algemeen directeuren; van startende ondernemers tot vertegenwoordigers van industriële
partijen.

WIE BEN JIJ?

Als IP Manager:
-

Heb je een afgeronde universitaire opleiding in een voor het werkgebied van WUR relevant
technisch wetenschapsgebied. Gepromoveerd zijn is een pré.

-

Heb je ervaring met het intellectueel eigendomsrecht en procedures, liefst als
octrooigemachtigde (in opleiding).

-

Ben je in staat de noodzakelijke (administratieve) procedures te coördineren.
De functie vergt een flexibele, ondernemende en pragmatische instelling.

-

Heb je een scherp analytisch vermogen, ben je creatief, oplossingsgericht en
stressbestendig en vindt het vanzelfsprekend om zeer verschillende ballen gelijktijdig in de
lucht te houden.

-

Heb je goede contactuele en communicatieve eigenschappen en spreekt en schrijft naast
vloeiend Nederlands ook moeiteloos Engels.

-

Ben je resultaatgericht en dienstverlenend. Je bent geïnteresseerd in het gehele WUR
kennisdomein.

JOUW ARBEIDSVOORWAARDEN
Als het gaat om arbeidsvoorwaarden zit je goed bij Wageningen University & Research. Highlights
uit onze CAO zijn bijvoorbeeld:
•

werktijden die in overleg kunnen worden vastgesteld, zodat een optimale balans tussen
werk en privé mogelijk is;

•

de mogelijkheid om door meer te werken, maximaal 40 uur per week, extra vakantie uren
op te bouwen;

•

sabbatical leave, studieverlof en betaald ouderschapverlof;

•

er is veel aandacht voor vitaliteit en je kan, tegen een geringe vergoeding, gebruik maken
van de op de campus aanwezige sportfaciliteiten;

•

een structurele eindejaarsuitkering van 3%;

•

uitstekende pensioenregeling via ABP.

Bij deze uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden hoort natuurlijk ook een passend salaris. Wij
bieden afhankelijk van je ervaring, een marktconform salaris van minimaal €4.393 tot maximaal
€6.602 bij een volledige werkweek van 36 uur conform CAO Wageningen Research (schaal 13).
Bovendien is een werkweek van 32 uur bespreekbaar.
Wageningen University & Research stimuleert interne doorgroeimogelijkheden en mobiliteit met
een intern recruitment beleid. Er zijn ruime mogelijkheden voor eigen initiatief in een lerende
omgeving, wij bieden uitstekende opleidingsmogelijkheden. Je krijgt bij ons een veelzijdige baan in
een internationale omgeving met een plezierige en open werksfeer.
WIL JE MEER INFORMATIE?
Voor meer informatie over deze functie kun je tot 10 juli en na 2 augustus contact opnemen met
Paul van Helvert, Hoofd Servicedesk IP, telefoon 0317-486835 of per e-mail;
paul.vanhelvert@wur.nl

Tussen 10 juli en 2 augustus is Maurits Burgering (manager Knowledge Transfer) bereikbaar voor
vragen over de functie via 06 - 51 82 74 31 of per e-mail; maurits.burgering@wur.nl.
Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Maud van Boxel, HR
adviseur, telefoon 0317 – 488804 of per e-mail; maud.vanboxel@wur.nl.
Wil je solliciteren?
Dat kan direct solliciteren via de WUR website op de button bij de vacature zodat wij persoonlijke
gegevens kunnen verwerken met jouw toestemming. https://www.wur.nl/nl/vacature/IntellectualProperty-Manager-1.htm

Deze vacature staat open tot en met zondag 29 augustus 2021. Wij zullen de binnengekomen
sollicitaties steeds tussentijds bekijken en je zo snel mogelijk informeren over het vervolg van de
procedure. Vanwege de vakantieperiode is deze procedure wat langer dan gebruikelijk, we hopen
op je begrip hiervoor.
Gelijke kansen
Wageningen University & Research (WUR) heeft een groot aantal mensen in dienst met zeer
verschillende achtergronden en kwaliteiten, die elkaar inspireren en motiveren. Wij willen dat elk
talent zich bij ons thuis voelt en dezelfde carrièrekansen aangeboden krijgt. Wij verwelkomen
daarom speciaal sollicitaties van mensen die ondervertegenwoordigd zijn binnen WUR. Voor meer
informatie hierover ga naar onze inclusiviteits pagina.
Een mooi voorbeeld hoe WUR omgaat met inclusiviteit is te lezen op de pagina werken bij WUR
met een functiebeperking.
WIJ ZIJN
Wageningen University & Research
De missie van Wageningen University & Research is ‘To explore the potential of nature to improve
the quality of life’. Binnen Wageningen University & Research bundelen Wageningen University en
gespecialiseerde onderzoeksinstituten van Stichting Wageningen Research hun krachten om bij te
dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en
leefomgeving.
Met ongeveer 30 vestigingen, 6.800 medewerkers en 12.900 studenten behoort Wageningen
University & Research wereldwijd tot de aansprekende kennisinstellingen binnen haar domein. De
integrale benadering van de vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines
vormen het hart van de unieke Wageningen aanpak. Wij zijn uitgeroepen tot Beste Werkgever in
de categorie Onderwijs 2019-2020.
Deze punten geven onze medewerkers aan als goede redenen om te komen werken bij WUR: lees
de 6 redenen om te komen werken bij WUR
Wij werven zelf voor deze vacature. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld, maar delen in je netwerk
wel.

