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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 yrityksemme
laadunhallintaprosessien kehittämisestä ja laadusta. Saatat olla tavoittelemamme
avainhenkilö, jos tunnet intohimoa työskentelystä pienessä ja motivoituneessa ammattilaisten
tiimissä kehittääksesi ainutlaatuisia terveysteknologian tuotteita ja sinua motivoivat yhteiset
onnistumiset.

Quality Manager Finland
Roolisi Synosten tiimissä on vastata terveydenhuollon laitteita koskevan standardin ISO 13485
mukaisen laatujärjestelmän rakentamisesta, kehityksestä, ylläpidosta ja sertifioinnista. Osallistut
aktiivisesti tuotekehityksen ja toimitusketjun laadunhallintaan ja toimit yrityksemme asiantuntijana
ja kouluttajana laatuasioissa sekä sisäisille että ulkoisille sidosryhmille.
Synoste kehittää kirurgisia implantoitavia huipputuotteita ortopedian erikoisalueille, joissa volyymit
ovat pieniä, mutta tuotteet potilaan elämän mullistavia. Määrän sijasta fokuksessa on laatu, josta ei
ole varaa tinkiä. Laatupoikkeamat voivat pahimmillaan aiheuttaa potilaan hoidon epäonnistumisen.
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Synoste on vahvasti sitoutunut korkeaan laatuun ja yrityksemme johto ymmärtää laatujärjestelmän
merkityksen toimintamme kehittäjänä, edistäjänä ja mahdollistajana.
Synosten tuotanto rakentuu tarkoin valitun alihankintaketjun varaan. Olet Synosten laadun kasvot
ulospäin kansainvälisille toimittajille ja alihankkijoille ja huolehdit siitä, että heidän toimintansa
vastaa neuvottelemiasi laatusopimuksia. Käytännössä ratkaiset mahdollisia laatujärjestelmään ja
laatujärjestelmien yhteensopvuuteen liittyviä ongelmia ja haasteita yhdessä työhönsä
omistautuneen alihankintaketjun laatuvastaavien kanssa, mikä tekee työstäsi monipuolista,
sosiaalista ja mielenkiintoista. Yhteistyön sujuvuuden kannalta on tärkeää, että sinulla on hyvät
neuvottelu- ja ihmissuhdetaidot. Hyvällä yhteistyöllä, koulutuksella ja toiminnan valvonnalla sekä
määräajoin tapahtuvalla auditoinnilla varmistat laatujärjestelmän toimivuuden.
Onnistuaksesi tässä roolissasi odotustemme mukaisesti, sinulla on sopivan vankka käytännön
kokemus terveydenhuollon laitteiden laatuasioista ja laadunvarmistuksesta läpi koko tuotanto- ja
alihankintaketjun. Rooliin sopiva tekninen, tieteellinen tai kaupallinen korkeakoulutausta on eduksi.
Jos olet
ollut menestyksekkäästi kehittämässä ja toteuttamassa laadunhallintajärjestelmää
terveysteknologian huipputuotteille kansainvälisessä ympäristössä ja sinulla on osaamista tehokkaan
ja toimivan laatujärjestelmän sertifioinnista, kuulut todennäköisesti tulevaisuuden huipputiimimme.
Vahva suomen ja englannin kielen taito ovat tärkeitä neuvotteluissa kotimaisten ja ulkomaisten
yhteistyökumppaneiden kanssa. Työ on kansainvälistä ja matkustaminen liittyy tähän työhön
oleellisena osana.
Synosteen missio tarjoaa laatupäällikölleen houkuttelevan ja ainutlaatuisen tilaisuuden olla luomassa
uraa ja olla mukana kehittämässä merkittäviä lääketieteellisiä innovaatioita ja laitteita, joilla
hoidetaan vakavia luustokehityksen häiriöitä. Kyse on kiurgeille kokonaan uudesta tuoteperheestä
ja uusi hoitomahdollisuus potilaille. Vaikka lopputuotteidemme volyymit kirurgisina implantteina eivät
ole suuria, niiden kehitystyö kaupalliseksi tuotteeksi on kokonaisuutena erittäin vaativa operaatio.
Tässä tehtävässä tarjoutuu laatupäällikölle harvinainen tilaisuus osoittaa koko liiketoiminnan
erinomaista hahmotusta ja sen prosessien ohjausta kansainvälisessä yhteistyöketjussa. Tällaisen
liiketoiminnan käynnistäminen laatupäällikön roolissa synnyttää sinulle erinomaisen kokemuspohjan
ja näytöt, joiden varassa voit myöhemmin siirtyä entistäkin vaativampiin laadunhallinnan tehtäviin.
Mikäli Synoste yrityksenä ja tämä merkityksellinen rooli tuntuu sinulle oikealta, ota yhteyttä johtava
konsultti Martti Louhelaiseen keskustellaksesi positiosta ja hakuprosessista tarkemmin.
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