Opowiedz mi o sobie
Dlaczego pada to pytanie: Prowadzący rozmowę kwalifikacyjną chciałby czegoś dowiedzieć się o
specjaliście, którym jesteś, i rozumieć Twoje kwalifikacje na tym stanowisku.
Strategia: Skoncentruj się na swoim profesjonalizmie. Rekruter nie chce wiedzieć, gdzie spędziłeś
ostatnie wakacje ani jakie jest Twoje ulubione zajęcie. Przedstaw wprowadzenie do swojego
odpowiedniego doświadczenia, wykształcenia, umiejętności i wiedzy, które zostaną omówione
bardziej szczegółowo w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
Przykładowa odpowiedź: lama Public Accountant z dziesięcioletnim doświadczeniem w tej dziedzinie.
Niedawno otrzymałem CPA. Przez ostatnie 6 lat pracowałem dla Smithson Auditors na wyższym
stanowisku. Wcześniej pracowałem dla Jacoby Accounting. Przełożeni opisali mnie jako uczącego się
szybko i świetnego gracza zespołowego.
Jakie główne wyzwania i problemy napotkałeś w swojej ostatniej pracy?
Dlaczego pada takie pytanie: Praca jest pełna wyzwań. Rekruter chciałby wiedzieć, jak radziłeś sobie z
problemami lub wyzwaniami w przeszłości, ponieważ prawdopodobnie napotkasz przeszkody również
w tej pracy.
Strategia: Zademonstruj, jak możesz pokonać wyzwanie. Podaj przykład problemu lub wyzwania, które
miałoby znaczenie dla osoby prowadzącej rozmowę, i pokaż, jak pokonałeś to wyzwanie. Tworząc
odpowiedź, podaj problem, po którym następuje działanie, a następnie wynik.
Przykładowa odpowiedź: Dwa lata temu mój pracodawca nabył niszową firmę. Stworzyło to naturalne
tarcia między długoletnimi pracownikami a osobami, które weszły na pokład podczas przejęcia. Każdy
zespół miał swój własny sposób działania. Na początku zatrudnienie większej liczby pracowników
spowolniło naszą zdolność do poprosiłem członków naszego zespołu, aby spotkali się ze mną na lunchu.
Wyszliśmy w miłej atmosferze i zaczęliśmy dyskutować o naszych stylach pracy oraz o tym, dlaczego
pracujemy tak, jak robimy. To otworzyło drogę komunikacji i zaczęliśmy lepiej się rozumieć.
Doprowadziło to do lepszej pracy zespołowej w przyszłości.
Jak opisałby cię ktoś, kto cię nie lubi?
Dlaczego zadawane jest to pytanie: Prowadzący rozmowę chce zrozumieć, w jaki sposób radzisz sobie
z pytaniem, które jest nieoczekiwane i sprawia, że przyznajesz, że nie jesteś doskonały.
Strategia: Potwierdź odpowiedź. Nie próbuj tego unikać mówiąc: „Wszyscy mnie lubią”. Uważaj, aby
nie mówić o sobie niczego negatywnego, ale pomyśl o różnych stylach pracy i o tym, dlaczego ktoś o
sprzecznym stylu pracy może Cię nie lubić.
Przykładowa odpowiedź: Wow. To dobre pytanie, ponieważ normalnie nie skupiałbym się na
negatywnych myślach lub myśleniu o ludziach, którzy mnie nie lubią w kontekście zawodowym, ale
gdybym miał odpowiedzieć, powiedziałbym: „Nie lubię z nim pracować, ponieważ lubię brać rzeczy w
miarę ich pojawiania się i rzucać się na problem, a on lubi zbyt wiele przemyśleć. Lubi tworzyć plan i
dokładnie analizować sytuację przed zanurzeniem się w to. To frustrujące ”.
Jaka była Twoja największa porażka?
Dlaczego pada to pytanie: Nie wszystko będzie zawsze układać się po twojej myśli, a rekruter chce
zrozumieć, jak sobie z tym poradzisz, gdy coś pójdzie nie tak.

Strategia: Nie próbuj tego uniknąć, mówiąc: „Nigdy nie zawiodłem”. Podaj odpowiednią wpadkę i
wyjaśnij, czego się dzięki niej nauczyłeś, co czyni cię dzisiaj lepszym profesjonalistą.
Przykładowa odpowiedź: Na początku swojej kariery nadmiernie się wysilałem, aby rozwinąć swoje
umiejętności zawodowe. Pracowałem w pełnym wymiarze godzin, a także uczęszczałem na studia
magisterskie w nocy i w weekendy. To było możliwe do uzyskania awansu w pracy. Czułem się
przytłoczony i pod koniec semestru opuściłem studia magisterskie. Czułem że to porażka, ponieważ
mogłem dać mu więcej czasu na rozpracowanie obowiązków. Nauczyłem się uważniej rozważać sprawy
przed podjęciem ostatecznych decyzji. Na marginesie, właśnie ponownie uruchomiłem swoją
magisterkę i wszystko idzie naprawdę dobrze!
Jaka jest Twoja definicja porażki?
Dlaczego pada takie pytanie: praca w pracy polega na osiągnięciu celów. Rekruter chce zrozumieć, jak
oceniasz takie rzeczy, jak sukces i porażka.
Strategia: Przedstaw swój wgląd w swój styl pracy w sposób, który byłby atrakcyjny dla osoby
przeprowadzającej rozmowę kwalifikacyjną.
Przykładowa odpowiedź: Dla mnie porażka to nawet nie próba. Czasami są możliwości, jakie daje
przełożony, z których można skorzystać, jeśli chce podjąć wyzwanie. Wiele osób tak boi się porażki, że
boją się nawet podejmować trudnych zadań. Niepowodzenie to nie próbowanie czegoś jeśli to nie
wychodzi. Dla mnie nie próbowanie czegoś poza moją strefą komfortu byłoby porażką.
Czego żałujesz?
Dlaczego pada takie pytanie: nie wszystko będzie zawsze układać się po twojej myśli, a rekruter musi
zrozumieć, jak sobie z tym poradzisz, gdy coś nie pójdzie dobrze.
Strategia: Potwierdź pytanie. Wyraź żal, który może mieć związek z pracą i czego się z niego nauczyłeś.
Przykładowa odpowiedź: Nie jestem typem osoby, która zwykle koncentruje się na takich rzeczach, jak
żal, ponieważ wszyscy popełniamy błędy. Ważne jest, aby przyznać się do tych błędów, a następnie
przejść dalej. Gdybym miał skupić się na jednej odpowiedzi, powiedziałbym, że żałuję, że nie byłem
bardziej otwarty na możliwości na początku mojej kariery. Kiedy byłem na studiach, koncentrowałem
się na laserze, jaki rodzaj breloczka chcę. Miałem zaplanowaną branżę, rolę, a nawet lokalizację. Kiedy
otrzymałem wezwanie na rozmowę kwalifikacyjną i było to w zewnętrznej dzielnicy, odmówiłem,
ponieważ nie było to dokładnie to, czego chciałem. Nauczyłem się nie ograniczać możliwości. Właściwie
to już przyzwyczaiłem się do dojazdów do pracy przez godzinę!
Jaka jest twoja największa słabość?
Dlaczego pada to pytanie: Aby lepiej zrozumieć „profesjonalistę”. Prowadzący rozmowę nie chce
słyszeć tylko o tym, co robisz dobrze, ale także o tym, co możesz zrobić źle.
Strategia: Przedstaw odpowiednią słabość, którą mogłeś mieć, co zrobiłeś, aby ją przezwyciężyć i na
czym teraz stoisz.
Przykładowa odpowiedź: Zawsze uważałem się za spokojniejszą osobę. Chociaż czuję się bardzo
swobodnie rozmawiając z ludźmi jeden na jednego, a nawet prowadząc prezentacje, zawsze byłem
onieśmielony, aby porozmawiać z ludźmi, których nie znam, i przedstawić się Biorąc pod uwagę moją
rolę w świecie biznesu, wiedziałem, że muszę wyjść poza to że. Podjąłem wspólny wysiłek, aby się tam
znaleźć i poznać nowych ludzi. Chociaż może to być onieśmielające, nie sądzę, aby ktokolwiek
zauważył, że czasami czuję się niekomfortowo i nawiązałem kilka świetnych nowych połączeń.

Kiedy ostatnio byłeś zły?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Rekruter chce się dowiedzieć, jak radzisz sobie ze swoimi emocjami w
pracy i czy możesz zachować swój profesjonalizm.
Strategia: Potwierdź pytanie. Nie próbuj mówić, że nigdy się nie denerwujesz, ale podaj odpowiedni
przykład i podziel się tym, czego się z niego nauczyłeś.
Przykładowa odpowiedź: Jako profesjonalista staram się unikać złości na współpracownika lub klienta.
Czasami ktoś może zrobić coś denerwującego, ale staram się panować nad swoimi emocjami.
Przychodzi jednak na myśl jeden przykład. Na początku mojej kariery dzieliłem boks z kimś o podobnym
charakterze co ja. Jako pracownik staram się być wszechstronnym w kwestii mojej pracy i bycia
profesjonalistą. Ta osoba była dokładnie odwrotna. Znajdował się na nieodpowiednich stronach
internetowych, dzwonił prywatnie, a nawet zasypiał, gdy nas proszono o spotkanie z klientami.
Ostatnia część była szczególnie niepokojąca, ponieważ nie tylko on działał nieprofesjonalnie; stawał się
moim odbiciem. W końcu został złapany za swoje zachowanie, podczas gdy ja mogłem wziąć na siebie
dodatkowe obowiązki i odejść od mojego związku z nim.
Gdybyś mógł przeżyć ostatnie 10 lat swojego życia, co byś zrobił inaczej?
Dlaczego zadaje się to pytanie: osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce zorientować się,
dokąd zmierzasz w swojej karierze, zachęcając Cię do refleksji nad swoją przeszłością.
Strategia: Skoncentruj się na tym, czego nauczyłeś się poprzez swoje doświadczenie i gdybyś wiedział,
co zrobiłbyś inaczej.
Przykładowa odpowiedź: Nie jestem typem osoby, która żyje z wielkim żalem. Staram się myśleć o
swoich działaniach, ale wszyscy popełniamy błędy. Jedną z rzeczy, które zrobiłbym inaczej, ale
mógłbym się nauczyć tylko dzięki doświadczeniom, które miałem, to być bardziej wrażliwym
kulturowo. Pracowałem z wieloma ludźmi z różnych środowisk i gdybym lepiej zrozumiał ich
perspektywy w oparciu o ich doświadczenia, myślę, że moglibyśmy pracować razem skuteczniej.
Opowiedz mi o sytuacji, w której pomogłeś rozwiązać spór między innymi.
Dlaczego zadaje się to pytanie: sprzeczne opinie i silne osobowości są często częścią miejsca pracy.
Osoby, które mogą przyjąć role przywódcze i rozwiązywać problemy, są wysoko cenione.
Strategia: Podaj przykład, w którym możesz zademonstrować swoje zdolności przywódcze w celu
rozwiązania konfliktu. Wyjaśnij, na czym polegał problem, jakie działanie podjąłeś i jaki był wynik
końcowy.
Przykładowa odpowiedź: Jako menadżer kont objąłem rolę mentora dla dwóch stosunkowo nowych
pracowników. Ściśle ze sobą współpracowali i powstał konflikt co do tego, który kredyt za
zabezpieczenie konta należy otrzymać. Zgodzili się ze mną porozmawiać przed pójściem do
przełożonego. Po zapoznaniu się z wzajemną stroną sytuacji zgodzili się, że każdy z nich zasługuje na
pochwałę i zdali sobie sprawę, że aby odnieść wspólny sukces w nowych rolach, najlepiej będzie im
służyć wspólna praca.
Jakie są Twoje cele?
Dlaczego zadawane jest to pytanie: rekruter chce wiedzieć, czy Twoje cele są zbieżne z celami
organizacji.

