
Vi söker en driven immaterialrättsjurist till KIPA teamet 

KIPA är en immaterialrättsbyrå i Helsingborg. Sedan starten i 2006 har vi vuxit till över 10 personer, 
varav 5 hel eller delvis kvalificerade europapatentombud och ett US ombud. Vi jobbar internationellt 
med alla slags IP ärenden. Behovet för våra tjänster inom varumärken och mönster ökar mycket. KIPA 
teamet hanterar och samordnar även tvister som pågår i flera länder inom området. 

Vi söker därför en driven immaterialrättsjurist med tyngdpunkt på varumärken och mönster till KIPA 
teamet i Helsingborg. Du kommer att handlägga både svenska ärenden mot PRV och internationella 
ärenden mot OHIM samt andra utländska myndigheter via vårt internationella nätverk. Tillsammans 
med din assistent kommer du att ansvara för inlämning av ansökningar, förnyelser och andra 
registreringsåtgärder, invändningar, överklaganden, osv. Du kommer att ha löpande kommunikation 
med klienter och registreringsmyndigheter.  

Arbetet kommer även att innefatta utarbetning och genomgång av diverse immaterialrättsliga avtal, 
såsom licensavtal, förlikningsavtal, och due diligence arbete. Är du intresserat av att driva eller bistå i 
svenska eller internationella processer, såsom intrångsärenden, finns det möjlighet att arbeta med 
detta. 

Arbetet ska kunna utföras på svenska och engelska i såväl tal som skrift. Kan du andra språk är det 
meriterande. I arbetsuppgifterna ingår att fortlöpande hålla sig informerad om förändringar i tillämplig 
lagstiftning och praxis. 

Vi vill att du ska ha: 
• En akademisk examen eller likvärdigt, inom juridik, teknik eller humaniora 
• Arbetat minst 3 år med liknande frågor på en patentbyrå, advokatbyrå eller annan 
                          likartad konsultverksamhet alternativt inhouse med liknande uppgifter 
• Kunskap inom immaterialrätt, främst varumärkesrätt och mönsterrätt – patenträtt är 
  meriterande 
 
För att passa i rollen ska du ha några års erfarenhet i området, t ex som varumärkeshandläggare, samt 
vara noggrann och ansvarskännande och hålla en hög servicenivå.  
Är du auktoriserat att representera klienter inför OHIM i CTM och RCD ärenden är det en fördel. Är du 
inte auktoriserat än kommer vi att hjälpa till så du blir auktoriserat. 
Du är van att arbeta självständigt, har lätt för att fatta beslut, är bra på att ta egna initiativ, och 
arbetar effektivt och målinriktat. Du trivs med ett högt tempo, och stimuleras av att befinna dig i en 
dynamisk och händelserik miljö. Som person har du en god analytisk förmåga, är flexibel, utåtriktad 
och har lätt för att samarbeta med andra.  
Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet och att passa in i det befintliga KIPA teamet.  
 
Du kommer bli delaktig i den fortsatta expanderingen och få stora möjligheter att påverka utvecklingen 
av KIPA såväl storskaligt som småskaligt. 

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Helsingborg. Vi tillämpar 6 månaders 
provanställning. Tillträde efter överenskommelse. Du är välkommen att skicka in din ansökan, som ska 
bestå av personligt brev, CV och betygskopior till Gunnel Krahbichler gunnel@kipa.se  
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