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ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
1.Do jakich pytań odnoszą się te wypowiedzi?

A.    Jakie są Pani słabe strony?
B.    Dlaczego powinniśmy Panią zatrudnić?
C.    Dlaczego chce Pani zmienić pracę?
D.    Dlaczego chce Pani tu pracować?

1.„Bardzo doceniam możliwości, jakie miałam w poprzedniej pracy.
Rozwinęłam się tam zawodowo, ale jest to firma rodzinna i możliwości
rozwoju są tam ograniczone. Natomiast ta oferta jest zgodna z moimi
umiejętnościami i planem kariery, który sobie wyznaczyłam”.

2.„Jestem osobą uporządkowaną i skrupulatną. Lubię maksymalnie
skupiać się na każdej czynności, którą wykonuję. Dlatego też
otrzymałam kilka rad od moich szefów, ze względu na to, że mam
problem z zarządzaniem kilkoma projektami w tym samym czasie.
Dynamika rynku zmusza mnie do radzenia sobie w kilku sytuacjach
jednocześnie. Stosując swój rygor, zaprojektowałam system kontroli
projektu; porządkuję działania i przypisuję każdemu z nich wskaźniki
priorytetu i harmonogramy. Dzięki temu mogę dokładnie śledzić
każde zadanie. Udało mi się nawet wykryć nakładające się zadania
lub opóźnienia i zająć się nimi, zanim stały się problemem”.

3.„Kiedy zaczęłam szukać pracy, bardzo uważałam na rodzaj firm, do
których wysyłałam swoje CV. Lubię pracować dla organizacji, które
wyznają te same wartości. Innowacyjność i poszanowanie środowiska
to dwie zasady, którym jestem oddana.Podczas moich rozeznań
odkryłam, że ta firma jest zainteresowana tymi kwestiami. Praca tutaj
pozwoliłaby mi przyczynić się do rozwoju zrównoważonych projektów,
które są korzystne dla naszej planety".

4.“Na podstawie mojego CV można stwierdzić, że posiadam
umiejętności i doświadczenie wymagane na tym stanowisku. Co
ważniejsze, jestem pracowita i zaangażowana w każdy projekt. W
ciągu całej mojej kariery zawodowej cechy te były cenione przez
moich pracodawców, o czym świadczą ich listy polecające. Jestem
przekonana, że aktywny udział w realizowanych projektach
przyczynia się do osiągania lepszych wyników”.
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