Strategia: Skoncentruj się na podejściu „każdy wygrywa”, a nie tylko na tym, czego chcesz. Podaj
konkretne pozycje związane z branżą, które chcesz osiągnąć, ale unikaj nazywania konkretnego
stanowiska.
Przykładowa odpowiedź: Chcę nadal w znaczący sposób wspierać organizację medialną. Moje
dokładne stanowisko nie jest dla mnie tak ważne, jak rodzaj pracy, którą bym wykonywał. Wiem, że
jeśli Lean wniesie pozytywny wkład, firma odniesie korzyści i wszyscy ostatecznie wygramy.
Jaka jest twoja wymarzona praca?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Rekruter chce wiedzieć, czy Twoje marzenia i cele są zbieżne z celami
organizacji.
Strategia: Skoncentruj się na obowiązkach zawodowych związanych z branżą, w której aplikujesz.
Unikaj nazywania konkretnego stanowiska. Namaluj realistyczny obraz.
Przykładowa odpowiedź: Szukam potencjału w większości rzeczy, więc każda praca, którą
wykonywałem, miała dla mnie część wymarzonej pracy. Rozumiem, że nawet idealna praca będzie
wymagała w pewnych momentach stresu i różnych wyzwań, dużych i małych, do pokonania. Dla mnie
idealna praca to taka, w której mogę nadal przyczyniać się do organizacji medialnej w znaczący,
stopniowo odpowiedzialny sposób.
Jakie są trzy rzeczy, które Twój były menedżer chciałby, abyś ulepszył?
Dlaczego pada to pytanie: osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną oczekuje, że będziesz
szczery i dzielił się swoimi aspektami zawodowymi, które mogą nie być Twoimi mocnymi stronami.
Strategia: Skoncentruj się na aspektach siebie, które mogły być miejscami do poprawy na
wcześniejszym etapie kariery. Pokaż, jak pokonałeś te słabości i gdzie jesteś dzisiaj.
Przykładowa odpowiedź: Przełożony w mojej pierwszej pracy miał trudną osobowość, więc dobrze
wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. „Ma słabe umiejętności komunikacyjne”. Czuł, że nie mogę się
dobrze porozumiewać i nie powinienem rozmawiać przez telefon. Chociaż czułem, że było to częściowo
spowodowane tym, że aklimatyzując się do danej sytuacji, jestem naturalnie cichszy, podjąłem kroki,
aby poprawić moje zdolności komunikacyjne. Chodzę na spotkania toastmasterów od 5 lat. To znacznie
poprawiło moje umiejętności wystąpień publicznych, a przemawianie publiczne jest główną częścią
tego, co robię. „Ma ograniczoną wiedzę techniczną.” W momencie, gdy zaczynałem tę pracę, nie
miałem doświadczenia w korzystaniu z komputera, więc była to dla mnie ostra krzywa uczenia się.
Kiedy już poczułem się komfortowo w korzystaniu z technologii, naprawdę się tym zainteresowałem.
Teraz lubię korzystać z mediów społecznościowych, blogowania, podcastów i tym podobnych. „On nie
jest liderem.” Rozumiem, dlaczego mój pierwszy szef tak mnie postrzegał. Jak już wspomniałem, w
mojej pierwszej roli byłem cichszy i onieśmielony, by mówić za dużo. Skoncentrowałem się tylko na
pracy. Kiedy dorosłem jako profesjonalista, moje zdolności przywódcze również. Nawet w tej pracy
pomagałem w szkoleniu nowych pracowników i byłem odpowiedzialny za nadzór nad biurem pod
nieobecność przełożonego. W miarę rozwoju kariery często przyjmowałem rolę lidera zespołu.
Opowiedz mi o dokonaniu, z którego jesteś najbardziej dumny.
Dlaczego zadaje się to pytanie: dowiadując się o tym, co osiągnąłeś w przeszłości, osoba
przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną ma lepsze wyobrażenie o tym, co możesz osiągnąć w
przyszłości.
Strategia: Narysuj obraz swoim osiągnięciem, które byłoby istotne dla stanowiska, na które aplikujesz.

Przykładowa odpowiedź: Wezwano mnie do pracy przeznaczonej dla dwóch osób. Byłem w stanie nie
tylko sprostać wymaganiom na obu stanowiskach, ale także naprawdę się wyróżniać. Gdy firma
przejmowała różne nowe biznesy, dyrektor generalny szukał kogoś, kto miał już doświadczenie w
zarządzaniu kontami, aby poprowadzić nowy zespół. Zostałem poproszony o zrobienie tego,
zachowując również moją dawną pozycję. W każdym miejscu spędzałem dwa i pół dnia w tygodniu.
Maksymalizując zasoby, zwłaszcza opierając się na technologii jako narzędziu komunikacji, byłem w
stanie sprostać obu rolom i przekroczyć oczekiwania.
Jesteś liderem czy wyznawcą?
Dlaczego zadaje się to pytanie: rekruter chce zrozumieć, jak pasowałbyś do organizacji, biorąc pod
uwagę twoją rolę.
Strategia: Każda organizacja ceni pewne cechy przywódcze, ale chce kogoś, kto również będzie
postępował zgodnie z wytycznymi. Staraj się zachować równowagę między nimi.
Przykładowa odpowiedź: Przejmuję rolę lidera w sytuacjach, które wymagają wiedzy lub
doświadczenia, które mam, a których moi koledzy mogą nie posiadać. Jestem zawsze gotów podzielić
się swoją wiedzą. Ale jako lider rozumiem, że czasami ważne jest, aby być dobrym obserwatorem, aby
uczyć się od innych.
Jakie są Twoje doświadczenia przywódcze?
Dlaczego zadaje się to pytanie: ponieważ umiejętność przewodzenia jest ważną cechą niezależnie od
pełnionej roli, rekruter chce dowiedzieć się więcej o Twojej zdolności przewodzenia, ucząc się, czy
robiłeś to w przeszłości.
Strategia: Przedstaw niezapomnianą historię (lub dwie), która demonstruje Twoje zdolności
przywódcze. Lepiej jest podać tylko jedną lub dwie historie, niż podać listę wszystkich swoich
doświadczeń przywódczych, z których żadna nie zapadnie w pamięć po wywiadzie.
Przykładowa odpowiedź: Co kwartał mój dział musi przedstawiać kadrze kierowniczej sprawozdanie ze
swoich osiągnięć. Zgłosiłem się na ochotnika do roli kierownika zespołu w zbieraniu tych informacji od
współpracowników i upewnianiu się, że są one tak dokładne i zorganizowane, jak to tylko możliwe.
Zwołałem kilka spotkań zespołu, aby ustalić cele i terminy naszej pracy, a także spotkałem się z
poszczególnymi członkami, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i upewnić się, że jesteśmy po tej
samej stronie. Stworzyliśmy raport, który został pochwalony przez zespół wykonawczy i od tamtej pory
jestem osobą, do której się zwracam.
Dlaczego na tym etapie kariery nie zarabiasz więcej pieniędzy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: rekruter chce zrozumieć, ile czynników płacowych wpływa na Twoje
cele zawodowe.
Strategia: Wyjaśnij swoją długoterminową strategię przygotowania się na najwyższe przyszłe zarobki,
a nie na podjęcie następnej najlepiej płatnej pracy.
Przykładowa odpowiedź: Do tego momentu w mojej karierze chodziło o wkład w organizację i zdobycie
jak największego doświadczenia. Zdecydowałem się na pracę, która była płatna w średnim przedziale
rynku, a nie na najwyższych, ponieważ wiedziałem, że te firmy będą dla mnie największym wyzwaniem
i będę miał najlepszą okazję do nauki. Teraz, gdy zdobyłem całe to doświadczenie, czuję, że jestem w
stanie wykonywać pracę, która odpowiednio spełnia oba moje cele - rzucić mi wyzwanie i zapłacić
pensję na wyższym końcu skali.

Kto zainspirował Cię w Twoim życiu i dlaczego?
Dlaczego pada to pytanie: Ponieważ rekruter Cię nie zna, chce zrozumieć, co sprawiło, że jesteś osobą,
którą jesteś.
Strategia: Podaj kilka przykładów rodziny, przyjaciół i / lub mentorów, którzy zainspirowali Cię swoją
etyką zawodową i poświęceniem dla jakiegoś zadania.
Przykładowa odpowiedź: Trudno byłoby nie inspirować się rodzicami. Na szczęście mój był dla mnie
wspaniałym wzorem do naśladowania. Oprócz poświęcania wolnego czasu swoim dzieciom, mają
ogromną etykę pracy. Mój ojciec budził się bardzo wcześnie, aby przyjść do pracy wcześniej, aby mieć
dodatkowe godziny, aby mógł wrócić do domu na czas, aby zobaczyć swoje dzieci. W razie potrzeby
wracał do pracy po tym, jak poszliśmy spać. Moja pierwsza przełożona, Jane Riley, również była
inspiracją. Ma niesamowity kompas moralny. Jeśli coś wydawało się wątpliwe moralnie, nauczyła nas
skłaniać się ku właściwej rzeczy. Miała rację, ponieważ wzmocniło to nasze relacje z klientami i
przyniosło korzyści wszystkim.
Jakich technik i narzędzi używasz, aby zachować porządek?
Dlaczego zadaje się to pytanie: w świecie rosnących wymagań, wielozadaniowości i raportowania,
rekruter chciałby wiedzieć, jak pozostajesz zorganizowany.
Strategia: Każdy ma inne strategie, ale namaluj obraz osoby, która jest zorganizowana i stworzyła
system, który pozwala kontrolować pracę.
Przykładowa odpowiedź: Pierwszą rzeczą, którą robię, jest utworzenie dla siebie uruchomionej listy
zadań w Google Docs. Na tej liście umieszczam terminy i notatki dotyczące moich postępów. Mam
aplikację kalendarza dla wszystkich moich spotkań i zadań, a także fizyczny kalendarz spotkań jako
kopię zapasową. Lubię przychodzić wcześnie do biura, aby wyczyścić mój system Inox i poczty głosowej
oraz utrwalić plan pracy na cały dzień.
Jaka jest Twoja osobista misja?
Dlaczego zadaje się to pytanie: rekruter chce zrozumieć, co Cię definiuje, aby określić, jak pasujesz do
kultury firmy.
Strategia: Podaj dobrze zdefiniowaną misję, która demonstruje Twoją silną etykę pracy, kompas
moralny i dążenie do sukcesu. Weź pod uwagę misję firmy i upewnij się, że jest ona zgodna z Twoją.
Przykładowa odpowiedź: Aby wykorzystać moją silną etykę pracy i dążenie do osiągnięcia celów
własnych, a także osób, które na mnie liczą, w sposób odpowiedzialny i moralnie właściwy.
Jakie jest Twoje największe osiągnięcie poza pracą?
Dlaczego pada to pytanie: pracodawca chce zrozumieć, kim jesteś jako osoba poza miejscem pracy.
Strategia: Skoncentruj się na osiągnięciu, które pokazuje doświadczenia, umiejętności lub zdolności,
które zostały wykonane poza pracą.
Przykładowa odpowiedź: od 1999 r. Pracuję jako wolontariusz w organizacji Building Homes for the
Homeless. Po pierwsze, byłem tylko pomocnikiem, kiedy pojechaliśmy do miasta i pomagałem w
budowie domu. Podniosłem się i teraz jestem liderem zespołu. To wspaniałe uczucie, gdy z
powodzeniem prowadzić innych w wolontariacie lub w tak szczytnej sprawie.
Powiedz mi o sobie jedną rzecz, której nie chciałbyś, żebym wiedział.

