
I: Imi puteti da ceva sfaturi pentru a-mi mari sansele de succes? 

R: Urmează câteva sfaturi simple și îți vei crește șansele de a obține jobul dorit. 

Vino la timp – dacă nu ai cum să vii cu 10 minute înainte de interviu, fii sigur că nu treci de ora 

fixată. Acesta este primul semn care indică angajatorului cât de serios ești și cât de mult îți dorești 

jobul respectiv; 

Fii respectuos, păstrează contactul vizual, zâmbește – sunt doar câteva lucruri care îi arată celui 

sau celei din fața ta că ai încredere în tine și în ceea ce aduci cu tine; 

Ascultă cu atenție – ultimul lucru de care are nevoie un intervievator este să vină cineva din afară 

și să vorbească peste el, nelăsându-l să își termine întrebările și ideile; 

 Răspunde la întrebări – poate că pare de la sine înțeles, însă există mulți candidați care, căutând 

să nu lase impresia că sunt nepregătiți, răspund la cu totul alte întrebări; 

Stai departe de generalități și oferă exemple – vei avea de lucrat la acest pas încă de acasă, însă 

odată ajuns la interviu sigur vei impresiona. Treci de la „Sunt un bun membru al echipei” la „Acum 

un an, când făceam parte din echipa X, am lucrat la proiectul Y unde am jucat un rol esențial, 

ocupându-mă de …”; 

Pune întrebări – atât despre rolul pe care îl vei juca dacă vei fi angajat, cât și despre planurile pe 

termen lung ale companiei; 

Fă un interviu de probă cu un prieten sau un membru al familiei – deși nu e același lucru cu un 

interviu real, un interviu de probă îți va arăta în ce zone mai ai de lucru și care sunt punctele tale 

forte într-un interviu. 

Acum știi care sunt cele mai importante lucruri pe care ar trebui să le ai în vedere dacă vrei să dai 

lovitura la un interviu de angajare. 

 


