
I: Puteti da cateva exemple ale celor mai frecvente întrebari puse în interviurile de angajare? 

 

R: Acestea sunt o parte ditre potentialele intrebari. Imprimati-le si pregatiti-va raspunsurile acasa. 

Aceasta pregatire poate da rezultate mai târziu. Desigur pot exista si altele… 

 

 Cum ati descrie cariera dvs. de pâna acum? 

 Care era activitatea dvs. la locul de munca anterior? 

 Ce va placea (nu va placea) la aceasta activitate? 

 Care au fost elementele noi pe care le-ati învatat acolo? 

 De ce ati parasit locul de munca anterior? (atentie – nu fiti prea critic la adresa fostului sef) 

 Ati mai fost si la alte interviuri? 

 Ce stiti despre firma noastra? De ce ati ales-o? (merita sa stiti ceva despre firma – 

informati-va din timp) 

 Ce v-ar placea sa obtineti în munca (în cariera)? Cum va vedeti (ce v-ar placea sa faceti) 

peste 5 (10) ani? 

 Care va sunt punctele forte (slabe), la ce sunteti bun (mai putin bun)? 

 Care sunt cunostintele si aptitudinile pe care le-ati aplica la noul loc de munca? 

 De ce ar trebui sa va încredintam dvs. acest loc de munca? Ce beneficiu ne-ati aduce? 

 Ce tip de munca va face sa fiti încrezator? 

 Sunteti dispus sa lucrati peste programul normal? 

 Sunteti capabil si dispus sa lucrati ocazional cu un volum mare de munca? 

 Cum va petreceti vacantele? Care sunt interesele dvs. de timp liber? 

 Care este starea sanatatii dvs? 

La unele din întrebari ati raspuns deja în CV, dar angajatorul le poate repeta pentru a obtine un 

raspuns mai detaliat sau ca sa va observe reactiile. Ar trebui sa aveti pregatite câteva întrebari pe 

care sa le puneti angajatorului (nu numai despre locul de munca pe care l-ati solicitat, dar si, de 

exemplu, despre productia firmei, despre directiile de dezvoltare, posibilitatile de pregatire si 

avansare). 

Interesul dvs. sigur va face o impresie buna. 

 


