PREGĂTIRE PENTRU INTERVIU

!Grilă de lectură: Ȋn această activitate vom folosi termenul generic de „angajator”
pentru a desemna orice firmă, instituţie de ȋnvăţămȃnt, sau organizaţie nonprofit căreia i te adresezi ȋn vederea obţinerii unui „post”, sau a unei funcţii, sau a
unei calităţi (ex: calitatea de voluntar ȋn cadrul unui ONG, sau calitatea de elev/
student ȋn cadrul unei instituţii de ȋnvăţămȃnt).

DESCRIEREA
ACTIVITĂȚII

Interviul de selecţie reprezintă o conversaţie focalizată, ȋntre un potenţial angajator
şi unul sau mai mulţi candidaţi pentru un post, avȃnd ca scop identificarea
candidatului care corespunde cel mai bine cerinţelor angajatorului.
Defapt, interviul este un proces de dublă vȃnzare. Tu vrei să ȋl convingi pe
angajator/ persoana care se ocupă de selecţie că eşti cea mai bună soluţie pentru
nevoile şi cerinţele pe care le are. Ȋn acelaşi timp, angajatorul va ȋncerca să te
convingă că el este soluţia cea mai potrivită pentru tine. Ca ȋn orice proces de
vȃnzare, este esenţial să ai ȋn permanenţă ȋn vedere ceea ce ȋşi doreşte clientul (ȋn
acest caz, angajatorul), ce aşteptări şi standarde are, cum gȃndeşte, dar mai ales: ce
nevoi ȋncearcă să ȋşi satisfacă alegȃnd cel mai potrivit candidat.
Ȋn ce situaţii s-ar putea confrunta un elev de vȃrsta ta cu situaţia de a participa la
un interviu de selecţie? Ar fi mai multe scenarii posibile: poate că vrei să te angajezi
deja, sau poate deocamdată doar iei în considerare acest pas pentru viitor. De
asemenea, un interviu poate fi o modalitate prin care anumite instituţii de
ȋnvăţamȃnt fac selecţia candidaţilor, cu atȃt mai mult dacă este vorba despre
acordarea unei burse de studii ȋn străinătate. O situație similară ar fi dacă vrei să te
ȋnscrii ȋntr-un ONG – majoritatea organizaţiilor non-profit aplică ȋn esenţă aceleaşi
metode de recrutare ca şi firmele bazate pe profit.

1. Vizionează următorul filmuleţ despre cum este recomandat să ne prezentăm
la un interviu de selecţie. După ce ai vizionat filmuleţul, bifează din lista de mai
jos sfaturile care s-au regăsit ȋn el.
SECVENȚELE
ACTIVITĂȚII

Film – cum ne prezentăm la un interviu – partea 1 (7:50 min):
http://youtu.be/KQspIKt3JNM
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Citește recomandările din coloana stȃngă, apoi marcaţi-le cu „X” ȋn coloana din dreapta pe toate cele
care s-au regăsit ȋn filmuleţul vizionat:
Fii punctual – este o dovadă de respect şi seriozitate faţă de potenţialul angajator.
Atunci cȃnd faceţi cunoştinţă, strȃnge ferm mȃna celuilalt, ȋn timp ce ȋl priveşti ȋn ochi.
Pe parcursul conversaţiei, zȃmbeşte natural şi priveşte-ţi interlocutorul ȋn ochi, ȋnsă fără a-l
fixa permanent.
Răspunde la ȋntrebările care trimit spre zona negativă (defecte, eşecuri, conflicte) cu
onestitate dar ȋncheiȃnd ȋntr-o lumină pozitivă (lecţii ȋnvăţate, abilităţi noi dobȃndite etc.)
Cȃnd intervievatorul ȋţi adresează o ȋntrebare, e bine să te gȃndeşti ȋntotdeauna ce
urmăreşte el defapt să afle prin acea ȋntrebare.
Este important să te pregăteşti din avans pentru ȋntrebările clasice care apar ȋn general ȋn
interviuri.
Cȃnd ţi se cere să ȋţi descrii calităţile personale, este foarte important să ilustrezi modul ȋn
care ţi le vei pune ȋn slujba companiei.
Ȋmbracă-te profesional şi asigură-te că ai un aspect exterior ȋngrijit, decent, care denotă
seriozitate, fără elemente „ţipătoare”.
Ca să ȋţi creşti şansele de a fi selectat, ȋn timpul interviului trebuie să ţii seama constant de
nevoile angajatorului.
Foloseşte o postură a corpului corectă (cu spatele drept) şi nu sta cu mȃinile ȋncrucişate
peste piept.
Nu vorbi de rău fostul angajator, chiar dacă eşti ȋndreptăţit/ ă! Intervievatorul ȋntotdeauna va
empatiza mai uşor cu fostul angajator decȃt cu tine ca şi candidat.
Gȃndeşte-te cȃteva clipe ȋnainte de a răspunde şi vorbeşte clar şi cu ȋncredere.
Dacă vrei să „marchezi puncte” ȋn favoarea ta, metoda cea mai sigură este să păstrezi pe tot
parcursul interviului o atitudine pozitivă şi o abordare constructivă.
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2. Vizionează acum a doua parte din filmuleţul despre cum este recomandat să ne prezentăm la un
interviu de selecţie. Apoi revino la lista de sfaturi de mai sus şi bifează recomandările care s-au regăsit ȋn
această a doua parte.