Dlaczego zadaje się to pytanie: Rekruter chce wiedzieć, jak sobie poradzisz z pytaniem, którego nie
przewidziałeś i co powiesz, czego być może nie planowałeś.
Strategia: nie podawaj o sobie rzeczywistej słabości. Podaj coś, czego być może nie powiedziałeś
inaczej, ale sprawi, że będziesz wyglądać na silniejszego kandydata.
Przykładowa odpowiedź: Cóż, szczerze mówiąc, śledzę tę firmę od dłuższego czasu. Jestem fanem
twojej pracy. Wiem, że nie zamierzasz zatrudniać kogoś, kto jest tylko fanem, ale jest też świetnym
dżetem i pracownikiem, i myślę, że jestem w doskonałej równowadze między tymi dwoma.
Jakie jest Twoje ulubione wspomnienie z okresu nastoletnich lat?
Dlaczego pada to pytanie: pracodawca chce lepiej zrozumieć, kim jesteś jako osoba.
Strategia: Zapewnij coś, co pokaże twój dobry charakter i będzie miało zastosowanie do uczynienia cię
lepszym profesjonalistą.
Przykładowa odpowiedź: Moim ulubionym wspomnieniem było obserwowanie, jak moja siostra
kończy szkołę średnią. Zmagała się z lekcjami matematyki i nie była pewna, czy będzie w stanie zdać.
Uczyłem ją, a ona nabrała pewności siebie. Kilka miesięcy później moja siostra sporządziła kopię
swojego dyplomu i wręczyła mi go z podziękowaniem.
Jakie osiągnięcie sprawiło Ci największą satysfakcję?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Predykator twojej zdolności do osiągnięcia rzeczy w przyszłości jest
częściowo oparty na tym, co osiągnąłeś w przeszłości.
Strategia: Zapewnij osiągnięcie, które byłoby odpowiednie dla stanowiska, o które rozmawiasz. Narysuj
obraz tego, co osiągnąłeś, jak sobie z tym poradziłeś i dlaczego było to ważne.
Przykładowa odpowiedź: Zawsze byłem dobry w wielozadaniowości, ale nie byłem pewien, czy będę w
stanie chodzić do szkoły w pełnym wymiarze godzin, pracując i wychowując rodzinę. Nie zawsze było
to łatwe, ale udało mi się to z sukcesem. Uczyłem się w pociągu, budziłem się wcześnie, kładłem się
spać późno i uczyłem się, jak efektywniej zarządzać wszystkim, co robię.
Jakie są Twoje zainteresowania?
Dlaczego zadawane jest to pytanie: rekruter chce zrozumieć, kim jesteś poza pracą.
Strategia: Naprawdę nie ma tutaj złej odpowiedzi, ale należy unikać wszelkich kontrowersyjnych
odpowiedzi. To naprawdę nie jest miejsce na dyskusje o polowaniach czy protestach rządowych.
Przykładowa odpowiedź: Ponieważ moja praca opiera się na biurku, chodź na hobby, które dają mi
ćwiczenia i pozwalają mi spędzać czas z rodziną. Lubię uprawiać sport i jeździć na kempingach.
Jakie sporty uprawiasz?
Dlaczego zadawane jest to pytanie: rekruter chce zrozumieć, kim jesteś poza pracą. Istnieje
przekonanie, że aktywni, zdrowsi ludzie są bardziej produktywni.
Strategia: Jeśli to możliwe, podaj kilka przykładów sportów, w których uprawiasz, aby pokazać, że jesteś
aktywny i nie chodzi tylko o pracę. Okazywanie ducha rywalizacji też nie jest złe.
Przykładowa odpowiedź: Nieformalnie biegam regularnie. Wycieczka, aby konkurować ze sobą w
pobiciu mojego najszybszego czasu. Mam ducha rywalizacji, więc jeśli pozwala mi na to czas, lubię
uczestniczyć w meczach koszykówki

W jakie gry lubisz grać?
Dlaczego zadawane jest to pytanie: Prowadzący rozmowę chce lepiej zrozumieć, kim jesteś poza pracą.
Strategia: Skoncentruj się na grach, które wymagają rozwiązywania zagadek i strategicznego myślenia,
ponieważ są to cenione umiejętności w większości zawodów.
Przykładowa odpowiedź: Lubię grać w szachy. To rodzaj gry, w której bez względu na to, jak bardzo
jesteś wykwalifikowany, zawsze jest ktoś lepszy. Motywuje mnie do dalszej nauki i doskonalenia się.
Co robisz w wolnym czasie?
Dlaczego pada to pytanie: Prowadzący rozmowę chce wiedzieć, czy jesteś osobą wszechstronną.
Strategia: Naprawdę nie ma tutaj złej odpowiedzi, ale należy unikać wszelkich kontrowersyjnych
odpowiedzi. To naprawdę nie jest miejsce na dyskusje o polowaniach czy protestach rządowych.
Przykładowa odpowiedź: Poświęcam dużo czasu mojej pracy, ale uważam, że ważne jest, aby znaleźć
czas na relaks. Lubię spędzać czas z żoną i córką. Lubimy chodzić do parku, spotykać się z przyjaciółmi
i jeść.
Co robisz, aby radzić sobie ze stresem?
Dlaczego pada takie pytanie: Ponieważ praca jest naturalnie stresująca, rekruter chce wiedzieć, jak
sobie radzisz ze swoim stresem.
Strategia: Szczerze mówiąc, stresujesz się. Podaj konkretne przykłady, aby pokazać, jak radzić sobie ze
stresem.
Przykładowa odpowiedź: staram się zachować spokój i nadać priorytet mojemu czasowi, myśląc o tym,
co należy zrobić najpierw. Jeśli jest to szczególnie stresująca pora roku, staram się spędzać lunch z dala
od biurka i poćwiczyć. Uważam, że czuję się odświeżony i mam energię do pracy.
Co robisz, aby pomóc sobie zrównoważyć życie i pracę?
Dlaczego pada to pytanie: Prowadzący rozmowę chce wiedzieć, czy jesteś osobą wszechstronną.
Strategia: podaj konkretne przykłady tego, jak utrzymujesz tę równowagę. Osoba przeprowadzająca
rozmowę może być pod wrażeniem, jeśli powiesz, że nie potrafisz utrzymać tej równowagi i że jesteś
pracoholikiem.
Przykładowa odpowiedź: Utrzymanie odpowiedniej równowagi może być trudne, ale myślę, że sobie z
tym poradzę. Dla mnie kluczem jest maksymalizacja czasu. W pociągu w drodze do pracy, ja
przygotowuję się do pracy iw drodze do domu, też przygotowuję się na następny dzień. W ten sposób
lean zmniejsza potrzebę pozostawania do późna w biurze i spędzania czasu z rodziną. Poza tym
weekendy są czasem rodzinnym (chyba że jest coś, czym należy się zająć, zanim nadejdzie
poniedziałek).
Wolisz być lubiany czy się bać?
Dlaczego zadaje się to pytanie: osoba przeprowadzająca rozmowę rekrutacyjna chciałaby lepiej poznać
Twój styl zarządzania.
Strategia: znajdź równowagę dla średniego poziomu. Jeśli powiesz tylko, że chcesz być lubiany, rekruter
może pomyśleć, że jesteś pyszny, a jeśli powiesz, że wolisz się bać, zejdziesz z dyktatora.

Przykładowa odpowiedź: Chciałbym być lubiany, ponieważ jestem szanowanym liderem, który daje
przykład. Jako skuteczny lider, mój zespół bałby się, że nie zrobi wszystkiego, co w jego mocy, ponieważ
każdy wiedziałby, że każdy włożył wielki wysiłek i nikt nie chce rozczarować zespołu.
Jak bardzo jesteś konkurencyjny?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Większość zawodów wymaga pewnej konkurencji, czy to między
pracownikami, czy na zewnątrz, a osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chciałaby
zobaczyć, jak sobie radzisz.
Strategia: podaj jasne przykłady, które pokazują, że prosperujesz przy dużej konkurencji, ale nie
zrobiłbyś nic, zwłaszcza jeśli jest to nieetyczne, aby uzyskać przewagę.
Przykładowa odpowiedź: Lubię zdrową rywalizację. Uważam, że rywalizacja ze współpracownikami
motywuje nas wszystkich do bycia lepszymi. Jeśli ktoś wymyśli świetną strategię lub technikę, która
działa dobrze, następna osoba może na tym zbudować i wszyscy możemy się rozwijać.
Opowiedz mi o sytuacji, kiedy wykorzystałeś swoją kreatywność, aby rozwiązać problem.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Nie zawsze istnieje przewodnik, który rozwiązuje wszystkie problemy,
które mogą i występują w pracy. Rekruter chce wiedzieć, czy potrafisz być kreatywny, aby rozwiązać
problem/problemy.
Strategia: Podaj przykład odpowiedni do pracy, o którą się ubiegasz. Opisz problem, kreatywne
podejście zastosowane do rozwiązania problemu i pozytywny rezultat końcowy.
Przykładowa odpowiedź: Muszę nawiązać relacje z kierownictwem. Najtrudniej jest do nich dotrzeć.
Nauczyłem się, jak znaleźć dowolny adres e-mail w firmie, jeśli można znaleźć adres jednej osoby.
Wyszukuję w Google adres e-mail dowolnej osoby w firmie, aby dowiedzieć się, jak działa ich system.
Gdy będę mieć to wraz z nazwiskiem dyrektora, mogę się z nim bezpośrednio skontaktować.
Doprowadziło to do znacznie wyższego wskaźnika odpowiedzi niż próba skontaktowania się z osobą
przez telefon lub za pośrednictwem pośrednika
Które z Twoich umiejętności technicznych najbardziej pomogły Ci w pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Zdolność techniczna to zwiększanie ważnych umiejętności bez względu
na pełnioną rolę. Rekruter chciałby lepiej zrozumieć Twoje najsilniejsze umiejętności.
Strategia: Zapewnij umiejętności techniczne odpowiednie do wykonywanej pracy. Zademonstruj swoją
wiedzę, podając przykład, w jaki sposób ją wykorzystałeś i dlaczego odniosłeś sukces.
Przykładowa odpowiedź: dobrze rozumiem, jak korzystać z mediów społecznościowych. Przeszkoliłem
naszych sprzedawców w zakresie korzystania z Linkedin, aby zwiększyć widoczność firmy.
Jakich nowych umiejętności się ostatnio nauczyłeś lub rozwinąłeś?
Dlaczego pada to pytanie: Prowadzący rozmowę chciałby wiedzieć, czy uczysz się przez całe życie.
Firmy chcą zatrudniać ludzi, którzy ciągle się uczą i nie popadają w stagnację.
Strategia: Podaj przykład czegoś, czego się niedawno nauczyłeś, a co jest istotne dla pracy, o którą
rozmawiasz. Wyjaśnij, w jaki sposób to, czego się nauczyłeś, ma znaczenie dla Twojej pracy i co
osiągnąłeś.

