
 

 

 
SAMSUN METAL METROLOJİ KALİBRASYON LABORATUVARI  

PERSONEL İLANI 

 
GENEL MÜDÜR 

Genel Nitelikler  
• Üniversitelerin mühendislik bölümünden tercihen makine, metalürji ve endüstri mühendisliğinden 

mezun olmak  
• Tercihen işletme veya ilgili bölümlerden  lisans üstü diploma almış olmak 
• İyi derece İngilizce bilmek  
 
• Bilgisayar kullanımında ve Microsoft Ofis programlarında  yetkin olmak 
• Sürücü ehliyeti bulunmak, seyahat engeline sahip olmamak  

 
İş Tecrübesi 

• 10 yıl işletme yönetimi tecrübesi olan  
• 3 yıl  muayene, test ve inovasyon hizmetinde yönetim tecrübesi 
• İşletme, finans ve üretim kanunlarında tecrübeli olmak ve tercihen teknoloji hizmeti veren bir 

kurumda yönetim tecrübesi bulunmak 
 

 Yetkinlikler 
• Liderlik yapabilen, problem çözme ve analiz yetisi güçlü, etkili iletişime sahip, takım 

çalışmasına yatkın, stratejik düşünen, sürekli öğrenmeye açık, sonuç ve müşteri odaklı  

Sorumluk ve Yetkileri 
• Laboratuvarın sorunsuz bir şekilde yürütülmesini, birinci sınıf hizmet vermesini, tanıtımını ve 

personelin gelişimini güvence altına almasını sağlamak 
• İşletmenin stratejik yönünü belirlemede anahtar rol üstlenmek ve her zaman yüksek standartları 

korumak için işletmenin politikalarını operasyonel düzeyde uygulamak 
• İş sonuçlarını planlamak, izlemek ve değerlendirmek; destekleri geliştirmek; bilgi ve seçenekleri 

geliştirecek bir ortam geliştirmek; eğitim seçenekleri sunmak 
• Planları , bütçeleri, hedefleri ve ölçümleri kurgulayarak alt hedefleri yerine getirmek; kaynakları 

tahsis etmek; ilerlemeleri yeniden gözden geçirmek, yerinde düzeltmeler yapmak 
• Satın alma, üretim, pazarlama, saha çalışmaları, teknik servis, politika ve uygulama çabalarını 

koordine etmek; kurum personeli ile faaliyetleri koordine 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
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POZİSYON 
GENEL MÜDÜR 

 
 

GENEL NİTELİKLER  
Eğitim  Öncelikli olarak üniversitenin mühendislik bölümünden ve tercihen 

makina, metalürji ve endüstri mühendisliğimden mezun olmak. 
İşletme, finans ve üretim yönetimi ile ilgili konularda tecrübesi 
bulunmak ve tercihen teknoloji hizmeti veren bir kurumda 
yönetim tecrübesi bulunmak. 
 
Tercihen İşletme alanında  lisansüstü derece sahibi olmak  
 

Yabancı Dil  İleri düzey İngilizce ve tercihen ikinci yabancı dil  
Ehliyet - B Sınıfı 
İş Tecrübesi  - 10 yıl genel işletme yönetimi, bütçeleme yönetimi deneyimi 

çalışan performansı ve firma etkinlik yönetimi 
- 3 yıl teknoloji ölçüm, test ve inovasyon hizmetinde yönetim 

tecrübesi  
Bilgisayar Becerisi  MS Office Programları (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, 

internet) 
Diğer Beceriler  Liderlik , Matematik ve Bütçeleme, Analitik Düşünme, Karar 

Verme, Konuşma ve Yazma Becerileri, Seyahat  
 

İŞ TANIMI VE AMACI  

 

- Laboratuvar için  yüksek düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamak için müşterilerin beklentilerini ve 
ihtiyaçlarını karşılamak 

- İşletmenin stratejik yönünü belirlemede anahtar rol üstlenmek ve her zaman yüksek standartları 
korumak için işletmenin politikalarını oluşturmak ve operasyonel düzeyde uygulamak 

