
PREGĂTIREA PENTRU UN
INTERVIU

 

PLAN DE LECȚIE 7

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII 

Să vedeți ce abilități sau calități trebuie să evidențiați.
Să fiți pregătit pentru întrebări despre experiențele anterioare în job-uri
similare.

Verificați toate informațiile despre companie.
Cunoașteți valorile și realizările companiei. 

Întrebări puse de obicei la un interviu.
Sfaturi pentru aceste întrebări.

Partea teoretică
Pași pe care să-i urmați:
1.Verificați informațiile din anunțul de angajare.

2.Cercetați compania

OBIECTIVELE:

Cu ajutorul acestui plan de lecție, veți
învăța cum să mergeți la primul dvs.
interviu fără frică și mai pregătit ca
niciodată. În primul rând, vă vom arăta ce
ar trebui să faceți înainte de a merge la
un interviu, iar mai apoi vă vom oferi
câteva ponturi pentru posibilele întrebări
pe care le veți primi în timpul interviului.

REZULTATE AȘTEPTATE
ALE ÎNVĂȚĂRII:

Să știți care sunt
responsabilitățile dvs.
înainte de un interviu.
Să știți care ar putea fi
posibilele întrebări pe care
le veți primi în timpul
interviului.
Să răspundeți la toate
întrebările fără probleme.

DESPRE PLANUL DE LECȚIE
DURATA: 60 de minute

MATERIALE NECESARE: Handout 7



Asigurați-vă că ajungeți la timp.
Gândiți-vă la ce veți purta.
Dacă interviul este online, asigurați-vă că sunteți conectat la internet și că
laptop-ul și camera dvs. funcționează.

Spuneți-mi despre dumneavoastră

Ce va atras la compania noastră?

Spuneți-mi despre punctele dumneavoastră tari și despre cele slabe.

Unde vă vedeți în 5 ani?

Spuneți-mi despre un moment în care ați greșit. Cum ați reușit să vă
descurcați?

Spuneți-mi despre un moment în care nu ați fost de acord cu un coleg sau un
supervizor. Ce ați făcut în legătură cu asta?

De ce ar trebui să vă angajăm?

De ce sunteți interesat să lucrați aici?

Aveți întrebări pe care ați dori să mi le adresați?

3. Planificați-vă drumul către interviu

 
4. Cum să vă comportați la un interviu
Posibile întrebări pe care le veți primi

     - Începeți cu unde sunteți acum, apoi discutați cum ați ajuns aici. Conectați
acest lucru cu locul de muncă pentru care ați aplicat și de ce sunteți un candidat
potrivit bazat pe experiențele sau interesele și pasiunile dumneavoastră.

     - Aceasta este șansa dvs. să arătați că ați cercetat compania. Dacă sunteți un
fan al produselor sau serviciilor acestora, împărtășiți acest lucru. 

   -  Exemple de puncte tari: onestitatea, abilitatea de a lua inițiativa, abilități de
comunicare….
    -  Cheia, atunci când vorbiți despre punctele dvs. slabe, este să arătați că sunteți
conștient de acestea, dar în același timp să demonstrați interesul dvs. în depășirea
acestora. 

     -  Cel mai bun mod de a răspunde la această întrebare este să considerați cum
interesele și obiectivele dumneavoastră se aliniază cu cele ale companiei. 

    -  Secretul aici este să fiți sincer, să arătați puțină conștiință de sine, dar să
oferiți un exemplu de o greșeală pe care ați făcut-o și o lecție pe care ați învațat-o
care să nu interfereze cu abilitatea dvs. de a vă face treaba.

      -   Evitați dezacordurile la nivel personal și continuați cu situațiile profesionale.
Cheia este să demonstrați abilitățile dvs. de a rezolva conflictele într-o manieră
matură și să faceți compromisuri care să fie mutuale.

    -  Cel mai important lucru este să spuneți clar de ce sunteți calificat pentru
acest job. Asta poate include abilități pe care le aveți, educația, experiența
profesională și realizări care să fie relevante.

      -  Cel mai bun răspuns ar trebui să atingă aspecte ce nu au fost menționate în
anunțul job-ului, arătând că ați făcut propria dvs. cercetare. De exemplu: misiunea
companiei, valorile, cultura sau reputația.

      -  Exemplu: orele de lucru.  
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Handout 7

Să nu întârziați.
Să vă amintiți detaliile din CV-ul dumneavoastră. 
Să vă notați întrebările pe care vreți să le adresați.
Să nu vă criticați foștii colegi sau fostul dvs. șef.

Pentru interviu țineți minte: 
1.
2.
3.
4.
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