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Agencja Zatrudnienia nr 2468 

Gravet Consulting Sp. z o.o. działa z sukcesem na rynku doradztwa personalnego od 1995 r.  
 
Naszym Klientem jest prężnie rozwijające się, nowo powstałe Biuro Konstrukcyjne, należące do renomowanej, 
międzynarodowej firmy lotniczej. Jako lider w swojej branży, firma wyróżnia się dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych 
technologii oraz dużym nakładom na innowacje. 

 
Jeśli jesteś osobą ambitną, lubisz wyzwania, szybko się uczysz, a przede wszystkim chcesz zostać ekspertem z 
unikatową wiedzą – APLIKUJ!   

 

Inżynier ds. Ochrony Własności Intelektualnej 

Miejsce pracy: Łódź 

  

Zakres obowiązków:  

 Całościowa administracja dotycząca patentów w firmie (wnioskowanie nowych zgłoszeń patentowych, dokonywanie 

odnowień lub wycofania istniejących patentów) 

 Analiza oraz ocena zdolności patentowej zaproponowanych rozwiązań technicznych z Biur Konstrukcyjnych w Polsce oraz z 

zagranicy, w celu zaproponowania najskuteczniejszej strategii zarządzania własnością intelektualną  

 Wsparcie przy opracowaniu dokumentacji technicznej, w tym w sporządzeniu opisu patentowego 

 Ścisła współpraca z Rzecznikiem Patentowym, międzynarodowymi organizacjami oraz właściwymi urzędami i instytucjami 

w kraju i za granicą  

 Wyszukiwanie w bazach informacji patentowych w celu oszacowania czystości oraz zdolności patentowej danego 

rozwiązania technicznego, przed rozpoczęciem procedury związanej z zastrzeżeniem patentowym 

 Koordynacja dokumentacji dotyczącej procedury związanej z udzielaniem patentu na dane rozwiązanie techniczne  

 Współpraca oraz konsultacje z Egzaminatorami Patentowymi w kraju i za granicą (m.in.: przygotowywanie wyjaśnień, 

odpowiedzi na zastrzeżenia) 

 

Oczekiwania: 

 Wykształcenie wyższe techniczne 

 Zainteresowania w obszarze Nowoczesnych Technologii oraz chęć rozwoju zawodowego w zakresie patentów 

 Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. poziom B2) 

 Bardzo dobra organizacja pracy, wysoko rozwinięte zdolności analityczne 

 Gotowość do podjęcia pracy w Łodzi 

 Mile widziane doświadczenie zdobyte na podobnym stanowisku w przemyśle 

 Mile widziana wiedza z zakresu ochrony własności intelektualnej  

 Doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji technicznej  

 

Pracodawca oferuje: 

 Pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającym się Biurze Konstrukcyjnym, należącym do międzynarodowej firmy 
lotniczej 

 Udział w międzynarodowych projektach oraz wyjazdy zagraniczne  
 Szansę na rozpoczęcie kariery zawodowej w międzynarodowej korporacji, z perspektywą rozwoju oraz awansu  
 Pakiet szkoleń z zakresu prawa patentowego, ochrony własności intelektualnej 

 Dostęp do najnowszej wiedzy i technologii, umożliwiającej szerokie możliwości rozwoju zawodowego 
 Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia zawodowego 
 Stabilne warunki zatrudnienia 

 
Kandydatów zainteresowanych powyższą ofertą i spełniających przedstawione oczekiwania zapraszamy do przesyłania zgłoszeń 

zawierających CV w języku angielskim na adres e-mail: 
 

olga.wiecha@gravet.com.pl 
 

W tytule wiadomości prosimy wpisać: OWI/16 
Dziękując za zainteresowanie naszą ofertą informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami 

 
Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wprowadzenie ich do bazy 
danych firmy Gravet Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 13, w celu przedstawiania mi ofert zatrudnienia, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z poźn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz 

ich poprawiania.” 


