Interviul
Cum sæ ræmâi competitiv oricând pe piaﬂa muncii.

Parteneri:

www.invatapentrutine.ro

www.invatapentrutine.ro

Ce trebuie sæ øtii
despre interviul de angajare
sau promovare?
Ce trebuie sæ øtii despre interviul de angajare sau promovare?
Dacæ eøti deja angajat sau nu, dacæ îﬂi doreøti un post mai bun în acelaøi loc sau vrei sæ schimbi locul de muncæ, trebuie sæ øtii
cât de mult conteazæ modul în care te prezinﬂi în faﬂa unui angajator.
Pæstreazæ-te competitiv pe piaﬂa muncii oricând øi asiguræ-te cæ ai mereu un CV actualizat, pe care îl poﬂi trimite în cazul unei
oportunitæﬂi, a unei necesitæﬂi sau pur øi simplu pentru a-ﬂi verifica øansele.
Când eøti anunﬂat cæ ai fost acceptat pe lista de interviu a angajatorului, înseamnæ deja un pas important pe drumul obﬂinerii
postului dorit. Invitarea la un interviu înseamnæ cæ ai reuøit sæ atragi atenﬂia angajatorului, cæ existæ o potrivire cu cerinﬂele locului
de muncæ øi cæ acesta ezitæ încæ pe cine sæ aleagæ: pe tine sau pe altcineva dintr-o eventualæ listæ de 2-5 persoane (de regulæ,
nu sunt invitate foarte multe persoane la interviu pentru un singur post).
Urmeazæ acum sæ-ﬂi prezinﬂi într-o bunæ luminæ calitæﬂile personale, aptitudinile øi competenﬂele pentru a fi angajat sau promovat,
sæ faci deci o bunæ impresie.
•
•
•
•
•

Ce înseamnæ invitaﬂia la un interviu?

Evaluatorii sau angajatorii au deja o imagine pozitivæ despre tine.
Ceilalﬂi candidaﬂi au aceleaøi temeri cu privire la desfæøurarea interviului; persoana care va fi mai calmæ øi mai siguræ pe sine
îøi va spori øansele de angajare.
Nu trebuie pornit de la premisa cæ postul este deja “rezervat” cuiva øi cæ, în consecinﬂæ, altcineva nu are nici o øansæ,
indiferent cum s-ar prezenta øi ce calitæﬂi ar avea; dacæ ar fi aøa, nici un angajator nu s-ar mai obosi cu toate aceste demersuri
(anunﬂarea postului, selectarea CV-urilor, chemarea la interviu).
Prezentarea corectæ dar completæ a tabloului competenﬂelor øi aptitudinilor personale este atitudinea cea mai chibzuitæ.
La fel de importante sunt: punctualitatea, relaxarea, naturaleﬂea gesturilor øi atitudinii, precum øi comportamentul politicos,
pozitiv øi încrezætor.

Pentru cæ angajatorii nu au avut posibilitatea sæ te vadæ la treabæ, aceøtia vor decide øi dupæ alte criterii, relativ subiective, cum
ar fi aspecte pe care le-au observat la tine în timpul dialogului: stilul de exprimare, autocontrolul, politeﬂea, curajul, tæria opiniilor,
gesturi, îmbræcæminte, felul în care se presupune cæ te-ai putea integra într-o nouæ echipæ.

De obicei, impresia (corectæ sau nu) angajatorului despre solicitantul postului se face deja în primele
cinci minute ale întrevederii!
Ce doreøte potenﬂialul angajator sæ afle despre tine?

Angajatorul sau responsabilul cu resursele umane va cæuta, cu ocazia interviului, sæ evalueze care candidat dintre cei ce solicitæ
postul va ræspunde cel mai bine cerinﬂelor, intereselor, nevoilor firmei. În acest scop el se va concentra pe:
• nivelul de dezvoltare a competenﬂelor tale profesionale (dovedite prin studii, diplome, premii sau povestea personalæ,
experienﬂa informalæ);
• capacitatea de a te integra în întreprindere øi într-o anumitæ echipæ de lucru (evaluatæ prin comportament, modul de comun
care, motivaﬂia exprimatæ pentru post).
În mod concret, te poﬂi aøtepta la întrebari despre:
• calificærile ce pot fi dovedite prin documente de studii/diplome
• locurile de muncæ din trecut
• realizæri, rezultate deosebite obﬂinute în aceste locuri de muncæ

La ce întrebæri trebuie sæ fii
pregætit sæ ræspunzi?
•
•
•
•
•

motivele pæræsirii acestora
motivele alegerii acestei firme / întreprinderi / companii etc. øi a acestui post
atu-uri personale suplimentare: aptitudini pentru lucrul în echipæ, de conducere, operarea la computer, cunoøtinﬂe de limbi
stræine, etc
punctele tari øi slabe ale solicitantului
hobby-uri, ocupaﬂii în timpul liber

Cu ocazia interviului de selecﬂie, angajatorii utilizeazæ, de asemenea, o serie de criterii extrase din fiøa postului (responsabilitæﬂi,
experienﬂa profesionalæ, modul de comunicare etc.) în funcﬂie de care se acordæ note (pe o scalæ de la 1 la 5, de exemplu). Astfel,
sunt selectate câteva persoane cu cele mai multe puncte, dintre care, în final va fi ales candidatul care corespunde cel mai bine
cerinﬂelor postului.