Przykładowa odpowiedź: Niedawno dowiedziałem się więcej o znaczeniu języka ciała. Pomogło mi to
lepiej zidentyfikować, co ludzie komunikują się ze swoimi ciałami, nawet gdy mówią coś innego. Ta
umiejętność była bardzo pomocna podczas spotkań biznesowych i nawiązywania nowych relacji.
Jakie rzeczy zrobiłeś, aby uzyskać lepsze kwalifikacje dla Twojej kariery?
Dlaczego pada to pytanie: Prowadzący rozmowę chciałby wiedzieć, czy uczysz się przez całe życie.
Firmy chcą zatrudniać ludzi, którzy ciągle się uczą i nie popadają w stagnację.
Strategia: Podaj odpowiedni przykład tego, w jaki sposób kontynuowałeś naukę i doskonaliłeś się, aby
stać się lepiej wykwalifikowanym uczniem.
Przykładowa odpowiedź: Uważam, że ważna jest ciągła nauka, aby się doskonalić i korzystam z jak
największej liczby możliwości rozwoju zawodowego. Uczestniczę w dwóch lub trzech konferencjach
rocznie w mojej dziedzinie. W obecnej pracy uczestniczę w cross-szkoleniach z innych działów. Ponadto
jestem aktywnym współpracownikiem w kilku odpowiednich grupach LinkedIn.
Jakie były Twoje obowiązki w Twojej ostatniej pracy?
Dlaczego pada to pytanie: Prowadzący rozmowę kwalifikacyjną chciałby wiedzieć, czy praca, którą
obecnie wykonujesz, jest podobna do Twojej ostatniej pracy, czy też oznaczałoby to zwiększenie
zakresu obowiązków.
Strategia: Rozważ obowiązki związane z pracą, którą wykonujesz, opisując poprzednią pracę. Celem
jest wykazanie, że jesteś w stanie poradzić sobie z obowiązkami związanymi z nową pracą, ponieważ
większość z nich wykonałeś już w swojej starej pracy.
Przykładowa odpowiedź: Z mojego zrozumienia tej pracy wynika, że wiele obowiązków z mojej
poprzedniej pracy byłoby podobnych, w tym…;
Co zrobiłeś, aby poprawić swoją wiedzę w ciągu ostatniego roku?
Dlaczego pada to pytanie: Prowadzący rozmowę chciałby wiedzieć, czy uczysz się przez całe życie.
Firmy chcą zatrudniać ludzi, którzy ciągle się uczą i nie popadają w stagnację.
Strategia: podaj kilka przykładów odpowiednich przykładów tego, w jaki sposób kontynuowałeś naukę
i doskonalenie się, aby stać się lepiej wykwalifikowanym uczniem.
Przykładowa odpowiedź: / Uważam, że ważne jest, aby się dalej uczyć, aby się doskonalić i korzystam
z jak największej liczby możliwości rozwoju zawodowego. Uczestniczę w dwóch lub trzech
konferencjach rocznie w mojej dziedzinie. W obecnej pracy uczestniczę w cross-szkoleniach z innych
działów. Ponadto jestem aktywnym współpracownikiem w kilku odpowiednich grupach LinkedIn.
Co zrobiłeś, aby poprawić swoją wiedzę w ciągu ostatniego roku?
Dlaczego pada to pytanie: Prowadzący rozmowę chciałby wiedzieć, czy uczysz się przez całe życie.
Firmy chcą zatrudniać ludzi, którzy ciągle się uczą i nie popadają w stagnację.
Strategia: Podaj kilka przykładów odpowiednich przykładów tego, w jaki sposób kontynuowałeś naukę
i doskonalenie się, aby stać się lepiej wykwalifikowanym uczniem.
Przykładowa odpowiedź: Uważam, że ważne jest, aby się dalej uczyć, aby się doskonalić i mam jak
najwięcej możliwości rozwoju zawodowego. Uczestniczę w dwóch lub trzech konferencjach rocznie w
mojej dziedzinie. W obecnej pracy uczestniczę w cross-szkoleniach z innych działów. Ponadto jestem
aktywnym współpracownikiem w kilku odpowiednich grupach LinkedIn.

Czy masz ulubiony cytat? Co to jest?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Prosząc o ulubiony cytat, prowadzący wywiad będzie mógł uzyskać
lepszy wgląd w typ osoby, którą jesteś.
Strategia: Cytaty mogą być dość potężne. To, co interpretujesz cytat, może być zupełnie inne od tego,
co ktoś myśli, że oznacza. Uważaj, aby wybrać coś, co nie jest zbyt odkrywcze osobiście lub wykazuje
skłonność do kontrowersyjnych opinii. Jeśli to możliwe, wybierz coś związanego z przywództwem lub
silną etyką pracy. Wyjaśnij, dlaczego go wybrałeś i co to dla Ciebie oznacza.
Przykładowa odpowiedź: Słyszałem to jako nastolatek, kiedy wciąż zastanawiałem się, kim chcę być.
Oto cytat Bruce'a Springsteena: „Moi rodzice zawsze mówili mi, żebym zrobił coś dla siebie. Nie
wiedzieli tylko, że chciałem wszystkiego”. Zainspirowało mnie to do sięgania wyżej dla moich celów i
nieosiadania. Wiedziałem, że nie będzie to łatwe, ale gdybym zachował silną etykę pracy, mógłbym
osiągnąć to, co chciałem.
Kto jest Twoim wzorem do naśladowania i dlaczego?
Dlaczego pada to pytanie: Ponieważ rekruter Cię nie zna, chce zrozumieć, co sprawiło, że jesteś osobą,
którą jesteś.
Strategia: Podaj przykład członka rodziny, przyjaciela lub mentora, który służył Ci za wzór do
naśladowania poprzez swoją etykę pracy i poświęcenie się zadaniu.
Przykładowa odpowiedź: Trudno byłoby nie inspirować się rodzicami. Na szczęście mój był dla mnie
wspaniałym wzorem do naśladowania. Oprócz poświęcania wolnego czasu swoim dzieciom, mają
ogromną etykę pracy. Mój ojciec budził się bardzo wcześnie, aby przyjść do pracy wcześniej, aby mieć
dodatkowe godziny, aby mógł wrócić do domu na czas, aby zobaczyć swoje dzieci. W razie potrzeby
wracał do pracy po tym, jak poszliśmy spać.
Kogo szanujesz? Dlaczego?
Dlaczego zadaje się to pytanie: częścią każdej pracy jest okazywanie szacunku ludziom, z którymi
pracujesz, a pracodawca chce zrozumieć, czy szanujesz innych.
Strategia: Wyjaśnij, że szanujesz każdego i możesz pracować z każdym, a nie z kimś, kto musi zasłużyć
na Twój szacunek.
Przykładowa odpowiedź: Myślę, że ważne jest, aby szanować każdego. Chociaż niektórzy ludzie mogą
wydawać się bardziej utalentowani niż inni i bardziej godni szacunku, nie znamy historii każdego z nich
i tego, jak stali się tym, kim są. Kiedy zaczynamy na równych zasadach szanowania wszystkich, bez
poczucia, że ktoś musi najpierw zasłużyć na nasz szacunek, istnieje większe prawdopodobieństwo, że
stworzymy silniejsze więzi i lepsze relacje w pracy.
Opowiedz mi o kimś, kogo podziwiasz i dlaczego?
Dlaczego pada to pytanie: Ponieważ rekruter Cię nie zna, chce zrozumieć, co sprawiło, że jesteś osobą,
którą jesteś.
Strategia: Podaj przykład mentora, który zainspirował cię swoją etyką pracy i oddaniem się zadaniu.
Przykładowa odpowiedź: Moja pierwsza przełożona, Jane Riley, była dla mnie inspiracją. Ma
niesamowity kompas moralny. Jeśli coś wydawało się wątpliwe moralnie, nauczyła nas skłaniać się ku
właściwej rzeczy. Miała rację, ponieważ wzmocniło to nasze relacje z klientami i przyniosło korzyści
wszystkim.

Jakie wyjątkowe doświadczenia odróżniają Cię od innych kandydatów?
Dlaczego pada to pytanie: rekruter chce wiedzieć, dlaczego powinieneś zostać zatrudniony zamiast
kogoś innego.
Strategia: Skoncentruj się na budowaniu siebie, zamiast powalać innych na kolana. To Twoja szansa,
aby dać sobie najsilniejszy możliwy dźwięk.
Przykładowa odpowiedź: Nie mogę wypowiadać się w imieniu innych kandydatów, ale wiem, dlaczego
świetnie pasowałbym do tej pracy. Jestem właściwym wyborem, ponieważ mam 15-letnie
doświadczenie w przejmowaniu stopniowo odpowiedzialnych ról w terenie, przekraczaniu celów i
rozwijaniu biznesu. Zawsze liczyłem na to, że będę reprezentować swoją firmę, szkolić innych i
pomagać wszędzie tam, gdzie było to potrzebne. Nadal się uczę i doskonalę swoje umiejętności,
korzystając z wszelkich odpowiednich możliwości kształcenia ustawicznego. Chociaż mam historię
sukcesów, wciąż jestem głodny osiągania nowych celów i pokonywania wyzwań. Śledzę Twoją firmę
od wielu lat i wiem, że razem możemy być partnerami w sukcesie.
Z jaką osobą odmówiłbyś współpracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Rekruter chce wiedzieć, z kim będziesz mógł z powodzeniem pracować,
a z kim nie.
Strategia: Okaż otwartość na współpracę ze wszystkimi. Jeśli istnieją trudne osobowości, wyjaśnij,
dlaczego może to być trudne, ale ukłon, sprawisz, że to zadziała.
Przykładowa odpowiedź: Jako że nie jestem prezesem, nie jest moim wyborem mówienie, że będę lub
nie będę z kimś pracował. Zawsze dołożę wszelkich starań, aby to zadziałało. Czy istnieją trudne
osobowości, z którymi można sobie poradzić w jakiejkolwiek pracy? Pewnie. Z kim wolałbym nie
pracować? Gdybym miał powiedzieć, dwa typy ludzi, które przychodzą mi do głowy, to ci, którzy wiedzą
wszystko i ci, którzy są kłamcami. Trudno jest mieć otwartą komunikację z jakimkolwiek typem osoby.
Ale ufam, że firma umieści ich w swoich rolach, ponieważ przyczyniają się do organizacji i wymyślę
sposób, aby to zadziałało. Najważniejsza jest otwarta komunikacja i kiedy napotkam problem,
prosiłbym o otwarty dialog, aby oczyścić powietrze.
Jakie są twoje krótkoterminowe cele i zadania, kiedy i dlaczego ustaliłeś te cele i jak przygotowujesz
się do ich osiągnięcia?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Rekruter chciałby ustalić, czy Twoje cele są zgodne z celami firmy.
Strategia: Rozważ pracę, o którą się ubiegasz i udziel odpowiedzi, która byłaby odpowiednia dla kogoś
na tym stanowisku.
Przykładowa odpowiedź: Chciałbym przejść z roli kupca mediów na starszego kupca mediów. Pozwoli
mi to osiągnąć niektóre z moich krótkoterminowych celów, jakim jest bardziej dynamiczne wnoszenie
wkładu do firmy, poznanie strony kupującej firmy, a także możliwość szkolenia i mentoringu młodszych
pracowników.
Podaj przykład ważnego celu, który wyznaczyłeś sobie w przeszłości i powiedz mi o swoim sukcesie
w jego osiągnięciu.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Możliwość osiągnięcia swoich celów jest ważną częścią każdej pracy.
To, jak sobie radziłeś w przeszłości, jest używane jako predyktor tego, jak możesz sobie radzić w
przyszłości.

