
 

 

 
SAMSUN METAL METROLOJİ KALİBRASYON LABORATUVARI  

PERSONEL İLANI 
 

          KIDEMLİ MUAYENE UZMANI  
 

Genel Nitelikler  
• Üniversitelerin makine mühendisliğinden mezun olmak 
• İyi derece İngilizce bilmek  
• Test ölçüm  verilerini yorumlayıp muayene sonucu ve raporu oluşturabilecek birikimde 

olmakSürücü ehliyetine sahip olmak ve seyahat engeli bulunmamak  
 

İş Tecrübesi 
• 3 yıl genel iş tecrübesi olmak  
• En az 3 yıl teknik emniyet muayeneleri ile ilgili iş tecrübesi, kaynak bilgisi ve eğitimi olmak  

 
 Teknik Bilgi ve Beceri  

• Üst yönetime, kamu gruplarına ve yönetim kurullarına tartışmalı ve karmaşık konularda bile etkili 
ve ikna edici rapor ve sunum hazırlayabilme becerisi 

• İleri düzey matematik bilgisine sahip olmak  
• Problemi tanımlama, veri toplama, durumu saptamak ve geçerli sonuçlar çıkarabilme becerisi 
• İlgili ürün ve test metodu standartlarını (ISO, EN, TS, ASTM)anlayabilme ve yorumlayabilme 

becerisi 
• Çalışma ortamı için gerekli çeşitli ekipmanların ve numunelerin taşınması kaldırılması, çalışma 

ortamının güvenlinin sağlanması  
 

Sorumluk ve Yetkiler 
• Mekanik imalat  ile ilgili risklili montajların denetimini yapmak  
• ISO 17025 ile ilgili kodlar, standartlar, teknik özellikler ve prosedürleri yorumlamak  
• Teknisyenlere gözetmenlik yapmak,  bilgi ve eğitim vermek  
• Muayene ve Kontrol laboratuvarı teknisyenlerine talimat vermek, denetlemek ve eğitim sağlamak. 

 

SON BAŞVURU TARİHİ:  17 MART 2017 
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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 
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Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilmektedir. 
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POZİSYON 
KIDEMLİ MUAYENE UZMANI (MAKİNE MÜHENDİSİ) 

GENEL NİTELİKLER  
Eğitim              Üniversitenin Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmak  
Yabancı Dil  İngilizce  (İleri) 
Sürücü Ehliyeti B Sınıfı 
İş Tecrübesi  3 yıllık genel iş tecrübesi, En az 3 yıl iş tecrübesi 

kaynak tecrübesi olan ve kurusuna katılmış  
Teknik Bilgi Dil Becerileri: EKarmaşık dokümanları okuyabilme, analiz edebilme ve çevirme 

becerisi. Hassas konulardaki soru ve şikayetlere etkili bir biçimde cevap 
verebilme becerisi. Üst yönetime, kamu gruplarına ve yönetim kurullarına 
tartışmalı ve karmaşık konularda bile etkili ve ikna edici beyanat verebilme ve 
sunum hazırlayabilme becerisi.  
 
Matematiksel Beceriler: Katsayılar, logaritmalar, ikinci dereceden denklemler 
ve permütasyonlar gibi ileri düzeydeki matematiksel kavramları uygulayabilme 
becerisi. Frekans(sıklık) dağılımı, testin güvenilirlik ve geçerliliğine karar 
verme, varyans analizi, korelasyon teknikleri, örnekleme kuramı ve faktör 
analizi gibi matematiksel işlemleri uygulayabilme becerisi. Karmaşık verileri 
analiz edebilme 
  
Mantıklı Düşünme (Muhakeme) Yeteneği: Problemi tanımlama, veri toplama, 
durumu saptamak ve geçerli sonuçlar çıkarabilme becerisi. Geniş bir 
çeşitlilikteki teknik yönergelerin matematiksel ve grafik olarak 
yorumlanabilme becerisi. Mantıksal ve bilimsel düşüncenin esaslarını çok 
çeşitli entelektüel ve pratik problemlere uygulayabilme becerisi.  Sözsüz 
sembolizmin (formüller, bilimsel denklemler, grafikler, vb.) en zor safhasında 
bile üstesinden gelebilme becerisi. Çok çeşitli soyut ve somut değişkenlerin 
üstesinden gelebilme becerisi.  İlgili sanayi standartlarını (ISO, EN, TS, 
ASTM)anlayabilme ve yorumlayabilme becerisi. 

Bilgisayar Becerisi MS Office Programları (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, internet) 
kullanmak. Test verilerini analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek ve bu 
verilere dayanarak çeşitli bilgisayar programları kullanarak r ilgili 
taraflararaporlar sunmak. 
 

