
 

ПРИЛОЖЕНИE 7.1
 

ПОДГОТОВКА ЗА ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТА – ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1 

ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
1.Какви са отговорите на тези въпроси? 

A. Какви са Вашите слабости? 
B. Защо да Ви наемем? 
C. Защо искате да смените работата си? 
D. Защо искате да работите тук? 

1. „Наистина оценявам възможностите, които имах в предишната си работа. Там
се развивах професионално, но това е семеен бизнес и възможностите за растеж
са ограничени. От друга страна, това предложение е в съответствие с моите
умения и кариерния план, който съм си поставил”. 

2. „Аз съм подреден и педантичен човек. Обичам да се съсредоточавам изцяло
върху всяка дейност, която правя. Ето защо получих някои съвети от шефовете си,
тъй като имам затруднения да управлявам няколко проекта едновременно.
Динамиката на пазара ме принуждава да се справям с няколко ситуации
наведнъж. Приложих своите способности в  проектиране на система за контрол
на проекта; Подреждам дейностите и определям приоритетни параметри и
графици за всяка една. Това ми позволява да проследявам точно всяка задача.
Дори успях да открия припокривания/закъснения и да се справя с тях, преди да
се превърнат в проблем”. 

3. „Когато започнах да си търся работа, бях много внимателен към типа
компании, на които изпращах автобиографията си. Обичам да работя за
организации, с които споделям общи ценности. Иновацията и зачитането на
околната среда са два принципа, към които се ангажирам. В моето проучване
открих, че тази компания се интересува от точно тези въпроси. Работата тук би
ми позволила да допринеса за разработването на устойчиви предложения, които
да са от полза за планетата”. 

4. „В моята автобиография можете да видите, че притежавам уменията и опита,
необходими за позицията. По-важното е, че съм трудолюбив и отдаден на всеки
проект. През цялата си кариера тези характеристики са били оценявани от моите
работодатели, както се вижда от техните препоръчителни писма. Убеден съм, че
активното участие в процесите допринася за по-добри резултати”.

Отговори: 
A - 2
B - 4
C - 1
D - 3