Strategia: Opisz cel, który udało Ci się osiągnąć. Podaj opis, w jaki sposób dążyłeś do osiągnięcia tego
celu, w tym wyzwania, które pokonałeś i wynik końcowy.
Przykładowa odpowiedź: Moim celem było zapewnienie spotkań biznesowych z 500 managerami
marketingu w ciągu jednego roku w celu zapoznania ich z naszym nowym narzędziem internetowym.
Wyzwanie polegało na tym, że nikt w mojej firmie nie był w stanie spotkać się z ponad 200 osobami w
ciągu roku, a budżet podróży był ograniczony. Stworzyłem plan, który pomógł zmaksymalizować mój
czas i ogólny zasięg. Korzystając z nowych technologii, takich jak GoToMeeting.com, byłem w stanie
komunikować się z moją grupą docelową jeden na jednego, bez konieczności wychodzenia z biura,
oszczędzając cenny czas. Kiedy wyjdę z biura, wykorzystam odpowiednią konferencję jako centrum
geograficzne i spotkam się tam z jak największą liczbą osób. Następnie podróżowałem po miejscu
konferencji i spotykałem się z lokalnymi ludźmi, więc nie musiałem odbyć osobnej podróży. Ponadto,
aby nawiązać kontakty, prosiłem każdą napotkaną osobę, aby przedstawiła mnie komuś innemu. Nie
tylko osiągnąłem swój cel, ale go przekroczyłem, ponieważ w zeszłym roku spotkałem się z 540
menedżerami marketingu.
Co tak naprawdę chcesz robić w życiu?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną próbuje ustalić, czy
ta praca pasuje do twojego ogólnego planu. Jest to pomocne w zrozumieniu, jak szczęśliwy, a
ostatecznie, jak odniesiesz sukces.
Strategia: Umieść swoją odpowiedź w kontekście pracy, o którą się ubiegasz. Stwórz ogólne wrażenie
na temat tego, co chcesz robić w życiu i jak ta praca pomoże Ci się tam dostać.
Przykładowa odpowiedź: Od zawsze kochałem reklamę. Dokładna rola nie jest dla mnie tak ważna, jak
możliwość zaangażowania się w różne aspekty biznesu, w tym stronę kreatywną. Ta rola będzie
świetną okazją, aby wnieść swój wkład w to, co wiem, dowiedzieć się więcej, poprawić swoje
osiągnięcia i, miejmy nadzieję, wziąć na siebie dodatkową odpowiedzialność.
Jakie są najważniejsze nagrody, których oczekujesz w swojej karierze?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chciałaby wiedzieć,
co Cię motywuje i co Cię uszczęśliwi w pracy.
Strategia: Nie skupiaj się tylko na nagrodach finansowych. Podaj przykłady tego, co sprawi, że będziesz
szczęśliwy z pracy, która najlepiej odpowiada interesom firmy.
Przykładowa odpowiedź: Oczywiście nagroda finansowa jest ważna, ale są też inne nagrody, które
cenię. Wiem, że kiedy przyczyniam się do sukcesu firmy, następuje nagroda finansowa. Ale widzę
również możliwość zdobycia dodatkowych obowiązków jako nagrodę, ponieważ oznacza to, że mój
pracodawca docenia mój potencjał do dalszego wnoszenia wkładu. Doceniam też bycie częścią zespołu,
który jest doceniany za swoje osiągnięcia.
Jakie są twoje najlepsze umiejętności?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Ważenie umiejętności, które przypisujesz, jest ważną częścią procesu
podejmowania decyzji przez rekrutera.
Strategia: Skoncentruj się na umiejętnościach, które byłyby najbardziej odpowiednie do pracy, o którą
prowadzisz rozmowę kwalifikacyjną. Nie chcesz po prostu wymieniać swoich umiejętności tak, jakbyś
pisał listę zakupów. Zamiast tego skorzystaj z okazji, aby wyjaśnić swoją biegłość w wykorzystywaniu
każdej umiejętności w pracy.

Przykładowa odpowiedź: Jestem świetnym komunikatorem. Potrafię dobrze zaprezentować swoje
pomysły osobiście, pisemnie i za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ciężko pracowałem, aby
wyostrzyć te umiejętności, ponieważ czuję, że wartość świetnego pomysłu jest stracona, jeśli nie
potrafię go przedstawić w sposób zrozumiały dla innych. Jestem prawdziwym graczem zespołowym.
W miejscu pracy nie ma miejsca na postawę „ja przede mną” i wszyscy musimy pracować razem, aby
osiągnąć cele. Kiedy skończę pracę, będę chodzić po swoim dziale i pytać moich współpracowników,
czy mogę w czymś pomóc.
Jaka jest najtrudniejsza zmiana, jakiej kiedykolwiek musiałeś dokonać?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Zmiana w miejscu pracy jest ciągła, a osoba przeprowadzająca rozmowę
kwalifikacyjną chce wiedzieć, jak sobie z nią poradziłeś.
Strategia: Podaj przykład zmiany odpowiedniej do pracy, o którą się ubiegasz. Wyjaśnij, jakie było
wyzwanie, co zrobiłeś, aby je pokonać i jaki był efekt końcowy.
Przykładowa odpowiedź: Zmiana może być trudna, ale zawsze jestem gotowy ją przyjąć. W mojej
branży ważną umiejętnością jest umiejętność indywidualnego angażowania klientów i budowania
relacji w celu wzmocnienia relacji. Moja firma poprosiła wszystkich ludzi w naszym oddziale o
zaprzestanie wszelkich spotkań osobistych i zrobienie tego, co trzeba, przez telefon i komputer. Na
początku trudno było znaleźć porozumienie bez spotkania twarzą w twarz. Gdy przestawiłem się na
nowe metody komunikacji, szybko stworzyłem nowe strategie nawiązywania rozmów z potencjalnymi
klientami na odległość. W końcu udało mi się komunikować się z większą liczbą klientów przy użyciu
nowej strategii, a teraz jestem w stanie angażować klientów tak samo zdalnie, jak osobiście.
Jakie dwie rzeczy są dla Ciebie najważniejsze na danym stanowisku?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chciałaby wiedzieć,
jakie są Twoje oczekiwania w stosunku do pracy, aby ustalić, czy pasujesz.
Strategia: Zastanów się, jakie są niektóre elementy pracy, o którą prowadzisz rozmowę kwalifikacyjną
i uwzględnij to w swojej odpowiedzi.
Przykładowa odpowiedź: Mogę pracować w wielu różnych środowiskach, ale gdybym musiała wybrać
dwa ważne aspekty stanowiska, byłoby to środowisko, w którym mógłbym nadal brać na siebie
dodatkowe obowiązki w miarę rozwoju mojej pracy i takie, które jest środowisko zespołowe, w którym
możemy współpracować, aby osiągnąć cele.
Czym się interesujesz poza swoją karierą?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chciałaby wiedzieć,
kim jesteś poza swoją normalną pracą.
Strategia: Nie ma tu złej odpowiedzi, o ile unikasz kontrowersyjnych tematów. Jeśli porozmawiasz o
czymś, co pokazałoby dodatkowe umiejętności do pracy, tym lepiej.
Przykładowa odpowiedź: Dużo wolnego czasu spędzam z rodziną. Lubię wędrować i spędzać czas na
świeżym powietrzu. Lubię też kolekcjonować plakaty z filmami niemymi
Jaki był ostatni film, który oglądałeś? Podobało ci się?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chciałaby wiedzieć,
kim jesteś poza swoją normalną pracą.

Strategia: Możesz chcieć zademonstrować swój analityczny umysł i zainteresowanie filmem z odrobiną
głębi, w przeciwieństwie do fandomu najnowszego hollywoodzkiego strzelaniny tutaj.
Przykładowa odpowiedź: Ostatnim filmem, jaki widziałem, był „Tak dobry, jak to tylko możliwe,
podobał mi się. Był to inteligentnie napisany film z Jackiem Nicholsonem i Helen Hunt z końca lat 90tych.
Podaj przykład sytuacji, w której kogoś źle oceniłeś.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Twoja zdolność do dobrego współdziałania z innymi jest istotnym
aspektem sukcesu w pracy.
Strategia: Wyjaśnij, dlaczego źle oceniłeś daną osobę, co się stało w rezultacie i jak rozwiązano
problem.
Przykładowa odpowiedź: Staram się nie osądzać osoby, której nie znam, ale czasami może się to
zdarzyć. Kiedy nowy współpracownik dołączył do naszego działu, wydawał się działać bardzo szybko,
aby zostać zauważonym przez nasze wyższe kierownictwo. Umówił się na spotkania z wiceprezesami i
zaczął składać sprawozdania z tego, jak działaliśmy. Nie zdawałem sobie sprawy, że był nowy w pracy
w naszej branży, a on…nie miał pojęcia o ustanowionym protokole komunikacyjnym. Kiedy zdał sobie
sprawę, był dość zakłopotany i stał się lepszym graczem zespołowym. Właściwie jest dość skromny nie
chcąc nikogo urazić.
Czego nauczyłeś się na swoich błędach?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Na pewno popełniasz błędy w pracy, a osoba przeprowadzająca
rozmowę kwalifikacyjną chciałaby wiedzieć, jak się z nich uczysz.
Strategia: przyznaj się do błędu; wyjaśnij, czego się nauczyłeś i jak jesteś teraz lepszym pracownikiem
do tego.
Przykładowa odpowiedź: Wcześniej w mojej karierze, gdy byłam przytłoczona pracą, starałam się
pracować jak najszybciej, aby nadążyć. Doprowadziło to do błędu w arkuszu kalkulacyjnym, ponieważ
pominąłem niektóre istotne dane i został przesłany bez zmian. Kiedy stało się jasne, że był to
nieuczciwy raport, zdałem sobie sprawę, że lepiej nie spieszyć się i nie spieszyć.
Podaj przykład sytuacji, w której popełniłeś błąd, ponieważ nie słuchałeś dobrze tego, co ktoś miał
do powiedzenia.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Na pewno popełniasz błędy w pracy, a osoba przeprowadzająca
rozmowę kwalifikacyjną chciałaby wiedzieć, jak się z nich uczysz.
Strategia: przyznaj się do błędu; wyjaśnij, czego się nauczyłeś i jak jesteś teraz lepszym pracownikiem
do tego.
Przykładowa odpowiedź: Poproszono mnie o przeprowadzenie porównania sprzedaży z miesiąca na
miesiąc i stworzenie odpowiednich wykresów i wykresów do prezentacji. Wskoczyłem do niego z
zapałem. Byłem podekscytowany, że mogłem to pokazać mojemu szefowi, dopóki nie powiedział mi,
że chce, abym przeprowadził porównanie tylko przez ostatnie 3 miesiące, a nie przez cały rok. Niestety,
zmarnowałem czas firmy, wprowadzając dodatkowe informacje i nie pracując nad czymś innym.
Nauczyłem się zwracać większą uwagę następnym razem i potwierdzać, czego chce mój przełożony
zanim zacznę, jeśli nie jest jasne, czego się spodziewać.