La ce alte întrebæri trebuie sæ fii pregætit sæ ræspunzi?

Trebuie sæ fii pregætit sæ faci faﬂæ prompt øi sincer øi la întrebæri de tipul urmætor:
• Ce calitæﬂi crezi cæ ai pentru a fi preferat de cætre angajator? (De exemplu: spirit organizatoric, meticulozitate, ani de experienﬂæ
în domeniu, stagii suplimentare de formare / perfecﬂionari finalizate, funcﬂii de conducere sau alte responsabilitæﬂi avute; pot fi øi
întrebæri despre punctele mai slabe ale profilului personal, despre cauzele unor conflicte sau eøecuri øcolare, profesionale sau
familiale).
• De ce doreøti acest loc de muncæ? (De exemplu: interesul pentru profilul întreprinderii, perspectivele de extindere, øansele
ridicate de dezvoltare personalæ, calificarea suplimentaræ ce va fi obﬂinutæ, lucrul cu utilaje moderne, condiﬂiile civilizate de
muncæ, salarizarea bunæ, siguranﬂa locului de muncæ).
• Care vor fi avantajele angajatorului dacæ te-ar alege pentru acest post? (De exemplu: capacitatea ridicatæ de iniﬂiativæ în
muncæ, dorinﬂa de învæﬂare øi calificare suplimentaræ, interesul pentru promovare øi succes profesional, anumite træsæturi de
caracter øi temperament, perseverenﬂa, ataøamentul pentru proiectele întreprinderii).
• De ce doreøti sæ pæræsesti actualul loc de muncæ pentru un altul? (De exemplu: perspective mai reduse de dezvoltare a întreprinderii øi de promovare personalæ, schimbarea profilului unitæﬂii etc. Dar nu motive de genul: salariu prea mic, certuri cu øefii,
program lung de lucru).
Ræspunsurile trebuie sæ fie concise, precise, clare, formulate în termeni pozitivi, færæ ambiguitæﬂi sau cu detalii nerelevante. Este
bine sæ nu îl întrerupi pe interlocutor, sæ nu-l contrazici cu insistenﬂæ; poﬂi însæ sæ pui întrebæri dacæ ceva nu este clar sau dacæ
eøti invitat sæ faci acest lucru (despre contract, salariu, program).

Ce argumente poﬂi sæ mai foloseøti?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iatæ o listæ de “argumente” favorabile ce pot fi utilizate la interviul de angajare (neapærat însoﬂite de exemple de confirmare):
„veﬂi vedea în CV-ul meu cæ locurile de muncæ pe care le-am avut au fost serioase øi stabile”;
„dacæ dv. consideraﬂi cæ este necesar øi posibil aø fi bucuros sæ mæ supuneﬂi la o probæ practicæ pentru a mi se da posibilitatea
sæ væ demonstrez cunoøtinﬂele mele”;
„nivelul meu de studii este ..., acestea au fost fæcute la ..., o øcoalæ bunæ, cu profesori competenﬂi øi exigenﬂi”;
„am øi urmætoarele atestate / certificate / diplome ..., obﬂinute la cursurile de ...”;
„am carnet de conducere auto categoria ...”;
„nu am cazier sau conflicte øi incidente cu autoritæﬂile”;
„vorbesc limba / limbile ..., de nivel ... (citesc / scriu / traduc)”;
„am lucrat ca voluntar øi în cadrul asociaﬂiei / fundaﬂiei ...”;
„am urmætoarele hobby-uri (picturæ, foto, mecanicæ auto, øah, bridge, tenis etc.) ...”;
„în concediu îmi place sæ merg la ...”;
„am cælætorit în ...”,

Detalii importante!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„øtiu sæ lucrez pe computer (Word, Excel, Power Point, Internet, E-mail etc.)”;
„situaﬂia familialæ øi vârsta îmi permit sæ merg în deplasæri sau sæ lucrez peste program”;
„pot, îmi place øi am ræbdare sæ-i învæﬂ øi pe alﬂii ceea ce øtiu”;
„pot øi-mi place sæ învæﬂ sau sæ fiu pus sæ fac lucruri noi”;
„îmi place sæ lucrez într-o echipæ, nu îmi plac conflictele”
„sunt comunicativ, mæ entuziasmez pentru o idee nouæ, nu mæ demoralizez în caz de eøec”;
„cel mai mult îmi place sæ lucrez cu adulﬂii / copiii / sæ produc ceva concret / sæ repar”;
„practic / am practicat pânæ nu demult urmætoarele sporturi (fotbal, volei, tir, atletism, canotaj, ciclism, gimnasticæ etc.)”;
„mæ împac bine cu familia, prietenii, colegii”.
etc

Detalii importante!