Diğer Becerileri  
Fiziksel Talepler: Bu işin gereklerini yerine getirirken çalışanın düzenli olarak 
konuşması veya işitmesi gerekmektedir. Çalışanın sıklıkla ayakta durması, 
yürümesi, oturması, parmaklarla tutmak için ellerini kullanması, el ile 
kavraması, hissetmesi, elleri ve kolları ile ulaşması gerekmektedir. Çalışan 
düzenli olarak 5 kilograma kadar, sıklıkla 12 kilograma kadar ve zaman zaman 
da 20 kilograma kadar ağırlığı olan iş parçaları ve ekipmanını kaldırmalı veya 
taşımalıdır. Yakın görüş, derinlik algısı ve odağı ayarlama yeteneği gibi özel 
görüş yeterlilikleri bu iş için gereklidir.  
 
 
 
 
Çalışma Ortamı: Bu işin gereklerini yerine getirirken; çalışan sıklıkla mekanik 
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parçaları taşıması gerekecektir. Çalışan nadiren de olsa  duman ya da 
partiküllere ve toksik ya da yanıcı kimyasallara maruz kalacaktır. Çalışma 
ortamındaki ses düzeyi genellikle orta derecededir. 
 
Güvenlik: Çalışan eğitim sırasında ve araç gereç kullanma kılavuzunda 
belirtilen tüm güvenlik önlemlerine uymak zorundadır. Çalışan, planlanan tüm 
güvenlik toplantıları ve eğitim seminerlerine katılmalı; tüm araç gereçlerini, 
masasını ve çalışma ortamını temiz ve düzenli tutmalıdır.  

SORUMLULUKLAR 
• Makine mühendisliği ile ilgili risklili montajların muayenesinii yapmak  
• Teknisyenlere gözetmenlik yapmak,  bilgi ve eğitim vermek  
• Yardımcı olarak Laboratuvar müdürünün tüm sorumluluklarına ve yetkilerinikullanmak 
• ISO 17025 ve ISO 17020 ile ilgili kodlar, standartlar, teknik özellikler ve prosedürleri yorumlamak  
• Test gerekleri ve sonuçlarıyla ilgili müşterinin ara yüzü olmak  
• İş  programını karşılamak için çalışma prosedürlerini kurmak ve ayarlamak. Spesifikasyon ve 

kalite standartlarına uyum için numuneleri incelemek. 
• Teknisyenlere eğitim ve rehberlik sağlamak  
• Zaman ve iş prosesi  kayıtlarını muhafaza etmek ve maliyet, kırılım, verim ve bakım raporları 

hazırlamak 
• Bölüm faaliyetleri için gereken  stokları, istekleri, gereçleri ve malzemeleri izlemek  
• Denetim yöntem kalitesini ve ekipman performansının geliştirmek için ölçümleri tavsiye etmek  
• Bölümün etkinliğini artırmak için çalışma koşulanlarında ve ekipman kullanımında iyileştirici 

değişiklikler önermek  
• Şirket politikalarının çalışanlarına açıklamak ve ISG yönetmeliğini uygulatmak 
• Laboratuvar içi  bölümlerin faaliyetlerini koordine etmek için yöneticilerle  görüşmek  
• İş süreçlerinin kontrolünu izlemek. 
• Müşteriden intikal eden  numunelerin  denetimi için kalite sistemini, hedeflerini, prosedürlerini 

yönetmek 
• Bilgisayar, iletişim ve organizasyon becerilerini artırmak için eğitim ihtiyacı belirlemek 
• Laboratuvarda muayenelere ilişkin  bilgi, yetkinlik  ve anlayışı artırmak için teknik eğitimleri 

sürdürmek. 
• Planlı ekipman bakımını ve ekipmanlardaki kalibrasyonve doğrulamalarıyönetmek ve onaylamak 
• İş bölümüne dair yetkilendirme kapsamında muayeneleri ve ilgili ölçümleri testleri sevk ve idare 

etmek 
• Verileri toplamak ve yorumlamak, mantıklı sonuçlara ulaşmak, çıktıları ve önerileri üst yönetim 

seviyesine sunmak 

YETKİNLİKLER  
• Anlaşılır rapor hazırlayabilme  
• Şikayetleri çözebilme  
• İletişimi güçlü gerçekleştirebilme 



 

 
YETKİLERİ 

• Gerektiğinde muayene ölçüm veya testi durdurmak, tekrarlamak ve iptal etmek  
• Muayene konusunda çalışan personelden önerileri toplamak ve gözden geçirmek  
• Maiyetindeki personelden  gelen tedarik  taleplerini incelemek  
• Günlük çalışma planlarını yapmak ve takip etmek  
• Muayene teknisyenleriyle değerlendirme ve istişare toplantıları yapmak  
• Laboratuvar müdürüne sunmadan önce muayene raporlarındaki sonuçlarıonaylamak  

 

• Ekip çalışmasına yatkın olma 
• Müşteri odaklı çalışma 
• Sürekli öğrenmeye açık olma 
• Sonuç odaklı yönetim yapabilme 
• Problem çözme tekniklerini kullanabilme 