Opisz sytuacje, w których nie byłeś zadowolony lub zadowolony ze swojego działania. Co z tym
zrobiłeś?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce wiedzieć, jak
poważnie traktujesz swoją pracę i jak ponosisz odpowiedzialność.
Strategia: Podaj przykład odpowiedni do pracy, o którą się ubiegasz. Wyjaśnij pracę, którą wykonałeś,
dlaczego nie byłeś zadowolony, czego się nauczyłeś i jak się poprawiłeś.
Przykładowa odpowiedź: Poproszono mnie o przeprowadzenie analizy konkurencji. Zbadałem
wszystkie ważne wskaźniki. Mój przełożony był zadowolony z raportu i powiedziano mi, że jest
pomocny w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Gdy poznałem dodatkowe strategie prowadzenia
takiego raportu, wstydziłem się jakości mojej pracy. Zdałem sobie sprawę, że powinienem uwzględnić
konkurentów na powiązanych rynkach, a nie tylko w bezpośredniej konkurencji. Nauczyłem się polegać
na starszych analitykach, którzy przekazują swoje opinie, zanim prześlę raport końcowy.
Opisz czas, kiedy musiałeś dokonać trudnego wyboru między życiem osobistym a zawodowym.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Rekruter chciałby zrozumieć, w jaki sposób godzisz swoje życie
zawodowe i osobiste.
Strategia: Rekruter nie oczekuje od Ciebie stwierdzenia, że zawsze stawiasz na pierwszym miejscu
swoje życie zawodowe. Podaj przykład trudnej sytuacji, która może mieć związek z pracą, o którą się
ubiegasz. Wyjaśnij, jak rozwiązałeś sytuację z obopólną korzyścią.
Przykładowa odpowiedź: Utrzymanie równowagi między życiem zawodowym a osobistym może być
trudne. Ponieważ moja córka jest niemowlakiem, zwykle śpi o 19:30, więc najlepiej byłoby wrócić do
domu, gdy jeszcze nie śpi. Wiem, że nie zawsze jest to możliwe, więc mój współmałżonek i ja
wymyśliliśmy różne sposoby, aby to zadziałało. Jeśli wiem, że wyjdę tak późno, może obudzę się
godzinę wcześniej, aby spędzić z nią czas. Omówię również z przełożonym, jakie prace należy wykonać
w biurze lub co mogę zrobić zdalnie (zamiast spóźniać się). Czasami pomaga samo omówienie tego z
przełożonym. Kiedy zaczynałem pracę, dwa dni w tygodniu były obowiązkowe. Po sześciu miesiącach
wyjaśniłem mojemu przełożonemu, że klienci spóźniają się tylko w jedną z tych nocy i zasugerowałem,
że dla wygody klienta będą dostępni wcześniej pewnego ranka w tygodniu. Ta zmiana pomogła mi być
bardziej efektywnym zawodowo, a także spędzać więcej czasu w domu.
Co robisz, jeśli nie potrafisz samodzielnie rozwiązać problemu?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Rekruter chce wiedzieć, jak rozwiązujesz problemy, które przekraczają
twoje możliwości. Strategia: Wyjaśnij proces potwierdzania, że problem nie pochodzi z twojej dziedziny
wiedzy, jak szukałeś kogoś, kto ci pomoże i jaki był efekt końcowy.
Przykładowa odpowiedź: Obsługiwałem klientów w wielu różnych regionach świata, ale potrzeby
branży bankowej w Australii były dla mnie wyjątkowo nieznane. Szybko zrobiłem wszystko, co w mojej
mocy, aby zaaklimatyzować się do ich potrzeb, ale wiedziałem, że nie zdołam zdobyć poziomu wiedzy
potrzebnej do konkurowania o konto w ciągu zaledwie kilku dni. Po konsultacji z moim przełożonym
skontaktowałem się z naszym oddziałem w Nowej Zelandii, ponieważ wiedziałem, że będą mieli lepsze
pojęcie o kulturze branżowej. Nawiązaliśmy współpracę, aby zdobyć konto i ostatecznie wyszło to
świetnie.
Jak Twoja praca wpłynęła na Twój styl życia?

Dlaczego zadaje się to pytanie: Rekruter chciałby zrozumieć, w jaki sposób godzisz swoje życie
zawodowe i osobiste.
Strategia: Podaj przykłady, które demonstrują Twoją silną etykę pracy i zdolność do zachowania
równowagi między życiem osobistym i zawodowym.
Przykładowa odpowiedź: Życie rodzinne jest moim priorytetem numer jeden, ale musi być
zrównoważone wokół pracy. Jeśli nie wykonuję swojej pracy i nie tworzę finansowo zrównoważonego
stylu życia dla siebie i mojej rodziny, trudno byłoby się skoncentrować na czymkolwiek innym. Nie
myślę o tym jak moja praca wpływa na mój styl życia, ale bardziej na równoważenie tych dwóch. Jeśli
moja praca wymaga ode mnie dłuższego pozostawania w biurze w niektóre dni, znajdę możliwość
spędzenia więcej czasu z rodziną w ten weekend lub wstawania się wcześniej rano.
Jaka była najbardziej użyteczna krytyka, którą otrzymałeś?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Rekruter chce zrozumieć, jak dobrze przyjmujesz konstruktywną
krytykę i czego się z niej nauczyłeś.
Strategia: Podaj przykład krytyki, którą ktoś ci podsunął, a która ma związek z pracą, o którą się
ubiegasz. Wyjaśnij, czego nauczyłeś się z tego doświadczenia.
Przykładowa odpowiedź: Kiedy byłem na studiach, planowałem w swojej karierze zająć się
marketingiem wydarzeń na żywo. W wywiadzie udzielonym na letni staż reżyser zasugerował, żebym
ponownie zastanowiła się nad zainteresowaniem tą dziedziną, ponieważ będę musiał poświęcić wiele
wieczorów, weekendów i dojazdów na stanowisko. Rozważając to, czego chciałem od kariery,
ponownie skoncentrowałem swoje wysiłki na marketingu marki i to znacznie lepiej pasowało.
Przytocz przykład z życia osobistego, kiedy byłeś nieuczciwy wobec kogoś?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Prowadzący wywiad chciałby lepiej poznać Twój charakter moralny.
Strategia: Przyznaj, że kłamałeś wcześniej, ale podaj wyjaśnienie, które jest wykonalne lub dlaczego
mogło to być właściwe.
Przykładowa odpowiedź: Długoletni przyjaciel popełnił błąd w pracy i został zwolniony. Chciał wiedzieć,
czy zaszkodziłoby to jego zdolności do znalezienia pracy. Wiedziałem, że tak się stanie, ale jego
pewność siebie została zniszczona i czuł się źle, że zawiódł swoją rodzinę. Więc skłamałem i
powiedziałem mu, że to prawdopodobnie nie zaszkodzi jego szansom.
Czego nauczyłeś się od urodzenia?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Rekruter chciałby wiedzieć, jak cenisz wiedzę i czy uczysz się przez całe
życie.
Strategia: Oczywiście nie będziesz wymieniać wszystkiego, czego się kiedykolwiek nauczyłeś, ale
możesz podkreślić kilka najważniejszych zasad, których się nauczyłeś, a które mogą być wartościowe
dla pracodawcy.
Przykładowa odpowiedź: Cóż, prawdopodobnie nie mielibyśmy czasu, abym wymienił wszystko, czego
się nauczyłem. Gdybym miał skrócić to do najważniejszych rzeczy, których się nauczyłem, byłoby to, że
powinieneś traktować innych tak, jak chcesz być traktowany, im więcej dajesz, tym więcej dostajesz i
zawsze musisz być otwarty na naukę aby odnieść sukces.

Opowiedz mi o zdarzeniu w Twoim życiu, które pokazuje, jak stawiłeś czoła wyzwaniu i jak sobie z
nim poradziłeś.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Każda praca wiąże się z wyzwaniami, a osoba przeprowadzająca
rozmowę kwalifikacyjną lubi wiedzieć, jak sobie z nimi radzić.
Strategia: Podaj odpowiedni przykład incydentu, który napotkałeś w pracy, jak sobie z nim poradziłeś i
jaki był efekt końcowy.
Przykładowa odpowiedź: Pomagając klientom możesz dać z siebie wszystko, ale nie wszyscy będą
zadowoleni przez cały czas. Jedna klientka poczuła, że nie robię wszystkiego, co w mojej mocy, aby
pomóc i weszła z krzykiem do biura. Udało mi się ją uspokoić, spotkała się z prezesem naszej firmy i
dostała forum do złożenia skargi. Udokumentowałem całą moją pracę z tym klientem i mogłem
pokazać, jak świadczyłem tutaj taką samą usługę, jaką miałem dla wielu zadowolonych klientów.
Słyszeliśmy później, że ten klient miał do czynienia z innymi sprawami. Dało mi to szansę na
wzmocnienie relacji z prezydentem i wyjaśnienie procesu pracy.
Opisz, jak wytrwałeś z trudnym problemem, aby osiągnąć pomyślny wynik.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Każda praca wiąże się z wyzwaniami, a osoba przeprowadzająca
rozmowę kwalifikacyjną lubi wiedzieć, jak sobie z nimi radzisz.
Strategia: Podaj odpowiedni przykład incydentu, który napotkałeś w pracy, jak sobie z nim poradziłeś i
jaki był wynik. końcowy
Przykładowa odpowiedź: W pierwszym tygodniu mojej pracy zdałem sobie sprawę, że dane nie były
śledzone w skuteczny sposób od kilku lat. Były papierowe akta z pewnymi informacjami i różne
internetowe bazy danych, które zawierały inne zapisy. To był bałagan. Nie byłam pewna, jak się
wygrzebię, a nawet zacznę koncentrować na głównych zadaniach pracy. Na szczęście pracowałem
przez jakiś czas w tym momencie i miałem pewność, że w końcu uda mi się zorganizować wszystko.
zdecydowałem aby przyspieszyć ten proces, przychodząc o godzinę wcześniej, pracując przez lunch i
pozostając godzinę spóźnionym, aby pracować nad projektem organizacyjnym, podczas gdy moje
zwykłe godziny pracy skupiały się na głównych aspektach pracy.
Jakie doświadczenie w twoim życiu nauczyło cię najwięcej?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce zrozumieć część
tego, co sprawiło, że jesteś osobą, którą jesteś.
Strategia: Skoncentruj się na konkretnym wyzwaniu, które pokonałeś i na tym, czego się z niego
nauczyłeś. Jeśli to możliwe, przedyskutuj coś, co byłoby istotne dla pracy, o którą prowadzisz rozmowę
kwalifikacyjną.
Przykładowa odpowiedź: Zostanie ojcem naprawdę pomogło spojrzeć na moje życie z innej
perspektywy. Nauczyło mnie poważniejszego podejścia do życia osobistego i pomogło mi również
lepiej skoncentrować się na życiu zawodowym. Czas jest najważniejszym towarem, który posiadamy i
staram się go maksymalnie wykorzystać, zarówno osobiście, jak i zawodowo.
Z kim regularnie się kontaktujesz i komunikujesz iw jakim celu?
Dlaczego zadaje się to pytanie: To, kogo znasz i z kim się kontaktujesz, jest odbiciem ciebie. Rekruter
chce wiedzieć, kto tworzy Twoją sieć.