Unora le este foarte greu sæ vorbeascæ bine despre ei, sæ se laude singuri. Asta se întamplæ mai ales cu cei care au fost educaﬂi
sæ nu se exteriorizeze, sæ nu deranjeze. Cui nu-i sunt familiare expresii de tipul: “Lauda de sine ...”, “Tæcerea-i de aur, …”, “Cel
înﬂelept øi modest cedeazæ, iar cel …”? În timp, aceste afirmaﬂii se transformæ în puternice obstacole psihologice interne, iar
pentru învingerea lor trebuie sæ faci eforturi, sæ ai voinﬂæ pentru a fi competitiv øi civilizat în acelaøi timp. E foarte important sæ fii
un bun vorbitor. Dupæ pærerea specialiøtilor, un om care øtie sæ comunice bine are deja 50% øanse sæ fie acceptat la un interviu;
ponderea modului de prezentare øi a studiilor sau calitæﬂilor profesionale este de aproximativ 40%, respectiv 10%.
Este important cum øtii sæ asculﬂi, sæ ræspunzi, îﬂi susﬂii o pærere, conteazæ spontaneitatea øi stilul de comunicare, politeﬂea,
punctualitatea, atitudinea pozitivæ etc. Angajatorii preferæ persoane cu un aspect agreabil, sænætoase, tonice, optimiste, comunicative etc. Felul în care te îmbraci øi igiena conteazæ. De exemplu, o ﬂinutæ prea lejeræ poate da impresia cæ slujba nu te intereseazæ øi cæ interviul nu are prea mare importanﬂæ pentru tine. Pentru anumite locuri de muncæ este chiar foarte important sæ fii,
de pildæ:
• meticulos cu obiectele de îmbræcæminte, asortat, chiar elegant (mai ales în domeniul relaﬂiilor cu publicul, secretariat,
prezentæri de produse etc.);
• cu pærul øi mâinile îngrijite øi curate;
• færæ prea multe accesorii øi bijuterii;
• liniøtit, sæ nu gesticulezi cu mâinile, picioarele sau corpul (færæ “foiala” pe scaun).

În sfârøit o mulﬂime de sfaturi utile la un interviu!
•
•
•
•
•
•

Indiferent dacæ e vorba de cæutarea unui nou loc de muncæ sau de încercarea de a dobândi øansa unei promoværi, ca sæ fii
cât mai relaxat, avizat øi cu øanse maxime de succes, nu uita:
sæ te informezi din timp despre domeniul în care activeazæ firma øi problemele acesteia, despre perspectivele firmei, sæ afli
detalii semnificative despre viitorul loc de muncæ etc.
sæ pregætesti ræspunsuri potrivite la posibilele întrebæri ale specialistului în resurse umane (de ce doreøte aceastæ slujbæ? ce
calificæri øi câtæ experienﬂæ în domeniu are? care sunt calitæﬂile øi punctele mai slabe? care sunt proiectele de viitor?)
sæ pregæteøti propriile întrebæri øi sæ le adresezi dacæ eøti invitat de cætre angajator sæ o faci (ce posibilitæﬂi de calificare
suplimentare existæ în întreprindere? care este poziﬂia locului de muncæ vizat în structura posturilor firmei? câte ore se
lucreazæ zilnic?);
sæ fii pregætit pentru eventualitatea ca interviul sæ fie precedat sau urmat øi de anumite evaluæri prin chestionare, teste
psihologice øi probe practice
sæ fii pregætit psihologic øi emoﬂional pentru a vorbi „de bine” despre tine, chiar pentru a te læuda (sunt destule ocazii, dupæ
angajare, pentru a dovedi modestie...)
sæ fii onest în ræspunsuri øi sæ nu vorbeøti “în plus” sau “de ræu” vechiul loc de muncæ, firma sau conducerea ei; acest lucru
face o impresie negativæ (angajatorul va gândi cæ ai putea face acest lucru, curând, øi despre el sau firma în care lucreazæ)