- Laboratuvarın hedeflerini belirlemek ve bu hedefleri başarmak  
- Laboratuvarın sorunsuz bir şekilde yürütülmesini, birinci sınıf hizmet vermesini, tanıtımını ve 

personelin gelişimini güvence altına almasını sağlamak 
- Bütçe kontrolünü ve sürdürülebilirliğini sağlamak 
- Müşterilerle, çalışanlarla ve yönetim kurulu ile yakın bir şekilde çalışmak  
- İyi bir çalışma ortamı yaratmak , çalışanların motivasyonunu yüksek tutmak.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SORUMLULUKLAR  
• Test teknisyenlerini yönetmek, test teknisyenlerine talimat ve eğitim vermek 

 

• Test ve denetleme teknikleri ve/veya prosedürlerini belirlemek 

• ISO 17025 ile ilgili yönetmelikleri, standartlar, şartnameleri ve prosedürleri yorumlamak 

• Test sonuçları dikkate alınarak ortaya çıkan gereksinimlere göre müşterilerin ihtiyaçlarını 
karşılamak 

• Sunulan hizmetlerin hangi şartlar altında hangi safhalarda ve hangi sıra ile yapılacağına karar 
vermek 

• Sorumluluğu altındaki hizmetlerinfonksiyonel, operasyonel ve performans aşamalarını kontrol 
etmek ve yürütmek 

• Donanım veya kullanılan sistemlerle ilgili  arızalar, eksik test bilgisi ve  veri yorumlanması gibi 
ortaya çıkabilecek test problemlerinin çözümlenmesinde; bilimsel, teknik personel ve 
mühendislerle müzakerede bulunmak ve gereken kaynakları temin etmek. 

• İş prosedürlerini belirlemek  ya da uyarlamak.  

• Personele  liderlik  etmek 

• Ekipman performansının ve test/ denetleme yöntemlerinin kalitesinin artırılması için tedbirler 
almakLaboratuvarın  etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için tedbirler ve  çalışma koşulları 
Hakkında kararlar almak. 

• Şirket politikalarını işçilere açıklama ve işyeri güvenlik önlemlerinin uygulanmasını sağlama  

• Birbirinden bağımsız bölümlerin aktivitelerinin koordine edilmesinde yönetici ve müdürler ile 
müzakerede bulunmak 

• Herhangi bir eksiklik giderilene kadar ileri işlemlerin control etmek 

• Kalite sisteminin hedeflerini, prosedürlerini ve politikalarını yönetmek ve izlemek  

• Laboratuvarın işleyişi  için gerekli olan malzemelerin tedarikinde kalite sisteminin hedeflerini, 
prosedürlerini ve politikalarını yönetmek ve izlemek  

• Bilgisayar, iletişim ve örgütsel becerilerin arttırmak için devam eden çalışma, eğitimlere dair 
tedbirler almak ve  sürdürmek 

• Laboratuvardan yapılan çalışmaları hakkındaki bilgi ve yetkinliğin  artırılması için eğitsel tedbirler 
kararlaştırmak. 

• Teçhizatın sürüdürülebilirliği için tedbirler geliştirmek ve uygulatmak 

• Çalışanların performansının izleme altında  tutulmasını sağlamak. 

•  

 
YETKİNLİKLER  



 

• Planlama, atama, iş yönetimi, şikayetleri gerekli mercilere iletme ve problem 
çözmeDüzenlemeleri kalite politikalarını ve prosedürleri uygulama 

• Günlük çalışmaları planlamak, yönetmek ve gerekli görevlendirmeleri yapmak  
• Şikayetlere cevap verme. 
• Çalışma alanındaki problemleri çözmek. 
• Açık-anlaşılır raporlama yapmak. 
• İletişim 
• Takım çalışması 
• Müşteri odaklılık 
•  LiderlikSonuç odaklılık 
• Problem çözme 

 
 

YETKİLERİ 

• Gerekli olduğunda hatalı teslim edilmiş işi geri çekmek 
• Çalışanların önerilerini toplamak ve gözden geçirmek 
• Satın alma isteklerine onay vermek  
• Günlük çalışma planlarını  takip etmek. 
• OHS ile ilgili önlemleri izlemek 
• Personel ile iletişim kanalları ve oluşturmak   
• Personelin ücretli ve ücretsiz izinlerini onaylamak 

 
 


