Fondul Social European – Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007- 2013
Cererea de propuneri de proiecte POSDRU nr. 135
Axa prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.2: „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”
Titlul proiectului: “Acţiuni strategice pentru dezvoltare strategică” ID 130472
Contract: POSDRU/135/5.2/S/130472
Beneficiar: Austromed Holding srl

INTERVIU DE ANGAJARE
Întrebări întâlnite la un interviu de angajare
















De ce vă doriți acest job?
Ce calitați credeți că sunt necesare pentru acest job?
Povestiți-mi despre dumneavoastră.
De ce vreți să lucrați pentru această companie?
Ce stiți despre această companie?
Sunteți dispus să călătoriți?
Care sunt punctele dumneavoastră slabe?
Care sunt punctele dumneavoastră forte?
Vă place munca în echipă?
Unde vă vede-ți peste 5 ani?
Care sunt așteptările dumneavoastră de la acest job/companie?
Care sunt așteptările dumneavoastră financiare?
Ați schimbat destul de des locurile de muncă, explicați-mi care au fost motivele?
De ce ați plecat de la fostul serviciu?
Ce întrebare aveți pentru noi?
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Sfaturi utile

Pro

Contra

 Vorbiţi despre calitățile
dumneavoastră

– Nu deschideți dumneavoastră
discuția despre oferta financiară

 Controlați-vă poziția corpului

– Nu spuneți nimic negativ despre
fostul angajator

 Informați-vă din timp atât cu
privirea la job, căt și la companie

– Nu întrerupeți pe nimeni

 Alegeți o ținută adecvată. Prima
împresie este foarte importantă

– Punctualitatea este foarte
importantă, nu întarziați

 Spune-ți întotdeauna adevărul

– Nu vorbiți prea încet sau prea
repede

 Zâmbiți când e cazul, fiți politicos
 Adresați întrebări

– Nu încercaţi să lasați o impresie
falsă

 Închideţi telefonul mobil

– Nu mestecați gumă

 Folosiți un limbaj simplu

– Nu mințiți, fiți sincer

 Răspundeți onest și direct

– Nu dați răspunsuri monosilabice
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