Strategia: Skoncentruj się na umiejętności utrzymywania silnych kontaktów zawodowych przez całą
karierę. Zademonstruj, że jesteś profesjonalistą, który zawsze chętnie korzysta z rad innych, aby się
uczyć.
Przykładowa odpowiedź: Zawodowo mam stały kontakt z moim pierwszym przełożonym i od tego
czasu współpracownikami. Byli tak hojni, że pozwalali mi się od nich uczyć i często korzystam z ich rad.
Szczególnie satysfakcjonujące jest to, że również im pomagamy. Cieszę się, że nie tylko prosiłem o
pomoc, ale też mogłem pomóc.
Z jakimi ludźmi się dogadujesz i dlaczego.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Praca w pracy to często wspólne doświadczenie. Rekruter chce
wiedzieć, z jakiego typu osobami, z którymi pracujesz najlepiej.
Strategia: Podaj przykłady, które pokazują, że możesz dogadać się z większością ludzi w każdym
środowisku.
Przykładowa odpowiedź: Najlepszymi ludźmi do współpracy są uczciwi, otwarci komunikatorzy, którzy
są chętni do współpracy, aby osiągnąć nasze cele. Wierzę, że mogę się dogadać z każdym, bez względu
na jego pochodzenie czy poziom doświadczenia. Od czasu mojej pierwszej pracy pracowałem z ludźmi
w moim wieku, aż po osoby w starszym wieku i wszyscy świetnie się dogadywaliśmy. Mam szacunek
dla innych i zawsze jestem chętny do robienia tego, co jest potrzebne do odniesienia sukcesu.
Jakie było najbardziej traumatyczne doświadczenie w twoim życiu osobistym?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Rekruter chce zrozumieć, jak radzisz sobie w trudnych czasach.
Strategia: Zapewnij trudne doświadczenie (np. odejście dziadka) bez zbytniego angażowania się w
sprawy osobiste. Skoncentruj swoją odpowiedź na tym, jak poradziłeś sobie z tym doświadczeniem i
mogłeś kontynuować swoje życie.
Przykładowa odpowiedź: Na szczęście nie doświadczyłem traumatycznego wydarzenia, które wyszłoby
poza normalny krąg życia. Dorastałem bardzo blisko mojej babci, a kiedy odeszła, gdy miałam 13 lat, z
pewnością było to trudne. Przyszło to w czasie, gdy przechodziłem z dzieciństwa do lat młodzieńczych
i myślenie o niej pomogło mi służyć jako moralny kompas. Ponieważ musiałem podejmować trudne
decyzje, często myślałem o tym, co zrobiłaby w podobnej sytuacji i to sprawiało, że wybory były dla
mnie jaśniejsze.
Kiedy jedziesz na wakacje, kiedy pakujesz walizkę?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce zrozumieć,
jakim jesteś planistą.
Strategia: Unikaj krótkich odpowiedzi, takich jak wczoraj wieczorem, dzień wcześniej lub tydzień
wcześniej. Wyjaśnij, kiedy się pakujesz i dlaczego w logiczny sposób.
Przykładowa odpowiedź: Zdecydowanie nie czekam ze wszystkim aż do poprzedniego wieczoru.
Zastanawiam się, czego będę potrzebować podczas wyjazdu i czego chcę użyć przed wyjazdem. Mniej
więcej tydzień wcześniej wkładam rzeczy, o których wiem, że nie będą mi potrzebne w tym tygodniu,
takie jak strój kąpielowy, jeśli w Nowym Jorku jest jeszcze zima, ale których będę używał na Florydzie.
Zbieram część ubrań, które planuję nosić, ale potem obserwuję prognozę pogody, aby upewnić się, że
to najlepszy wybór. Poprzedniego wieczoru włożyłem swoje niezbędne rzeczy.

W czym uważasz się za dobrego w robieniu?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną stara się zrozumieć
Twoje największe mocne strony, a także poziom pewności siebie.
Strategia: Podaj przykłady swoich umiejętności, które byłyby istotne dla twojej pracy. Skoncentruj się
na pewnych rzeczach, w których być może nie byłeś świetny, ale ciężko pracowałeś, aby je poprawić.
Przykładowa odpowiedź: Myślę, że lama jest naturalny w słuchaniu ludzi i udzielaniu pomocnych rad.
Inne aspekty tego, w czym jestem dobry, nie przyszły łatwo, ponieważ ciężko pracowałem, aby się ich
nauczyć, ale teraz myślę, że jestem dość silny. Te umiejętności obejmują moją wiedzę na temat arkuszy
kalkulacyjnych, tworzenia prezentacji i pisania raportów.
Na co przeznaczasz dochód rozporządzalny?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce wiedzieć, czy
podejmujesz słuszne decyzje.
Strategia: Dołącz informacje o niektórych praktycznych decyzjach, które podejmujesz, takich jak
oszczędności, inwestycje i fundusz uniwersytecki.
Przykładowa odpowiedź: Odkładam pewien procent na czarną godzinę, trochę przeznaczam na
inwestycje i fundusz studencki mojej córki. Poświęcam trochę czasu na relaks, wychodzę do restauracji
i od czasu do czasu oglądam mecz koszykówki.
Jaka jest najważniejsza rzecz, której nauczyłeś się w życiu?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce zrozumieć część
tego, co sprawiło, że jesteś osobą, którą jesteś.
Strategia: Podaj ważną lekcję, której się nauczyłeś, jak doszedłeś do tego i dlaczego jest ona istotna dla
pracy, o którą się ubiegasz.
Przykładowa odpowiedź: Bez względu na to, w jakiej jesteś sytuacji, musisz być wierny swoim
wartościom. W pierwszym tygodniu mojej nowej pracy poproszono mnie o sfabrykowanie niektórych
dokumentów w imieniu firmy. Ponieważ liczyłem na to, że ta praca wesprze moją rodzinę i umocni się
w terenie, zacząłem robić to, co mi kazano. Nie mogłam spać i byłam zestresowana tym, że muszę to
zrobić. Zdałem sobie sprawę, że to nie pasuje do moich wartości bez względu na konsekwencje. Na
szczęście firma uszanowała moje życzenia i nie musiałem uczestniczyć w robieniu czegoś takiego.
Wzmocniło mnie to, że nigdy nie zrobię czegoś, co nie pasuje do moich wartości, bez względu na
wszystko.
Czego boisz się najbardziej?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Rekruter chce uzyskać lepszy wgląd w Twoją osobowość.
Strategia: Wyjaśnij powód, dla którego masz pewien lęk zawodowy i jak to się ma do twojej pracy.
Przykładowa odpowiedź: Zawodowo byłby to ktoś, kto myśli, że nie robię wszystkiego, co w mojej
mocy. Mam bardzo silną etykę pracy zawodowej i daję z siebie wszystko. Byłbym rozczarowany, gdyby
ktoś mi zaufał i poczuł, że nie robię wszystkiego, co w mojej mocy.
Opowiedz mi o problemie, który rozwiązałeś w wyjątkowy sposób. Jaki był wynik?

Dlaczego zadaje się to pytanie: Każda praca ma problemy, które należy rozwiązać, a osoba
przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce wiedzieć, w jaki sposób w przeszłości podchodziłeś do
ich rozwiązywania w wyjątkowy sposób.
Strategia: Podaj problem stojący przed Twoją firmą, który pomogłeś rozwiązać, i unikalne podejście,
które zastosowałeś. Opisz coś, co byłoby istotne dla pracy, o którą się ubiegasz.
Przykładowa odpowiedź: Z powodu pewnych błędów kierownictwa wykonawczego w przeszłości moja
firma była postrzegana jako regionalny usługodawca. Ponieważ nie było budżetu na stworzenie
kampanii reklamowej, wykorzystałem swoją wiedzę o mediach społecznościowych, aby
rozpowszechniać informacje i zdobywać trakcję na innych rynkach. Udało się, a firma ma teraz konta
daleko poza regionem.
Opowiedz mi o sytuacji, w której podjąłeś decyzję bez wszystkich potrzebnych Ci informacji.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Każda praca wymaga podejmowania decyzji w oparciu o brak pełnych
informacji. Prowadzący rozmowę kwalifikacyjną chce zrozumieć, jak radziłeś sobie z tym wcześniej, aby
zrozumieć, jak możesz sobie z tym poradzić w przyszłości.
Strategia: Podaj przykład decyzji, którą musiałeś podjąć, a która ma związek z pracą, o którą się
ubiegasz. Wyjaśnij cały proces: jaką decyzję musiałeś podjąć i dlaczego, jak to się stało i jaki był efekt
końcowy.
Przykładowa odpowiedź: W przestrzeni e-commerce musimy przewidzieć, na jakie przedmioty będzie
popyt na świąteczny sezon zakupowy. Przyglądamy się historycznym wynikom sprzedaży i
zainteresowaniu produktami, aby prognozować, ale może to być trudne do ustalenia. Zwykle działa to
dobrze, ale przez kilka lat tak nie jest. Przez pierwsze kilka lat, kiedy byłem zaangażowany, odnieśliśmy
sukces, ale udało mi się zbudować lepsze wskaźniki, aby spojrzeć na nasze błędy i poprawić się na
przyszłość.
Jak często dodajesz kontakty do swojej książki adresowej?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Budowanie połączeń i networking jest istotną częścią prawie każdej
firmy. Rekruter chce zrozumieć, w jaki sposób tworzysz i budujesz swoją sieć.
Strategia: Wyjaśnij, w jaki sposób skutecznie budujesz i pielęgnujesz relacje.
Przykładowa odpowiedź: Codziennie. Wspaniałe w technologii jest to, że do budowania połączeń mogę
używać wirtualnej książki adresowej lub witryny sieciowej, takiej jak Linkedin. Prawie każdy jest
odpowiedni do dodania, ja po prostu muszę skutecznie zarządzać tą nową relacją. Tworzę kategorie,
które przypominają mi, kim jest ta osoba i prowadzę notatki, aby skutecznie zarządzać relacją i
pozostawać w kontakcie, aby budować relację.
Dlaczego twoja obecna pensja jest tak wysoka?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Twoja pensja może być poza zakresem, który normalnie jest wypłacany
na takim stanowisku, a Rekruter chciałby wiedzieć, w jaki sposób zabezpieczyłeś tę kwotę.
Strategia: Nie przepraszaj za zarobienie wyższej pensji niż większość. Udowodnij, że jesteś tego wart i
nie tylko.
Przykładowa odpowiedź: Wykonywałem wiele obowiązków poza moim stanowiskiem, co pozwoliło
firmie zaoszczędzić na kosztach. lam bardzo dokładny i sprawny, co oszczędza firmie na dodatkowych
kosztach. Mój szef wie, że jestem tego warta i cieszył się, że odpowiednio zapłaciłem.