Film – cum ne prezentăm la un interviu – partea a 2-a ( 7:05 min):
http://youtu.be/gKjq9p3UQe4

Ȋn filmuleţe se vorbeşte despre importanţa de a fi pregătit pentru ȋntrebările „clasice”. Ȋntr-adevăr,
deşi este imposibil să prevezi toate ȋntrebările care ȋţi pot fi adresate ȋn cadrul unui interviu de
selecţie, este totuşi extrem de util să te familiarizezi cu o serie de ȋntrebări tipice, care au foarte mari
şanse să ȋţi fie adresate. Astfel nu vei fi la prima confruntare cu ȋntrebarea, vei avea deja o idee
destul de clară despre cum să răspunzi la ea, ceea ce te va face să fii mai sigur/ ă pe tine şi mai
prompt/ ă.
Mai jos ai cȃteva exemple de astfel de ȋntrebări „clasice”:

- Vorbeşte-mi despre tine...
- Ce experienţă ai ȋn acest domeniu de activitate?
- De ce ai plecat/ vrei să pleci de la ultimul job?
- Care este pregătirea ta şcolară?
- De ce doreşti să devii ....?
- Unde te vezi ȋn următorii 5 ani?
- Te consideri o persoană de succes?
- De ce ai ales acest domeniu şi nu altul?
- Ce ştii despre acest job/ această companie?
- Care este cea mai importantă experienţă profesională pentru tine?
- Care sunt punctele tale slabe?
- Care este cel mai dificil lucru pe care l-ai făcut ȋn ultimul an şi cum ai acţionat?
- Care este cea mai mare realizare a ta?
- Descrie o situaţie de conflict cu colegii şi modul ȋn care ai abordat-o.
- Poţi să specifici o situaţie ȋn care ai lucrat ȋntr-o echipă pentru a realiza o sarcină?
- Care sunt aşteptările tale salariale?
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3. Alege două dintre ȋntrebările de mai sus şi formulează cȃte un răspuns pentru fiecare. Nu uita să ţii
seama de angajator şi postul/ calitatea pe care le ai ȋn vedere! Exprimă-te într-o manieră concisă şi clară!
Foloseşte un ton pozitiv şi constructiv şi punctează fiecare aspect din perspectiva câștigurilor pe care lear avea angajatorul dacă te-ar selecta pe tine.

Ȋntrebarea nr. 1:
Angajatorul căruia
i te adresezi:
Postul vizat:
Răspunsul tău:

Ȋntrebarea nr. 2:
Angajatorul căruia
i te adresezi:
Postul vizat:
Răspunsul tău:

4. Notează 3 sfaturi pe care le-ai descoperit prin această activitate, pe care le consideri cele mai utile şi
pe care le vei aplica atunci cȃnd participi la un interviu de selecţie:

TOP 3 – Sfaturi utile pentru interviu:
1.
2.
3.
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Ca urmare a finalizării acestei activități, am ajuns la următoarele concluzii:

CONCLUZIILE
ACTIVITĂȚII

1. Pregătirea pentru interviu
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
2. Dacă mă pregătesc special pentru interviul cu fiecare angajator ȋn parte
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
3. ......................................................................................................................

RECOMANDĂRI

 Ȋncearcă să-ţi formulezi „la rece” (acasă, cȃnd ai timp, ȋnainte de interviu)
răspunsuri pentru fiecare dintre ȋntrebările „clasice” pe care ţi le-am
prezentat - ȋnsă nu uita să ţii cont permanent ȋn răspunsurile tale de
punctarea beneficiilor pentru angajator (acel „Ce cȃştig eu din asta?”). Ȋţi
recomandăm să ȋţi adaptezi de fiecare dată răspunsurile la profilul
angajatorului cu care ai de-a face, precum şi la caracteristicile şi cerinţele
postului/ calităţii urmărite de tine.
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