
  Version 27.1.2021 (Released)/KKr 

 
 
Key person in charge of production and laboratory activities 
 

EpiHeart Oy is looking for a person to be responsible for the creation of the company's production / 
delivery processes. She/he is also expected to participate in the company's development more broadly 
as one of the key persons within the small team. 
 
EpiHeart's products are being completed and the products will be delivered for clinical trials. Most of 
the production is done by subcontractors, but logistics, certain manufacturing steps, pre-sterilization 
cleaning and a few quality assurance activities are done internally. Your task is to create the necessary 
practices as part of the team and make things happen operatively as well. In addition, you may 
participate in other activities that support the company's growth. Those can be agreed considering 
the company's situation and your individual strengths. Such work could include, for example, the 
organization and implementation of laboratory work that supports production quality assurance and 
the company's research work. 
 
The team is looking for a team player, who is also capable for autonomous and self-driven work. The 
person is responsible on production quality and thus should have focus on details. The person should 
also enjoy the challenges, uncertainties and the atmosphere of a small company. The person must 
have the ability to produce needed documents in English, but also have an attitude that is not afraid 
of more practical work, as needed. Intelligence, wide array of competencies, and getting along with 
other people are appreciated. 
 
Considering the requirements of sterile medical devices and the company’s operations in the field of 
cardiological cell therapies, expertise e.g. in clinical/laboratory practices, microbiology, medical 
devices and / or quality systems could well be part of a person’s background. There is no actual 
educational requirement for the position, but academic degrees, including PhDs, are considered as 
plus. 
 
We believe that we can offer for the right person the opportunity to enjoy meaningful work and 
provide a reasonable salary. We also believe we will find some way to share the fruits of the success, 
if we can create some. 
 
Applications by 21/02/2021 by email: info@epiheart.com 
For more information by phone (CEO Kai Kronström, +358 40 751 6763) best on February 8th, 2020 
and February 15th, 2021 from 14:00 to 16:00. Alternatively, request a call via SMS or the e-mail above. 
 
 
 
EpiHeart Oy is a young company that develops and commercializes medical devices and procedure 
packages for enabling cellular therapy treatments performed in connection with surgery. The 
company’s first products support autologous micrograft therapy during bypass surgery, “Cardiac 
Micrograft Therapy ™”. The treatment is in the clinical research phase. 
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Avainhenkilö vastuualueinaan tuotanto ja laboratorio 

EpiHeart Oy hakee Helsinkiin henkilöä vastaamaan erityisesti yhtiön tuotanto/toimitusprosesseista 

sekä osallistumaan yhtiön kehittämiseen laajemmin yhtenä pienen tiimin avainhenkilöistä.   

EpiHeart Oy:n tuotteet ovat valmistumassa ja tuotteita aletaan toimittamaan kliinisiin kokeisiin. 

Valtaosa tuotannosta tapahtuu alihankkijoilla, mutta logistiikka, tietyt valmistusvaiheet, sterilointia 

edeltävä puhdistus ja joukko laadunvarmistustoimia tehdään sisäisesti. Tehtävänäsi on luoda 

tarvittavat käytännöt osana tiimiä ja saada asiat tapahtumaan myös operatiivisesti. Lisäksi osallistut 

muihin yhtiön kasvua tukeviin toimiin, joista sovitaan yhtiön tarpeet ja henkilökohtaiset vahvuutesi 

huomioiden. Tällaisia töitä voisivat olla ainakin tuotannon laadunvarmistusta ja yhtiön tutkimustyötä 

tukevien laboratoriotöiden organisointi ja toteutus.  

Tehtävään etsitään osin itseohjautuvaankin työskentelyyn kykenevää tiimipelaajaa, joka on tarkka 

myös yksityiskohtien kanssa. Henkilön pitää vähintään kestää, ja mielellään myös nauttia, pienen uutta 

luovan yhtiön haasteista ja ilmapiiristä. Työssä pitää olla kyky tuottaa tarvittavia dokumentteja 

englanniksi, mutta myös käytännön työtä pelkäämätön asenne on arvostettava. Älykkyys, laaja-

alaisuus ja ihmisten kanssa toimeen tuleminen ovat myös arvostamiamme piirteitä.  

Huomioiden steriilien lääkintälaitteiden tuomat vaatimukset ja yhtiön toimiminen kardiologisten 

soluterapioiden alueella, osaaminen sairaala- ja laboratoriokäytännöistä, mikrobiologiasta, 

lääkintälaitteista ja/tai laatujärjestelmistä olisivat luonteva osa henkilön taustaa. Varsinaista 

koulutusvaatimusta ei tehtävään ole, mutta korkeimpiakin akateemisia oppiarvoja arvostetaan.  

Uskomme, että oikealle henkilölle voimme tarjota vähintään mahdollisuuden viihtyä 

merkityksellisessä työssä ja kohtuullisen palkan. Uskomme myös löytävämme jonkin tavan jakaa 

onnistumista, jos sellainen saadaan aikaiseksi.   

Hakemukset 21.2.2021 mennessä sähköpostilla: info@epiheart.com 

Lisätietoja puhelimitse (toimitusjohtaja Kai Kronström, O40 751 6763) parhaiten 8.2.2021 ja 15.2.2021 

klo 14.00-16.00. Vaihtoehtoisesti, soittopyyntö SMS:llä tai yllä olevaan sähköpostiin.   

 

 

 

EpiHeart Oy on nuori yhtiö, joka kehittää ja kaupallistaa lääkinnällisiä laitteita ja 

toimenpidepakkauksia mahdollistamaan kirurgian yhteydessä tehtäviä soluterapeuttisia hoitoja. 

Yhtiön ensimmäiset tuotteet tukevat ohitusleikkauksen yhteydessä tehtävää autologista 

mikrosiirrehoitoa, jota kutsutaan nimellä Cardiac Micrograft Therapy™. Hoitomuoto on kliinisessä 

tutkimusvaiheessa.  
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