Clinical Study Manager
Yrityksemme voimakkaan kasvun jatkuessa etsimme joukkoomme Clinical Study Manageria.
Tehtävä on meillä uusi ja voit muokata siitä itsesi näköisen omalla panoksellasi ja osaamisellasi.
Tulet ottamaan vastuun Abacuksen tuotteille tehtävistä suorituskykytutkimuksista, jotka ovat
välttämätön osa jokaisen tuotteen kehittämis- ja kaupallistamisprosessia. Seuraat jo markkinoilla
olevia tuotteitamme niiden elinkaaren ajan. Osallistut myös uusien tuotteiden kehitystyöhön muun
muassa kartoittamalla asiakkaiden tarpeita ja toiveita.
Ensisijaisiin tehtäviisi kuuluu yhteistyölaboratorioiden rekrytoiminen in vitro -diagnostisten (IVD)
tuotteiden evaluaatiotutkimuksia varten, tutkimusten organisointi, tutkimuksiin liittyvien eettisten ja
regulatoristen asioiden huomioiminen sekä tulosten käsittely ja raportointi. Teet myös
markkinatutkimuksia tuotekehityksen tarpeisiin. Yhteistyössä myynti- ja markkinointitiimien kanssa
suunnittelet ja toteutat lisätutkimuksia jo olemassa oleville tuotteille. Lisäksi osallistut tutkimuksista
tehtävien tieteellisten artikkeleiden laatimiseen. Työhösi kuuluu myös uuteen IVD-asetukseen
(IVDR) siirtymiseen liittyvien muutosten läpivienti ja dokumentointi omalta osaltasi. Sinulla on
mahdollisuus kehittää tuotteiden suorituskykytutkimuksiin liittyviä käytäntöjämme. Odotamme
sinulta oma-aloitteista, ennakkoluulotonta ja huolellista suhtautumista työtehtäviisi. Olet osa
tuotekehitystiimiä ja teet yhteistyötä muiden tiimien kanssa.

Toivomme, että sinulla on
•
•
•
•
•
•

kokemusta kliinisestä laboratoriosta työskentely-ympäristönä; arvostamme erityisesti
infektiotautien diagnostiikkaan liittyvää osaamista
tehtävään soveltuva bio- tai lääketieteiden korkeakoulututkinto (esim. mikrobiologiasta,
virologiasta tai diagnostiikasta)
kykyä selvittää ja ymmärtää asiakaslaboratorioiden tarpeita ja raportoida niistä muulle
tiimille
kokemusta PCR-teknologiasta
erinomaiset kommunikaatiotaidot
sujuva suomen ja englannin kielen taito (suullinen ja kirjallinen)

Katsomme eduksesi
•
•
•
•
•
•
•

kokemuksen kliinisten tutkimusten organisoinnista IVD- (tai MD-) ympäristössä
olemassa olevat verkostot kliinisiin laboratorioihin ja/tai niissä työskenteleviin henkilöihin
kokemuksen infektiotauteihin liittyvistä IVD-tuotteista ja/tai vieritestauksesta
kokemuksen tieteellisten julkaisujen kirjoittamisesta
halun perehtyä Abacuksen tuotteisiin ja syventää osaamistasi niiden kehittämiseen ja
valmistamiseen liittyen
aiemman työskentelyn kasvuyrityksessä
kokemuksen ISO 13485 -standardista ja IVDR:stä

Tarjoamme sinulle
• mielenkiintoisen ja merkityksellisen työn
• yhtenäisen ja toisiaan tukevan tiimin, joka tekee sovitut asiat ajallaan
• organisaation, jossa muutoksia saadaan implementoitua nopeasti
• kilpailukykyisen palkan ja hyvät työsuhde-edut
• juuri remontoidun toimiston Turun Kupittaalla ja/tai mahdollisuuden etätyöskentelyyn
• mahdollisuuden itsesi kehittämiseen ja kouluttautumiseen
• suvaitsevaisen ja huumorintajuisen työyhteisön, johon juuri sinä olet tervetullut

Abacus Diagnostica Oy on suomalainen kasvuyritys, joka on erikoistunut infektiotautien nopeaan
molekulaariseen diagnostiikkaan. Valmistamme, kehitämme ja myymme GenomEra®-järjestelmää,
joka perustuu patentoimaamme teknologiaan. Asiakkaitamme ovat sairaalalaboratoriot sekä
diagnostiikkaan erikoistuneet jakeluyhtiöt ympäri maailmaa.
Tavoitteenamme on tarjota kustannustehokkaita ja helppokäyttöisiä tuotteita, jotka mahdollistavat
korkealaatuisen diagnostiikan ajasta ja paikasta riippumatta. Laajennamme jatkuvasti
infektiotautien testivalikoimaamme ja lisäksi kehitämme uuden sukupolven IVD-järjestelmää.
Koronatestien kysynnän myötä liikevaihtomme kymmenkertaistui vuoden 2020 aikana ja
odotamme kasvun jatkuvan. Henkilöstömäärämme on niin ikään kasvanut ja henkilöstömme koko
on nyt jo lähes 30. Edelleen suhteellisen pienenä yrityksenä etujamme ovat joustavuus ja rento
työilmapiiri usein vaativastakin työnkuvasta huolimatta. Pyrimme pitämään hierarkiat matalina,
jolloin jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Henkilökuntamme mielestä parasta
Abacuksessa on yhteishenki ja työkaverit.
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