
 

 

 
SAMSUN METAL METROLOJİ KALİBRASYON LABORATUVARI  

PERSONEL İLANI 

 
LABORATUVAR MÜDÜRÜ 

 
Genel Nitelikler  

• Üniversitenin mühendislik bölümlerinden tercihen makine, metalürji ve endüstri 
mühendisliğinden mezun  

• İyi derece İngilizce bilen  
• Bilgisayar ve Microsoft Ofis programlarına hakim 
• Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış 
• Sürücü ehliyeti olan ve seyahat engeli bulunmayan  

 
İş Tecrübesi 

• En az  3 yıl genel iş tecrübesine sahip olmak  
• 3 yıl metal sektöründe hizmet veren laboratuvar tecrübesine sahip olmak 

 
 Yetkinlikler 

• Laboratuvar teknik bilgisine sahip, kalite ve müşteri odaklı, proje geliştirebilen ve yöneten, 
problem çözme ve analiz yetisi güçlü, etkili iletişime sahip, takım çalışmasına yatkın olmak  

Sorumluk ve Yetkileri 
• Çalışma yükünü, test isteklerini ve projeleri önceliklendirmek ve planlamak 
• ISO 17025 ‘e uygun olarak kalibrasyon kayıtlarını ve laboratuvar sertifikalarını muhafaza 

etmek. Süreç prosedürlerini onaylamak ve ISO 17025’e uygun olarak kalite dokümanlarını 
muhafaza etmek 

• Laboratuvarı, akreditasyon kurumunakarşı temsil etmek  
• Laboratuvar ekipmanlarının performanslarını kalite standartları koyarak korumak; 

operasyon, kalite, ve sorun giderme prosedürlerini geliştirmek ; ekipman değiştirme, 
hizmet ve onarımları düzenlenmek 

• İş yükünü izleyerek laboratuvarın verimliliğini korumak; iyileştirmeleri tavsiye etmek, 
öncelikleri belirlemek, test yapmak, kullanma kılavuzlarını yazmak, personeli eğitmek, 
güvenliği ve gizliliği muhafaza etmek. 
 

SON BAŞVURU TARİHİ:  17 MART 2017 
 

BAŞVURU VE AYRINTILI BİLGİ İÇİN: www.samsuntso.org.tr/lab-cv 
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 

Tel : +90 362 432 36 26  
lab-cv@samsuntso.org.tr  

Adres: Hançerli Mah. 216 Sk. İLKADIM / SAMSUN 
 

Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilmektedir. 
 

http://www.samsuntso.org.tr/lab-cv
mailto:lab-cv@samsuntso.org.tr


 

 
POZİSYON 
LABORATUVAR MÜDÜRÜ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

GENEL NİTELİKLER  
Eğitim              Üniversitenin Metalürji , Mühendislik ve Üretim bilimlerinde eğitim almış ve  

tercihen makine, metalürji ve endüstri mühendisliğinden mezun olmak 
Yabancı Dil  İngilizce  (İleri) 
Sürücü Ehliyeti B Sınıfı 
İş Tecrübesi  En az 3 yıl genel çalışma tecrübesi ve 3 yıl metaltestleri laboratuvarı 

işletmesiyle ile ilgili tecrübesi olmak  
Teknik Bilgi Laboratuvar yönetimi yada Metalürji sektöründe kalite kontrol tecrübesi  

 
Bilgisayar Becerisi MS Office Programları (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, internet).  
Diğer Becerileri  

İyi iletişim ve sunum becerisi, geliştirme projelerini başlatma, yönetme ve 
uygulama tecrübesi olmak. Kısıtlı bilgilendirme ile kendi kedine çalışma 
inisiyatifi alabilme, çalışma süresinin %10 kadarı sürede ulusal ve uluslararası 
seyahat edebilmek. Süreçleri yönetme, yönetim uzmanlığını sunma, 
ekipmanları muhafaza etme, eğitim, bilgi analizi ve bilgilendirme becerilerine 
sahip olmak 
 



 

SORUMLULUKLAR 
• Çalışma yükünü, test isteklerini ve projeleri önceliklendirmek ve planlamak.  
• ISO 17025 ‘e uygun olarak kalibrasyon kayıtlarını ve laboratuvar sertifikalarını muhafaza etmek.  
• Süreç prosedürlerini onaylamak ve ISO 17025’e uygun olarak kalite dokümanlarını muhafaza 

etmek 
• Yatırım ekipmanları ile ilgili projelerii tanımlamak ve başlatmak 
• Ekipmanları Kabul, hizmete alma ve kalibrasyon testlerini gerektiği gibi yaptırmak 
• İyileştirme projelerini ve ekiplerini  yönetmek  
• İç gruplara liderlik ve yönlendirme sağlayabilme; tasarım, süreç ya da tedarikçi değişiklilerinde 

en iyi yeterlilik planını dikkate almak  
• Test hizmetlerini  bakım faaliyetlerini yaparak en az kesintiyle planlamak ve koordine etmek  
• Laboratuvar teknikerlerini ve asistanlarının doğru test metotlarının uygulamaları için eğitime ve 