Øi nu uitaﬂi!
Un om pregætit face cât zece!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sæ dovedeøti, dacæ este cazul, simﬂul umorului (dar cu mæsuræ)
sæ nu intrii în panicæ dacæ eøti pus în situaﬂii neaøteptate sau la probe practice
sæ telefonezi dupæ termenul fixat de angajator pentru a afla rezultatele, chiar dacæ acesta a promis cæ o va face el; unele
posturi nu se câøtigæ datoritæ lipsei de interes a solicitanﬂilor
sæ te lupﬂi chiar øi pentru locul doi; dacæ persoana selectatæ se dovedeøte a nu fi potrivitæ, angajatorul - dacæ i-aﬂi atras atenﬂia
øi despærﬂirea dupæ interviu a fost civilizatæ øi pozitivæ - te va ﬂine minte øi poate te va angaja, chiar øi dupæ câteva luni
sæ ræspunzi la întrebærile care iﬂi sunt adresate numai dupæ ce, în minte, rapid, ﬂi-ai ræspuns la urmætoarele lucruri: de ce mæ
întreabæ asta? ce urmæreøte sæ-øi clarifice? ce ræspuns aøteaptæ øi pe care l-ar considera pozitiv øi l-ar satisface?
sæ nu dai niciodata informaﬂii false
la o întrebare despre defectele sau punctele slabe sæ dai un ræspuns care sæ transforme defectul în calitate pentru angajator
(de exemplu: sunt prea insistent, acord atenﬂie detaliilor, sunt prea meticulos în îndeplinirea obligaﬂiilor mele);
sæ nu-l contrazici pe intervievator, dar nici sæ nu fie permanent în defensivæ; sæ asculti cu atenﬂie, chiar dacæ acesta vorbeøte
mai mult;
sæ nu uiﬂi cæ, la rândul lor, specialiøtii în selecﬂia personalului sunt apreciaﬂi de conducerea firmei øi-øi pæstreazæ propriul post
în funcﬂie de calitatea alegerilor pe care le fac; acest lucru înseamnæ cæ ei nu vor risca sæ meargæ “la noroc” cu un solicitant
sau altul, ci vor cæuta „argumente” care sæ le ofere maxima probabilitate cæ solicitanﬂii corespund postului
sæ nu uiﬂi cæ esenﬂiale sunt prima øi ultima impresie pe care øi le formeazæ angajatorul în timpul interviului (la intrarea în birou
øi la plecare)
sæ poﬂi indica pentru referinﬂe, dacæ ti se va cere, persoane cu un statut confirmat în domeniu, de prestigiu, cu opinii favorabile
despre tine øi care sunt dispuse sæ facæ acest serviciu
sæ trimiﬂi angajatorului, dupæ interviu, o scrisoare de mulﬂumire øi exprimare a interesului pentru slujbæ, eventual, furnizând
informaﬂii suplimentare considerate favorabile

Øi nu uitaﬂi! Un om pregætit face cât zece!
Multe persoane care cautæ un loc de muncæ sau o promovare, dupæ interviu øi înainte de aflarea rezultatelor, se simt nemulﬂumite
de ei însele, pentru cæ au impresia cæ nu au gæsit cele mai bune øi inteligente ræspunsuri la întrebærile angajatorului. Acest
sentiment apare mai ales când îﬂi aminteøti acele ræspunsuri relativ stereotipe, exprimate plat, færæ o notæ personalæ øi færæ sæ
„exploatezi” situaﬂiile întrevederii când ai fi putut „plasa” o observaﬂie spiritualæ, o remarcæ semnificativæ øi pætrunzætoare, care
sæ atragæ atenﬂia în mod pozitiv asupra ta. Aceastæ situaﬂie apare deoarece multe persoane nu se „pregætesc” anterior pentru
interviu, nu cautæ cele mai bune ræspunsuri, nu simuleazæ în plan interior modul cel mai plauzibil de derulare a viitoarei întrevederi
sau eventualele situaﬂii neprevæzute, pregætind ræspunsuri, moduri de reacﬂie, comportamente etc. adecvate situaﬂiei øi favorabile
scopului propus: obﬂinerea postului.
Trebuie sæ te pregæteøti øi pentru un posibil rezultat negativ al interviului. Cel mai ræu lucru în continuarea eforturilor fæcute
pentru angajare sau promovare este dezamægirea, auto-devalorizarea, descurajarea, neîncrederea în sine, frustrarea, revolta,
supærarea extremæ etc., adicæ o puternicæ tulburare emoﬂionalæ. În astfel de cazuri, este de preferat sæ faci un efort de a ræmâne
pozitiv în gândire øi atitudini, de a fixa o nouæ strategie øi a organiza mai bine planul de acﬂiune, luând în considerare experienﬂa
træita, solicitând sprijinul prietenilor, familiei, specialiøtilor în consilierea carierei.
Pentru detalii privind modelul de CV european øi alte informaﬂii utile pentru o viaﬂæ profesionalæ de succes,
ne gæseøti pe: www.invatapentrutine.ro
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