I: Ce greseli ar trebui sa evit la interviu?
R: În timpul unui interviu, lucrurile pe care nu le faci contează la fel de mult precum cele pe care
le bifezi. Mai jos este o listă a greșelilor cel mai des întâlnite în cadrul interviurilor de angajare.
✘ Să îți sune telefonul – închide-l sau dă-l pe modul silențios; să îți sune telefonul pe durata unui
interviu transmite nu doar o lipsă de interes pentru job, ci și o lipsă de respect pentru persoana din
fața ta;
✘ Limbajul nonverbal – felul în care îți ții mâinile sau modul în care privești intervievatorul
spune multe despre tine; fii sigură că nu ai o atitudine arogantă; acest aspect se poate corecta cu
ajutorul unui interviu de probă, realizat cu un prieten;
✘ Îți vorbești de rău foștii colegi – indiferent de modul în care te-ai înțeles cu foștii colegi sau
cum ai lăsat lucrurile, nu îi vorbi de rău și nu te întinde la povestit dramele trecutului. Fii sincer,
spune că nu te-ai integrat și mergi mai departe;
✘ Ținută nepotrivită – în marea majoritate a cazurilor, specialiștii în resurse umane au respins
un candidat din momentul în care l-au văzut datorită felului în care era îmbrăcat. Lasă acasă hainele
în culori neon, pantofii cu toc de 20 cm, pantalonii din piele mulați și accesoriile „zgomotoase”;
✘ Uiți să pui întrebări despre companie – intervievatorul nu îți va oferi un plan extins pe 10 ani
legat de viitorul firmei însă trebuie să pui câteva întrebări generaliste care să îi arate persoanei din
fața ta că vrei să lucrezi acolo;
✘ Ești prea concentrat pe aspectul financiar – sigur, salariul contează, însă nu este sigurul lucru
pentru care alegi să lucrezi într-o companie. Contează cultura organizațională, relația cu colegii,
posibilitățile de dezvoltare profesională.
Acestea sunt cele mai comune greșeli întâlnite printre cei care doresc să obțină un nou loc de
muncă. Fii sincer, vorbește despre valoarea pe care o poți aduce companiei, poartă-te respectuos
și vei avea doar de câștigat.

