
På Patent- och registreringsverket vill vi få individer 

och företag att växa. Både medarbetare som vill stärka 

sin kompetens och kunder som använder våra tjänster.

Vill du vara med? 

Jobba
hos oss!



På PRV skyddar vi nya innovativa idéer 
med hjälp av patent, design- och varumär-
kesskydd. 

I grunden är vår främsta uppgift att främja 
tillväxten och stärka landets innovations-
förmåga och konkurrenskraft. Det gör vi 
genom att öka kunskapen om, och förståel-
sen för, värdet av immateriella tillgångar. Vi 
vill få företag och andra som verkar inom 
innovationsvärlden att hantera dem på 
bästa sätt för att förbättra sin lönsamhet. 

PRV är en avgiftsfinansierad myndighet 
med omkring 350 anställda. Vi finns cen-
tralt i Stockholm och Söderhamn. Hos 
oss jobbar bland annat patentingenjörer, 
jurister och varumärkeshandläggare.

Vad gör du? 
Är du ingenjör hos oss granskar och bedö-
mer du uppfinningar från nationella och 
internationella kunder inom ditt teknik-
område. Du börjar din anställning med 
18 månaders utbildning som gör dig till 
patentingenjör. Under erfaren handledning 
varvas teori med praktik inom patentju-
ridik och granskningsmetodik. Dessutom 
ingår språkstudier när det behövs. 

Som varumärkesjurist på PRV arbetar du 
med rättsliga frågor kring ansökningar 
om registrering av varumärken, både från 
svenskt och internationellt näringsliv.

”PRV fungerar som en 
bro mellan forsknings- 
och företagsvärlden och 
knyter ihop de olika per-
spektiven på innovation 
och lönsamhet”.

Cao Cao, patentingenjör

”PRV är viktigt som kunskapscentrum 
för Sveriges tillväxt, och den stolthe-
ten märks hos personalen: vi bidrar 
till samhällsutvecklingen och påverkar 
vår omvärld”. 

Cao Cao, patentingenjör

Hej! Vill du jobba hos oss? 



Har du arbetat ett tag hos oss finns bra 
möjligheter att bredda kompetensen genom 
våra uppskattade internutbildningar. Du 
kan till exempel gå vidare och bli presen-
tatör, projektledare eller patentexpert. 

Varför ska du komma till PRV? 
Vi tror att du vill vara med och bidra till 
samhällsutvecklingen genom att arbeta i 
teknikens framkant.

PRV vill öka förståelsen för immaterialrätt 
och hur viktiga de immateriella tillgång-
arna är för att en innovation ska lyckas. 
Vi vill driva samhällets utveckling och 
välstånd framåt genom att underlätta för 
dem som står bakom en bra idé att göra 
den lönsam. 

Vi stimulerar svenskt entreprenörskap och 
underlättar för den tekniska och ekono-
miska tillväxten. 

”Så länge man har viljan finns en 
hel del utvecklingsmöjligheter, även 
internationellt: vi har ett utbyte 
med den europeiska varumärkes-
myndigheten, OHIM, där nationella 
experter kan jobba tidsbegränsat 
med frågor som rör EU-varumärken”. 

Madeleine Bergström,
varumärkesjurist

”PRV är en social arbetsplats med många chanser 
att delta i olika aktiviteter och evenemang: idrotts-
föreningen ordnar skidresor, konstklubben musei-
besök och utställningar. På fredagar före lunch 
samlas många av oss och springer tillsammans”. 

Henrik Eriksson, patentingenjör och utbildnings-
ansvarig

Antal uttagna
friskvårdstimmar 2013: 
28 timmar per person



Vill du veta mer?  
Vill du veta mer om PRV och hur det är att jobba 
här, läs mer på prv.se. Du kan också ringa oss 
på 08-782 25 00 och be att få prata med HR-
funktionen. 

Följ oss i sociala medier

PRVbloggen
prvbloggen.se

Facebook
prv.se/facebook

Twitter
twitter.com/prv_se

Youtube
youtube.com/user/PRVfilm

LinkedIn
linkedin.com/company/prv

IMMATERIALRÄTT
Immaterialrätt är rätten till 
icke-materiella tillgångar som 
t ex uppfinningar, varumärken, 
design eller texter ur en bok.

VARUMÄRKE
Ett kännetecken som skiljer 
varor och tjänster från andras. 
Skyddet ger ensamrätt att 
använda varumärket kom-
mersiellt.

DESIGN
Designskyddet gäller form eller 
utseende och innebär ensam-
rätt att använda designen 
kommersiellt.

UPPHOVSRÄTT
Upphovsrätten ger skaparen av 
konstnärliga och litterära verk 
rätten att själv bestämma över 
användningen av verket.

PATENT
Patent är ett skydd för en ny 
teknisk lösning. Ett patent 
ger ensamrätt att använda en 
uppfinning kommersiellt.

På Patent- och registreringsverket (PRV) arbetar vi med nya idéer i teknikens 
framkant – varje dag. PRV ger ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och 
design. Inom alla våra områden erbjuder vi uppdragstjänster och kurser.
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Fina anställningsförmåner: flextid, 
friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och 
ett generöst antal semesterdagar.


