
Tipuri de interviuri de angajare 

Timpurile în care existau doar interviuri one-on-one au apus de mult. Acum, în funcție de cerințe 

și locație, te poți întâlni cu intervievatorul la o cafea sau puteți discuta pe Skype. Mai jos sunt cele 

mai întâlnite tipuri de interviuri de angajare. 

 Interviul telefonic – în general este unul planificat din motive evidente. Însă dacă ești sunat 

atunci când ești în trafic, de exemplu, te poți scuza spunându-i persoanei de la celălalt capăt al 

firului că ești în aglomerație și ar fi mai bine să stabiliți de comun acord o oră, pentru a ajunge 

într-o loc liniștit. În general, la acest interviu, considerat de fapt un pre-interviu, vei fi întrebat ce 

așteptări ai de la companie și ți se vor oferi informații de bază despre sediul firmei și programul 

de lucru. Tot la acest interviu este posibil să ți se ofere, ca informație, și un interval de salarizare; 

 Interviul clasic (un candidat, un intervievator) – poate cel mai întâlnit tip de interviu, interviul 

one-on-one constă într-o serie de întrebări la care trebuie să răspunzi. În funcție de aceste 

răspunsuri, intervievatorul va concluziona dacă ești sau nu persoana potrivită pentru job sau dacă 

mergi în faza următoare a procesului de recrutare; 

 Interviul de tip panel – similar interviului clasic, ți se vor pune întrebări însă vor fi prezenți 

doi sau mai mulți intervievatori. Aceștia vor „pasa” întrebări de la unul la altul pentru a descoperi 

dacă te potrivești cerințelor firmei; 

 Interviul în grup – mai puțin obișnuite decât alte tipuri de interviuri de angajare, interviurile 

în grup sunt întâlnite mai ales atunci când o companie caută mai mulți candidați (în vânzări, de 

exemplu). Va trebui să răspunzi la întrebările intervievatorului, dar va conta și felul în care 

interacționezi cu ceilalți candidați. Potrivit lui Bruce A. Hurwitz (director de recrutare American) 

angajatorul nu vrea să vadă cum îi calci pe ceilalți în picioare pentru a obține jobul, ci va fi atent 

la felul în care reacționezi la lucrul în echipă, cine preia poziția de leader și câtă încredere ai în 

tine; 

 Interviul „la distanță” – în cazul acestui tip de interviu trebuie să fii atent, pe lângă 

întrebările care ți se vor pune, și la felul în care ești îmbrăcat (trebuie să fii la fel de serios în 

privința alegerii ținutei ca în cazul interviului face-to-face), dar și la chestiunile de ordin tehnic. 

„Ai ultima versiune Skype?” (update-urile la acest program apar când ți-e lumea mai dragă, așa că 

e bine să verifici, măcar cu o oră înainte de interviu, dacă ai ultima versiune), „boxele și microfonul 

calculatorului funcționează normal?”; dacă ai colegi zgomotoși, investește într-o pereche de căști 

– testează-le funcționalitatea înainte de interviu. Fii sigur că încăperea este corect luminată și că 

pe fundal nu apar animale de companie, piese de îmbrăcăminte sau alte obiecte care distrag atenția 

sau te pun într-o lumină proastă. Roagă-i pe cei din jur să păstreze liniștea, măcar pentru o oră. Și 

nu în ultimul rând, tratează interviul cu maximă seriozitate – informează-te asupra companiei și a 

celui sau celei care te va intervieva, fii sigur că ai la îndemână CV-ul sau ai o fereastră deschisă în 

care se află acesta, fii sigur că ai pregătit câteva întrebări pe care le vei adresa persoanei care te 

intervievează; 



 Interviul de competențe – acest interviu este special aranjat pentru a vedea în ce măsură ai 

abilitățile necesare jobului pentru care ai aplicat. Pentru unele joburi vei da testul pe calculator sau 

ți se va oferi o foaie cu întrebări de tip test-grilă (pentru un job bazat pe științe umaniste). Acest 

test este, în general, de două tipuri, comportamental și de tip puzzle. 

 Interviul comportamental – în cadrul acestui tip de interviu ți se vor adresa întrebări privind 

situații practice pe care le vei întâlni la job, dacă ești angajat. Vei fi întrebat, de exemplu, ce ai 

făcut când ai fost într-o anumită situație stresantă (întrebare de tipul „Vorbește-mi despre o situație-

limită în care ai fost implicat și cum ai reacționat?”). Intervievatorul nu vrea să dai răspunsul 

corect, ci vrea să observe obiceiuri comportamentale – felul în care ai reacționat în trecut; 

 Interviul tip puzzle – acesta include întrebări neobișnuite de tipul „Câte mingi de tenis intră 

într-o Dacie Logan” sau „Câte persoane folosesc serviciul nostru marțea de la 12 la 18?” Acestea 

pot părea întrebări fără logică pentru jobul vizat, însă ele au rolul de a-i arăta intervievatorului cât 

de repede reacționezi și cât de inventiv ești; 

 Interviul de testare a rezistenței la stres – ceva mai rar întâlnit, ce-i drept, acest test îi va 

arăta intervievatorului cum reacționezi la stres și în situații neobișnuite. Cele mai întâlnite practici 

ale acestui tip de interviu sunt tonul sarcastic al persoanei care pune întrebările și pauzele lungi 

dintre adresări. Acestea au rolul de a arăta cum reacționezi când ești expus unei astfel de presiuni. 

În mod ideal, la un astfel de interviu ar trebui să îți păstrezi calmul. 

 


