
 

 

 
SAMSUN METAL METROLOJİ KALİBRASYON LABORATUVARI  

PERSONEL İLANI 

 
TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİ (RT)  

 
Genel Nitelikler  

• Üniversitelerin mühendislik bölümünden tercihen makine veya metalurji mühendisliğinden mezun 
• Orta 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 3yıl  NDT (RT) muayene uzmanı olarak deneyim sahibi olmak 
• Radyografik Test Uzmanlığı sertifikasının yanı sıra tercihen manyetik parçacık ve ultrasonik ve 

kaynak muayeneciliği sertifikasına sahip olmak 
 

 Yetkinlikler 
• Metal Teknolojisi ile ilgili radyografik muayeneler, İlgili ISO /EN standartlarına göre Seviye II 

Sertifikası, yazılı ve sözlü iletişim, problem çözme ve analiz yetisi, etkili iletişim, takım 
çalışması,  

Sorumluk ve Yetkileri 
• Çalışma yükünü, test isteklerini ve projeleri önceliklendirmek ve planlamak 
• Testlerin yürürlükteki onaylanmış  prosedür, özellik ve standartlara göre yapılmasını ve 

değerlendirilmesi sağlamak 
• NDT problemlerini tanımlamak ve çözümler üretmek, NDT Test raporlarını hazırlamak 
• Katı maddelerde kusurları radyografik test teknikleri kullanarak ortaya çıkarmak  
• ISO 9001 veya ISO 17025 veya ISO 17020  Standartlarına göre kalite sistemlerinin kurulması ve 

yürütülmesinden sorumlu olmak  
• Kalite l sistemi ile ilgili prosedürleri yerine getirmek, NDT Muayene teknisyenlerini  yönlendirmek  
• Laboratuvar faaliyetleri ile ilgili teknik mevzuatı  takip 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. 
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POZİSYON 
TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİ (RADYOGRAFİ)- KALİTE SORUMLUSU 

GENEL NİTELİKLER  
Eğitim              Üniversitenin Makine / Metalürji Mühendisliği bölümünden mezun olmak  
Yabancı Dil  İngilizce   
Sürücü Ehliyeti B Sınıfı 
İş Tecrübesi  En az 3 yıl muayene uzmanı olarak NDT  (RT) tecrübesi olmak.  

Tercihen manyetik parçacık ve ultrasonik sertifikalarına sahip olmak  
Tercihen Kaynak denetimi yapmaya ilişkin  sertifikaya sahip olmak 

Teknik Bilgi Maden Teknolojisi, Metalürji Endüstrisi Makine İmalatında   ilgili ISO /EN 
Standardlarına uygun şekilde  tahribatsız testleri gerektiği gibi yapmak, 
Mühendislik çizimleri, teknik özellikleri ve çalışma prosedürlerini anlamak ve 
yorumlamak. 
 

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

Diğer Becerileri 
 
 
 
 
 
 

 
  Gerekli olduğunda laboratuvar dışında çalışmak. İleri seviyede yazılı ve sözlü 
iletişim becerisine sahip olmak 
  

SORUMLULUKLAR 
• Laboratuvar prosedürlerine göre teknik çizimler, müşteri özellikleri ve yürürlükteki standartların 

sağlanması için dövme, kaynaklı ve talaşlı işlenmiş parçayı muayene etmek 
• Özel uygulamalar için etkili inceleme yöntemini belirler 
• İşlerin müşterinin mekanında planlanıp ve uygulanması ve gerekli dokümanların hazırlanması  
• TahribatsızvTestlerin yürürlükteki onaylanmış  prosedür, özellik ve standartlara göre yapılması ve 

değerlendirilmesi 
• Uygunsuz çalışma ortamı şartlarını  tespit ederek  ve müşteriye bilgi vermek. 
• Belirlenen sürede açık ve anlaşılır raporlar hazırlamak  
• NDT problemlerini tanımlamak ve çözümler üretmek  
• Sonuçları uygulanabilir yasalar, standartlar ve şartnamelere göre yorumlayıp değerlendirmek 
• Tahribatsız test sonuçlarını düzenlemek organize etmek ve raporlamak  
• Ürün ve malzemelerin NDT testleri için kullanılan ekipmanları seçmek, kalibre etmek ve çalıştırmak 
• Katı maddelerde mevcut olabilicek süreksizzlikleri ( kusurları) ultrasonik test teknikleri kullanarak 

ortaya çıkarmak  
• Kapalı devre televizyon sistemleri ve endoskoplar gibi aletler kullanarak malzemeleri, yapıları ve 

gereçleri , metal yorgunluklarını, çatlakları ve kusurları gözlemek  
• Radyoaktif teknikler kullanarak film / monitor  üzerinde nesnelerin görüntülerini üretmek 



 

 

 
YETKİLERİ 

•  Radyografik tahribatsız test  (RT) çalışmalarını gerçekleştirmek ve sonuçları rapor etmek 

• İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerini denetlemek ve herhangi bir ihlal olursa çalışmayı 
durdurmak ve gereken tedbiri almak Kalite Yönetim sistemi dokümanlarının taslaklarını 
oluşturmak ve  gözden geçirmek  

• Kalite yönetim sistemlerinin işletimine ilişkin i toplantılar ve ekip çalışmalarını koordine etmek  

• İç denetimleri  programlamak 

• Yönetici personele  Kalite Yönetim Sisteminin işleyişi hakkında bilgi sağlamak 

 

 

 
 

• NDT test sonuçlarının raporlarını hazırlamak  
• Personele verilen NDT test eğitimlerini  gözetmek ve yönetmek  
• ISO 9001, ISO 17025, ISO 17020 kalite sistemlerinin kurulması ve yürütülmesinden sorumlu olmak  
• Kalite sistemi ile ilgili prosesler ve prosedürleri yerine getirmek  
• Laboratuvar faaliyetleri ile ilgili teknik mevzuatı ve standartları  takip etmek  
• Kalite hedeflerinin, performans kriterlerinin  belirlenmesi ve değerlendirilmesine katkı  vermek 
• Kalite iç denetimlerini   yönlendirmek  

 
 

YETKİNLİKLER  
• İletişimi güçlü olmak 
• Ekip çalışmasına yatkın olmak 
• Müşteri odaklı faaliyet göstermek 
• Sürekli öğrenmeye açık bulunmak 
• Sonuç odaklı faaliyet yönetimi yapabilmek 
• Problem çözme tekniklerini kullanabilmek  


