
 

 

 
SAMSUN METAL METROLOJİ KALİBRASYON LABORATUVARI  

PERSONEL İLANI 

 
KIDEMLİ METROLOJİ-KALİBRASYON UZMANI 

 
Genel Nitelikler  

• Üniversitelerin makine, metalürji, fizik, endüstri mühendisliğinden mezun olmak.  
• İyi derece İngilizce bilmek  
• Bilgisayar ve Microsoft Ofis programlarına hakim ve test verilerini yorumlayabilecek ve 

raporlayacak bilgisayar programlarını (LIMS) kullanmak 
• Sürücü ehliyetine sahip olmak ve seyahat engeli bulunmamak  

 
İş Tecrübesi 

• En az 3 yıl genel iş tecrübesine sahip olmak  
• En az 3 yıl makine ve metal ürünlerin kalite kontrolü tecrübesine sahip olmak  

 
 Teknik Bilgi ve Beceri  

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

• İleri düzey matematik bilgisine sahip olmak  
• Problemi tanımlama, veri toplama, durumu saptamak ve geçerli sonuçlar çıkarabilme becerisi 
• İlgili endüstriyel ve ölçüm kalibrasyon metodu standartlarını (VDE, EURAMET,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 
• Metroloji – Kalibrasyon laboratuvarı teknisyenlerine talimat vermek, denetlemek eğitim vermek 
• ISO 17025 ile ilgili kodlar, standartlar, teknik özellikler ve prosedürleri yorumlamak; Laboratuvarı ve 

bölüm yönetimini ISO 17025 yönetim ve akreditasyonu sistemine göre sürdürmek  
• Üretim programını karşılamak için çalışma prosedürlerini kurmak ve ayarlamak. Spesifikasyon ve 

kalite standartlarına uyum için numuneleri incelemek. 
• Günlük çalışma planlarını yapmak ve takip etmek  
• Laboratuvarda kalibrasyon ve denetim bilgisini ve anlayışını artırmak için teknik eğitimleri devam 

ettirmek 

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 
KIDEMLİ METROLOJİ – KALİBRASYON UZMANI (FİZİK, MAKİNE MÜHENDİSİ) 

GENEL NİTELİKLER  
Eğitim              Üniversitenin Makine / Metalürji /Fizik ve Elektrik Mühendisliği bölümünden    

mezun olmak  
Yabancı Dil  İngilizce  (İleri) 
Sürücü Ehliyeti B Sınıfı 
İş Tecrübesi  En az 3 yıllık genel iş tecrübesi, makine veya çelik imalatının kalite kontrol 

alanında 3 yıllık iş tecrübesi 
Teknik Bilgi Dil Becerileri:Karmaşık dokümanları okuyabilme, analiz edebilme ve çevirme 

becerisi. En hassas konulardaki soru ve şikayetlere etkili bir biçimde cevap 
verebilme becerisi. Orijinal, yenilikçi teknik ve stiller kullanarak beyanat ve 
makaleler yazabilme becerisi. Üst yönetime, kamu gruplarına ve yönetim 
kurullarına en 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, VDE, 
EURAMET, ASTM)anlayabilme ve yorumlayabilme becerisi. 
 

Bilgisayar Becerisi MS Office Programları (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, internet). Test 
verilerini analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek ve bu verilere 
dayanarak çeşitli bilgisayar programları kullanarak iş süreçlerini yürütmek ve 
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 cisimleri 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 
parçaları taşıması gerekecektir.. 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 
• Metroloji- Kalibrasyon laboratuvarı teknisyenlerine talimat vermek, denetlemek ve eğitim 

sağlamak. 
• Yardımcı olarak Laboratuvar müdürünün tüm sorumluluklarına sahip olmak  
• ISO 17025 ile ilgili kodlar, standartlar, teknik özellikler ve prosedürleri yorumlamak  
• Test gerekleri ve sonuçlarıyla ilgili müşterinin ara yüzü olmak  
• Üretim programını karşılamak için çalışma prosedürlerini kurmak ve ayarlamak. Spesifikasyon ve 

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

hazırlamak 
• Bölüm faaliyetleri için gereken stokları, istekleri, gereçleri ve malzemeleri izlemek  
• Kalibrasyon metodunun kalitesi ve ekipman performansının geliştirmek için faydalı olabilecek  

ölçümleri tavsiye etmek  
• Bölümün etkinliğini artırmak için çalışma koşulanlarında ve ekipman kullanımında değişiklikler 

önermek  
• Şirket politikalarını çalışanlarına anlatmak ve  İSG güvenlik yönetmeliğini uygulatmak 
• Laboratuvar içi bölümlerin faaliyetlerini koordine etmek için yönetici ve denetçilerle görüşmek  
• Süreçlerin control altında tutmak  
• Numunelerin Laboratuvar içinde akışı ve denetimi için kalite sistemini, hedeflerini, 

prosedürlerini ve politikalarını izlemek. 
• Kalibrasyon ve ölçümler için gerekli malzemeleri satın almak için kalite sisteminin hedeflerini, 

politikalarını ve prosedürlerini uygulamak  
• Laboratuvarda kalibrasyon ve denetim bilgisini ve anlayışını artırmak için teknik eğitimleri tespit 

ve teklif etmek. 
• Planlı ekipman bakımını ve ekipmanın kalibrasyonunu yönetmek ve onaylamak 
• Kalibrasyonları ve ara doğrulamalarıyönetmek ve onaylamak 
• Kalibrasyon sorunlarını analiz etmek ve çözmek için ileri düzey matematik ve mühendislik bilgisi 

kullanmak.  Ölçüm standartlarını ve süreçlerini analiz etmek için istatistik kullanmak. 
• Kalibrasyon kullanma ve referans  standartlarını önermek belirlemek bağlantıu sağlamak  ve 

kalibrasyon laboratuvarının izlenebilirliğini sürdürmek  
• Kalibrasyon Laboratuarının önetimini ISO 17025 standardının şartlarını karşılayıcı 



 

 

 
YETKİLERİ 

• Gerektiğinde ölçüm ve kalibrasyon işini  durdurmak, tekrarlamak ve iptal etmek  
• Çalışanların önerilerini toplamak ve gözden geçirmek  
• Çalışanlardan gelen  gelen satın alma taleplerini değerlendirmek 
• Günlük çalışma planlarını yapmak ve takip etmek  
• Teknisyenlerle değerlendirme ve istişare toplantıları yapmak  
• Laboratuvar müdürüne sunulmadan önce kalibrasyon sonuçlarını gözden geçirmek.  
• Maiyetinde çalışan personelinin izin taleplerini değerledirmek 

 
 

 

şekildesürdürmek  
• Belirlebmiş görev yetkilendirmesi kapsamında ölçüm ve kalibrasyonların gerçekleştirilmesini 

temin etmek. 

YETKİNLİKLER  
• Anlaşılır rapor hazırlamak  
• Şikayetleri çözmek  
• Sözlü ve yazılı İletişim güçlü olmak 
• Ekip çalışmasına yatkın olmak 
• Müşteri odaklı çalışmak 
• Sürekli öğrenmeye açık  
• Sonuç odaklı yönetim yapmak 
• Problem çözme tekniklerini kullanmak  


