
  
 

The world is your oyster 
Create the career you want, where you want 
 
Heinonen & Co on immateriaalioikeuksien asiantuntija, joka tarjoaa kattavat patenttien, tavaramerk-
kien, mallioikeuksien ja domain-nimien suojaamiseen, hallinnointiin sekä ylläpitoon liittyvät palvelut 
maailmanlaajuisesti. Osana kansainvälistä Eversheds Sutherland –konsernia autamme asiakkai-
tamme hyödyntämään immateriaalioikeuksiaan täysipainoisesti liiketoiminnassaan ja muodostamaan 
niistä arvokkaita investointeja yrityksensä tulevaisuuden ja menestyksen tueksi. IPR-
asiantuntijamme toimivat läheisessä yhteistyössä emoyhtiömme Evershedsin liikejuridiikan asiantun-
tijoiden kanssa. Yhdessä tarjoamme yksilöllistä, asiakkaan liiketoiminnan tarpeet huomioon ottavaa 
palvelua kaikissa IPR-asioissa. 

Haemme opintojensa alku- tai keskivaiheilla olevaa  
patentti-insinööriharjoittelijaa (patent agent trainee) 
 

osaksi patenttitiimiämme monipuolisiin asiamiestyötehtäviin toukokuusta alkaen noin puolen vuoden 
mittaiseen määräaikaiseen työsuhteeseen.  

Työtehtävissäsi avustat patenttiasiamiehiä monipuolisissa tehtävissä, mm. uutuus-, patentoitavuus- 
ja toiminnanvapausselvityksiin (novelty, patentability and freedom-to-operate (FTO) analyses) ja 
patenttihakemusten laatimiseen (patent drafting) liittyvissä tehtävissä. Toimeksiannot tulevat eri 
tekniikan aloilta, mm. mekaniikasta ja tietotekniikasta. Työympäristömme on moniammatillinen ja 
kansainvälinen. Toimistossamme työskentelee 15 henkeä, joista suuri osa on taustaltaan diplomi-
insinöörejä tai lakimiehiä. 
 
Sopivaa taustaa tehtävään olet voinut hankkia esim. tuotekehityksen, elektroniikan tai automaation 
opinnoista, mutta tehtävä ei edellytä aiempaa patenttiosaamista, vaan koulutamme sinut työtehtä-
vään. Työn sisältö painottuu myös oman osaamisesi ja kiinnostuksesi mukaan. Työssä menestymis-
täsi tukee laaja-alainen kiinnostus eri tekniikan aloihin, bisnesorientoituneisuus, sekä kykysi toimia 
kansainvälisessä työympäristössä. 
 
Tarjoamme sinulle kansainvälisen ja monimuotoisen työympäristön, kilpailukykyisen palkan sekä 
mahdollisuuden kehittyä patentti- ja IPR-alan moniosaajaksi. Vaikka olemme asianajotoimisto, tar-
joamme myös viihtyisän ja rennon työympäristön. Toimistomme sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa. 
 
Tehtävä on osa-aikainen, n. 20 tuntia viikossa, ja työtunnit sovitetaan joustavasti opintojen mukaan. 
Tehtävä on noin puolen vuoden mittainen määräaikaisuus ja alkaa sopimuksen mukaan touko-
kuussa. Täytämme tehtävän heti sopivan henkilön löydyttyä. Palkkaus sopimuksen mukaan.  
 
Jos olet kiinnostunut tehtävästä, toimi nopeasti ja lähetä ytimekäs hakemuksesi ja ansioluettelosi 
sähköpostiosoitteeseen rekry@eversheds.fi viimeistään 7.4. mennessä. Kerro meille, miksi juuri 
sinä olisit oivallinen lisä työyhteisöömme. Pyydämme liittämään hakemukseen ansioluettelon lisäksi 
nähtäväksemme myös opintosuoritusotteen. 
 
Lisätietoja www.heinonen.com ja www.eversheds.fi 
 

Boost your career in an international law firm. 


