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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 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 on
alkamassa. Tästä syystä Synoste tarvitsee tiimiinsä uusia ammattilaisia. Sinulla on
mahdollisuus olla rakentamassa uusia tuoteinnovaatioita ideasta, tuotekonseptiin ja
valmiin tuotteen kaupallistamiseen asti.
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 tuotannon kehityksestä
sekä tuotannosta. Saatat olla tavoittelemamme avainhenkilö, jos tunnet intohimoa työskentelystä
pienessä ja motivoituneessa ammattilaisten tiimissä kehittääksesi ainutlaatuisia terveysteknologian
tuotteita ja sinua motivoivat yhteiset onnistumiset.
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Tarvitsemme joukkoomme innokkaan, idearikkaan ja sopivasti kokeneen osaajan kehittämään
nykyistä tuotantoketjuamme, tukemaan tuotekehitystä sekä vastaamaan tuotannon toiminnasta ja
tehokkuudesta. Synoste kehittää kirurgisia implantoitavia huipputuotteita ortopedian erikoisalueille,
joissa volyymit ovat pieniä, mutta tuotteet potilaan elämän mullistavia. Määrän sijasta fokuksessa
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ovat kompleksisen toimitusketjun hallinta, tuotannon laatu ja vaatimusten mukaisuus sekä toiminnan
pettämätön johdonmukaisuus. Varsinaista omaa tuotantoa yrityksellämme ei ole, joten olet Synosten
kasvot ulospäin kansainvälisille tuotannon toimittajille ja yhteistyökumppaneille.
Vaikka lopputuotteidemme volyymit kirurgisina implantteina eivät ole suuria, on toimitusketjun
toimittava kokonaisuutena tehokkaasti sekä tuotannon että tuotekehityksen aikana ilman
laatupoikkeamia ja yllättäviä viiveitä. Uusia tuotteita kehitettäessä on ennakolta tunnistettava, mitkä
asiat tulee laittaa kuntoon, jotta projektit pysyvät suunnitellussa aikataulussa. Tuotannon aikana
toimitusketju on viritettävä hyvään iskuun ja jokaisen toimintavalmiudesta tulee pysyä jatkuvasti
ajan tasalla, jotta tarvittaviin muutoksiin pystytään reagoimaan oikea-aikaisesti. Poikkeamat pitää
pyrkiä havaitsemaan ennakoivasti, jotta suunniteltuja leikkauksia, kalliita leikkausaliresursseja ja
potilaiden hoitoja ei jouduta viivästyttämään.
Meillä tulet olemaan myös oleellinen tuotekehityksen osa ja toimit läheisessä yhteistyössä
lahjakkaiden tuotekehitysosaajien kanssa. Sinulla on erittäin tärkeä rooli tiimissämme, sillä olet
henkilö, joka on käytännön asioiden mahdollistaja ja tuotannon ratkaisujen löytäjä kehittäessämme
vaikeita teknologisia ratkaisuja. Luovuutesi ja osaamisesi mahdollistamana saamme suunniteltujen
tuotteiden tuotannon pelaamaan kuin sveitsiläinen kello yhdessä huippukumppaniemme kanssa.
Roolissasi teet yhteistyötä erikoismateriaalitoimittajien, hienomekaanisten konepajojen,
elektroniikkavalmistajien ja muotoilutoimistojen kanssa sekä identifioit tuotteillemme maailman
parhaat materiaalitoimittajat sekä alihankkijat. Tulet huolehtimaan siitä, että koko tuotantoketju
pelaa suunnittelemallasi tavalla tehokkaasti ja virheettömästi. Jotta onnistumme tavoitteessamme,
sinun tulee siis hallita koko tuotantoketju raakamateriaaleista lopputuotteeksi ja olla valmis
kehittämään sitä intohimoisesti aina muuttuvia tarpeita vastaavaksi.
Työssäsi sinun tulee olla vahva neuvottelija varmistaaksesi tuotannon ja yhteistyön sujuvuuden.
Teknisen ymmärryksen lisäksi on tärkeää, että sinulla on erinomainen liiketoiminnallinen taju, sillä
neuvottelemillasi sopimuksilla on suuri merkitys yhtiön tulokseen. Tekninen korkeakoulutausta ja
kaupallinen kokemus auttavat onnistumisessa. Vahva suomen ja englannin kielen taito ovat erityisen
tärkeitä neuvotteluissa yhteistyökumppaneiden kanssa. Työ on kansainvälistä ja matkustaminen
liittyy työhön oleellisena osana.
Synosten tuotannon kehitys- ja tuotantopäällikkönä sinulla on tilaisuus ottaa kokonaisvastuu
yhtiömme laatukriittisten ja kompleksisten terveysteknologiatuotteiden tuotannon kehittämisestä
sekä tuotannosta. Tämä tärkeä tehtävä on sopiva sellaiselle osaajalle, joka haluaa näyttää
pystyvänsä hallitsemaan ja hahmottamaan monimutkaisen tuotantoprosessin kaikki osaset ja
yhdistämään ne toimivaksi kokonaisuudeksi. Tällaista läpimurtomissiota, jossa tuote viedään ideasta
kliinisten kokeiden kautta tuotteeksi ei ole usein tarjolla! Tehtävässä hankittavien näyttöjen jälkeen
henkilön on helppo kasvaa tuotannon johtotehtävissä seuraaviin vieläkin vaativampiin tehtäviin.
Mikäli Synoste yrityksenä ja tämä tärkeä rooli tuntuu sinulle oikealta, ota yhteyttä johtava konsultti
Ari Rönkään keskustellaksesi positiosta ja hakuprosessista tarkemmin.
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