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Synoste on suomalainen terveysteknologia-alan startup-yritys, joka kehittää ainutlaatuisia
langattomaan energiansiirtoon perustuvia aktiivisia implantteja potilaille, jotka kärsivät kirurgista
hoitoa vaativista luuston epämuodostumista ja raajojen pituuseroista. Omalla alueellaan Synoste on
yksi maailman huipuista ja teknologiajohtajista.
Synosten innokasta ja innovatiivista osaajien tiimiä eivät kiinnosta helpot ongelmat, vaan meitä
motivoi ja palkitsee ratkaisujen löytäminen erittäin haastaviin terveydenhuollon tarpeisiin. Meitä
yhdistää kiinnostus terveydenhuollon ja potilaiden hyvinvoinnin parantamiseen huipputeknologian
avulla. Jotta pystymme tuottamaan lisäarvoa sidosryhmillemme, tulee meidän ymmärtää syvällisesti
sekä lääkärin että potilaan tarpeet. Tiimimme tavoitteena on löytää asiakkaidemme ja
loppukäyttäjien lääketieteellisiin tarpeisiin parhaiten soveltuva teknologinen ratkaisu. Tämän
tavoitteen saavuttaminen ja onnistumisen kokemukset omassa työssämme motivoivat meitä
jatkamaan eteenpäin. Meille kaikille päivittäinen ongelmanratkaisu tämän suuremman tavoitteen
saavuttamiseksi tuo suurta mielihyvää ja motivaatiota työhömme.
Synosten Nitinail-implantti jalkojen pituuseron korjaukseen on tuotekehityksen loppuvaiheessa ja
pian ensimmäisissä potilaskokeissa. Tämän jälkeen alkaa kaupallistamisen vaihe. Tuotevalikoimaa
ollaan suunnitelmien mukaisesti laajentamassa, joten uusiin käyttökohteisiin liittyvä tuotekehitys
sekä kliinisten tutkimusten suunnittelu on alkamassa.
Synosteella kukin pääsee tekemään intohimonsa mukaisesti mielenkiintoisia töitä yhteisen tavoitteen
eteen ja voi keskittyä erityisesti siihen minkä parhaiten osaa. Työtehtävät ovat joustavia,
mielenkiintoisia ja vaihtelevia. Pääset työskentelemään yhdessä nuoren, lahjakkaan ja motivoituneen
tiimin kanssa organisaatiossa, jossa ei ole vanhanaikaisia tai juurtuneita työtapoja. Synoste
noudattaa lean-toimintamallia, jolloin hierarkiatasot ovat matalia, työntekijät itsenäisiä ja he
vastaavat omasta työtehtävästään kokonaisvaltaisesti.
Kiinteät työajat eivät kuulu Synosten maailmaan, sillä työpanosta arvioidaan suorituksen perusteella.
Työpäivät ovat erilaisia ja uutta oppii joka päivä. Pienessä organisaatiossamme on tärkeää, että
ihmiset kykenevät mukautumaan muutokseen lyhyellä varoitusajalla, toimimaan mukavuusalueensa
rajoilla ja välillä sen ulkopuolellakin ja silti etenemään kohti tavoitetta systemaattisesti ja luovasti.
Synosten tiimi kasvaa ja haemme uutta huippuosaajaa ottamaan vastuun kliinisestä
tutkimustoiminnastamme. Saatat olla tavoittelemamme avainhenkilö, jos tunnet intohimoa
työskentelystä pienessä ja motivoituneessa ammattilaisten tiimissä kehittääksesi ainutlaatuisia
terveysteknologian tuotteita ja sinua motivoi yhteiset onnistumiset.
Tutkimuspäällikkö/Clinical Trial Manager
Tarvitsemme joukkoomme innokkaan, idearikkaan ja sopivasti kokeneen osaajan kehittämään
Synosten kliinisten tutkimusten osa-aluetta. Sinun vastuullasi tulee käytännössä olemaan kliinisten
tutkimusten suunnittelu yhdessä asiantuntijoiden kanssa, tarvittavan hyväksynnän varmistaminen
tutkimuksille sekä tutkimustoiminnan toteutus, koordinointi ja raportointi yhdessä ulkoisen
yhteistyökumppanin (CRO) sekä tutkimukseen osallistuvien kirurgien kanssa hyvää kliinistä
tutkimustapaa noudattaen. Tässä roolissa on tärkeää, sinulla on hyvä käytännön kokemus kliinisestä
tutkimustoiminnasta, siihen liittyvästä lainsäädännöstä ja hallitset hyvin projektijohtamisen.
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Työssäsi sinun tulee olla hyvä koordinoija, mutta myös vahva neuvottelija varmistaaksesi yhteistyön
sujuvuuden. Kliiniseen tutkimustoimintaan liittyvän ymmärryksen lisäksi on tärkeää, että sinulla on
erinomainen liiketoiminnallinen taju, sillä neuvottelemillasi sopimuksilla, yhteistyön sujuvuudella
sekä aikataulujen pitävyydellä on suuri merkitys yhtiön kokonaistoimintaan. Tieteellinen tausta ja
kaupallinen kokemus auttavat onnistumisessa. Jos lisäksi osaat kirjoittaa niin, että viestisi menee
perille, saat myös todennäköisesti enemmän aikaan. Tässä työssä on tärkeää, että pystyt
ilmaisemaan näkemykset, tiedon ja asian pääkohdat selkeästi kirjallisessa muodossa. Vahva suomen
ja englannin kielen taito ovat erityisen tärkeitä neuvotteluissa yhteistyökumppaneiden kanssa. Työ
on kansainvälistä ja matkustaminen liittyy siihen oleellisena osana.
Synosten tutkimuspäällikkönä sinulla on tilaisuus ottaa kokonaisvastuu yhtiömme laatukriittisten ja
kompleksisten terveysteknologiatuotteiden kliinisen tutkimustoiminnan kehittämisestä sekä
menestyksekkäästä toteutuksesta. Tämä tärkeä tehtävä on sopiva sellaiselle osaajalle, joka haluaa
näyttää pystyvänsä hallitsemaan ja hahmottamaan laadukkaan tutkimustoiminnan kaikki osaset ja
yhdistämään ne toimivaksi kokonaisuudeksi. Tällaista läpimurtomissiota, jossa tuote viedään ideasta
kliinisten kokeiden kautta tuotteeksi ei ole usein tarjolla!
Mikäli Synoste yrityksenä ja tämä tärkeä rooli tuntuu sinulle oikealta, ole yhteydessä! Lisätietoja
tästä mielenkiintoisesta ja haasteellisesta mahdollisuudesta antaa johtava konsultti Ari Rönkä, Oy
Nordic Progress Ab, p. 020 769 8882 tai 044 2747 499.
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