personele rehberlik etmek ve personelin disipline etmek  
• Personelin laboratuvar ve ekipman kullanımı planlamak  
• Laboratuvar ekipmanlarının ve malzeme alımını yönlendirmek  
• Laboratuvarı akreditasyon kurumlarına karşı temsil etmek  
• Laboratuvar test raporlarını ve kalibrasyon sertifikalarını imzalamak  
• Yıllık plan ve programların onayını vermek (eğitim planı vb.) 
• Giderlerin onayını vermek (bütçeyi aşmamak koşuluyla) 
• Personelin ulaşım giderlerini onaylamak  
• İzin ve istekleri incelemek ve genel müdüre sunmak  
• Yeni personelin işe alımı ve iş değişikliği ve bunlar gibi konuları genel müdüre sunmak 
• Laboratuvar ekipmanlarının performanslarını kalite standartları koyarak korumak; operasyon, 

kalite, ve sorun giderme prosedürlerini geliştirmek ; ekipman değiştirme, hizmet ve onarımların 
düzenlenmesi 

• Envanter düzeyeni belirlemek için laboratuvar gereçlerinin envanterini izlemek; malzeme 
ihtiyaçlarını belirlemek, sarf malzemeler için sipariş hazırlama; malzemelerin makbuzlarının 
doğrulanması  

• İş yükünü izleyerek laboratuvarın verimliliğini korumak; tavan ve taban periyotları belirlemek; 
operasyonel ve personel düzenlemeleri yapmak  

• Kalite programlarına katılarak kalite sonuçlarını muhafaza etmek; kıdemli uzmanlara 
danışmanlık yapmak; yeterlilik anketleri düzenlemek; kalite programları gözden geçirmek; 
politika ve prosedürlerde düzeltmeler yapmak; rapor üretmek ve kayıtları muhafaza etmek  

• Laboratuvar bilgi yönetimi sistemini ihtiyaçları ve problemleri belirleyerek sürdürmek; 
iyileştirmeleri tavsiye etmek, öncelikleri belirlemek, test yapmak, kullanma kılavuzlarını yazmak, 
personeli eğitmek, güvenliği ve gizliliği muhafaza etmek. 

• Alternatifleri inceleyerek yeni programlar, testler, metotlar, enstrümanlar ve prosedürler 
uygulamak; teklifler sunmak, paralel testler geliştirmek ve yapmak; süreçleri izlemek. 

• Laboratuvar çalışanlarını işe alarak, yönlendirerek ve eğiterek laboratuvar faaliyetlerini  
sürdürmek   

• Operasyonel gerekleri çalışan planlarını ve atmalarını yaparak tamamlamak  
• Personelin çıktılarını yönlendirerek ve disipline ederek muhafaza etmek; çıktıları planlamak , 

izlemek ve değerlendirmek  
• profesyonel yayınları takip etmek, bireysel network oluşturmak, profesyonel topluklara katılmak  
• Hem iç ve dış müşteriler hem de laboratuvar teknisyenleriyle etkili ilişki kurma 



 

 

 
 
 

YETKİLERİ 

• Personelin işe alınmasını, seçilmesini, oryantasyonunu ve eğitimini sürdürmek, güvenli, 
emniyetli ve yasal çalışma ortamını sağlamak ve kişisel gelişim fırsatlarını geliştirmek 

• İş sonuçlarını planlamak, izlemek ve değerlendirmek; çalışanlara koçluk ve danışmanlık yapmak; 
sistemleri, prosedürleri ve politikaları geliştirmek, koordine etmek ve uygulamak  

• Personelin ücretli ücretsiz izinlerini onaylamak 

 

 

• Sistem ve süreçlerdeki arızalara hızlı cevap verebilme  
• İyi analiz, problem çözme ve karar almaya becerilerine sahip olmak  
• Çalışma faaliyetlerine proaktif yaklaşımı korumak  
• Ayrıntılara önem vermek  
• Zaman yönetimine sahip olmak  
• Personeli ve ekip üyelerini motive edebilmek 
• Müşteriden yönlendirme alabilmek 
• Doğru kayıt tutabilme ve rapor hazırlamak 
• Laboratuvarda kullanılan tüm ekipman ve prosedürler hakkında tam bilgi sahibi olmak  
• Baskı altıda mantıklı kararlar almak 
• Yazılı olarak sunulan bilgileri ve fikirleri okumak ve anlamak  
• Fikirleri ve bilgileri sunuş yoluyla herkesin anlayacağı şekilde iletmek  
• Fikirleri ve bilgileri yazılı olarak herkesin anlayacağı şekilde iletmek  
• Sunulan ve belirtilen fikirleri ve bilgileri dinlemek ve anlamak  
• Problemleri çözmek için doğru matematik metotlarını seçmek 
• Verileri toplamak ve yorumlamak, mantıklı sonuçlara ulaşmak, çıktıları ve önerileri sunmak 

YETKİNLİKLER  
• Gerçekçi  
• Araştırmacı 
• Gelenekleri gözeten 
• Girişimci  
• İletişimi güçlü  
• Ekip çalışmasına yatkın  
• Müşteri odaklı  
• Sürekli öğrenmeye açık  
• Sonuç odaklı  
• Problem çözebilen  