Dlaczego awansowałeś?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca wywiad chciałby uzyskać wgląd w to, w jaki
sposób udało Ci się wspiąć na drabinie korporacyjnej.
Strategia: Omów swoje osiągnięcia, które prowadzą do awansu. Połóż szczególny nacisk na te
osiągnięcia, które byłyby istotne dla pracy.
Przykładowa odpowiedź: Z menedżera konta na trenera awansowałem w ciągu jednego roku. Wynikało
to z moich znakomitych wyników sprzedaży przy jednoczesnym utrzymywaniu i rozwijaniu kont, a także
umiejętności kierowania innymi i szkolenia ich do efektywnej pracy.
Jakie umiejętności nabyłeś podczas praktyk?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Jeśli jesteś świeżo upieczonym absolwentem z ograniczonym stażem
pracy w pełnym wymiarze godzin, pracodawca chciałby dowiedzieć się, jakie umiejętności możesz
wnieść na stanowisko w pełnym wymiarze godzin.
Strategia: Skoncentruj się na umiejętnościach zdobytych podczas stażu, które pasują do wykonywanej
pracy.
Przykładowa odpowiedź: Najważniejszymi umiejętnościami, których się nauczyłem, było zarządzanie
czasem, dbałość o szczegóły i efektywna praca w zespole.
Dlaczego między [wstaw daty] a [wstaw datę] była luka w zatrudnieniu?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce poznać Twoją
etykę pracy i jest zaniepokojona luką w zatrudnieniu. Chce wiedzieć, czy zostałeś wypuszczony i
dlaczego. Strategia: Nawet jeśli przyczyną luki w zatrudnieniu nie była twoja decyzja, sformułowaj
odpowiedź w pozytywnym sensie. Wyjaśnij, z jakich błędów się nauczyłeś i jak dzięki temu będziesz
lepszym pracownikiem w przyszłości.
Przykładowa odpowiedź: Niestety zostałem zwolniony z powodu downsizingu. Cieszyłem się z mojego
półtora roku w firmie. Pozwoliło mi to lepiej poznać branżę bankową i zademonstrować swoje
umiejętności. Na początku efektywne zarządzanie czasem było trochę trudne, ale znacznie się
poprawiłem i nie mogę się doczekać, aby przenieść moje wyostrzone umiejętności na następną okazję.
Czego nauczyłeś się ze swoich doświadczeń poza klasą?
Dlaczego zadaje się to pytanie: W przypadku niedawnych absolwentów Rekruter chciałby wiedzieć,
jakie inne doświadczenia skorzystałeś z poza nauką podręcznikową.
Strategia: Skoncentruj się na tym, czego nauczyłeś się z doświadczeń, które pokazały, że byłeś
zaangażowany w kampusie i mądrze wykorzystałeś swój wolny czas.
Przykładowa odpowiedź: Po pierwszym roku pracowałam jako korepetytor wolontariuszy. Nauczyło
mnie cierpliwości i pozwoliło mi stać się lepszym nauczycielem. Byłem również odpowiedzialny za
coroczną zbiórkę pieniędzy na klub lekkoatletyczny. To nauczyło mnie pracy zespołowej, planowania,
a zwłaszcza budżetowania.
Jakie masz odpowiednie doświadczenie?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba prowadząca rozmowę kwalifikacyjną jest najbardziej
zainteresowana kandydatem, który wyróżniał się w przeszłości na odpowiedniej roli, w
przeciwieństwie do podejmowania ryzyka dla kogoś, kto próbuje nauczyć się nowej roli.

Strategia: O ile to możliwe, postaraj się dokonać bezpośredniej koordynacji między pełnionymi przez
ciebie rolami a pracą, o którą prowadzisz rozmowę kwalifikacyjną.
Przykładowa odpowiedź: Istnieje wiele podobieństw między moją ostatnią pracą a tą szansą. Chociaż
mogą być w różnych branżach, procesy pracy są bardzo podobne. Na przykład uważam, że
raportowanie kamieni milowych danych w środowisku edukacyjnym jest bardzo podobne, ponieważ
musiałem...
Co ci się nie podobało w Twojej poprzedniej pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Nie wszystko pójdzie tak, jak oczekujesz w pracy, a pracodawca chce
wiedzieć, jak najlepiej sobie z tym radzisz.
Strategia: Podaj przeczenie, które może dotyczyć poprzedniej pracy, ale nie uważasz, że stanowiłoby
to problem w pracy, o którą prowadzisz rozmowę kwalifikacyjną. Wyjaśnij również, w jaki sposób
mogło być coś, czego nie lubiłeś, ale jak udało ci się z powodzeniem pracować.
Przykładowa odpowiedź: Zwykle nie skupiam się na negatywach pracy, ponieważ uważam, że praca w
idealnych warunkach byłaby niemożliwa, a częścią pracy jest zdolność do odniesienia sukcesu pomimo
nieidealnych warunków. Kierownictwo poprosiło nas, abyśmy kontaktowali się z nimi za każdym
razem, gdy zakończymy zadanie, w przeciwieństwie do meldowania się z naszymi współpracownikami
i sprawdzania, czy potrzebują pomocy. Niestety spowolniło to proces i nie mogliśmy skutecznie sobie
pomagać.
Czy kiedykolwiek miałeś trudności w pracy z menedżerem?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Konflikt z kierownictwem jest częstym zjawiskiem, a osoba
przeprowadzająca wywiad chce jak najlepiej zrozumieć, w jaki sposób możesz sobie poradzić z
konfliktem.
Strategia: Przyznaj się do czasu, kiedy miałeś trudności w pracy z menedżerem i dlaczego i wyjaśnij, jak
poradziłeś sobie z sytuacją, a także z jej wynikiem.
Przykładowa odpowiedź: Po około dwóch latach w mojej pierwszej pracy zostałem przydzielony do
raportowania do nowego menedżera. Jej styl zarządzania bardzo różnił się od mojego poprzedniego
przełożonego i zajęło mi trochę czasu, aby się dostosować. Jeden menedżer był bardzo zaangażowany,
podczas gdy drugi nie miał rąk, a każdy oczekiwał innych sposobów komunikacji i przekazywania
informacji. Po kilku nieporozumieniach z nową menedżerką poprosiłem o spotkanie w celu
oczyszczenia powietrza poprzez wyjaśnienie jej oczekiwań i preferencji. To było bardzo pomocne i po
tym wszystkim pracowaliśmy razem bardzo dobrze.
Czy prowadziłeś jakieś kursy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Jeśli praca wymaga instruowania innych osób, osoba przeprowadzająca
rozmowę kwalifikacyjną chciałaby wiedzieć, czy masz formalne doświadczenie w pracy w klasie.
Strategia: Jeśli masz doświadczenie w nauczaniu, omów aspekty, które byłyby istotne dla tej pracy.
Przykładowa odpowiedź: Tak, w przeszłości prowadziłem kilka kursów w college'u na temat
komunikacji. Nauczyło mnie to, aby materiał był interesujący i trafny, aby zaangażować publiczność.
Nadal stosuję te strategie podczas pracy z ludźmi w różnym wieku.
Czy dałeś jakieś prezentacje?

Dlaczego zadaje się to pytanie: Ponieważ prowadzenie prezentacji jest ważnym aspektem niektórych
zawodów, osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chciałaby dowiedzieć się więcej o Twoich
wcześniejszych doświadczeniach w tej dziedzinie.
Strategia: Omów prezentacje, które pasowałyby do wykonywanej pracy. Opisz materiał, który
zaprezentowałeś i jakim odbiorcom. Wyjaśnij, jak została odebrana prezentacja.
Przykładowa odpowiedź: Tak, prezentacje sprzedażowe prowadzę od 7 lat. Na przykład przedstawiam
prezentację na temat wykorzystania technologii dla sprzedawców na dorocznej konferencji. Na
widowni zwykle jest 300 osób. Zawsze otrzymuję pozytywne opinie.
Jakie osiągnięcie w ostatniej pracy uważasz za najbardziej godne uwagi?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Uczyć się nie tylko tego, co zrobiłeś w pracy, ale także tego, co faktycznie
osiągnąłeś.
Strategia: Podaj osiągnięcie związane z pracą, o którą prowadzisz rozmowę kwalifikacyjną. Opisz, co
trzeba było zrobić i jak to zrobiłeś.
Przykładowa odpowiedź: Kiedy zaczynałem na tym stanowisku, między pracownikami doszło do wielu
sprzeczek. Wiele osób chciało ubiegać się o uznanie za te same rzeczy. Nie czułem, że to jest dobre
środowisko do wspólnej pracy i realizacji naszych celów. Rozmawiałem z każdym pracownikiem o
kulturze io tym, jak sprawy mają się potoczyć, i starałem się powoli zmieniać rzeczy. Myślałem, że
komunikacja jest kluczem i zachęcam ludzi do spotykania się i rozmawiania, w przeciwieństwie do
robienia założeń lub po prostu wysyłania gniewnych e-maili. Zorganizowałem dwa rekolekcje w roku,
abyśmy mogli popracować nad umiejętnościami budowania zespołu. Co najważniejsze, nadal
podkreślałem, że wszyscy musimy pracować razem, aby wszyscy odnieśli korzyści.
Czy miałeś doświadczenie ze zwalnianiem ludzi?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Jeśli jest to funkcja roli, Rekruter chce wiedzieć, czy masz do tego
żołądek.
Strategia: Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, zapewnij wgląd w swój proces podejmowania tego działania.
Przykładowa odpowiedź: Mam. Nigdy nie jest to łatwy proces, ale aby organizacja działała sprawnie,
czasami trzeba to zrobić. Jestem szczery z pracownikiem, gdy nadejdzie czas, ponieważ nie chcę, aby
ta osoba czuła się niepewna lub dopuszczała możliwość rozprzestrzeniania się plotek o statusie pracy
tej osoby. Ważne jest, aby przekazać informację zwrotną na temat tego, jak może poprawić się w
przyszłości, a także zapewnić zasoby, aby uzyskać łagodniejsze lądowanie, takie jak usługi
outplacementu i kilkutygodniowe odprawy.
Kto był twoim najgorszym szefem?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Konflikt z kierownictwem jest częstym zjawiskiem, a osoba
przeprowadzająca wywiad chce najlepiej zrozumieć, jak można zarządzać konfliktem.
Strategia: Przyznaj, że miałeś trudności w pracy z menedżerem i dlaczego, i wyjaśnij, jak poradziłeś
sobie z sytuacją, a także z rezultatem
Przykładowa odpowiedź: Cóż, nie powiedziałbym, że jakikolwiek szef był „najgorszy”, co jest naturalne,
że menedżer i podwładni miewają czasami konflikty. Ale był jeden, o którym myślałem, że będzie moim
najgorszym szefem, kiedy pójdziemy niewłaściwą nogą. Po około dwóch latach w mojej pierwszej pracy
zostałem przydzielony do nowego menedżera. Jego styl zarządzania bardzo różnił się od mojego

pierwszego menedżera i zajęło mi trochę czasu, zanim się przyzwyczaiłem. Jeden menedżer był bardzo
zaangażowany, podczas gdy drugi miał ręce wolne, a każdy miał inne preferencje w zakresie
przekazywania i raportowania informacji. Po kilku nieporozumieniach z nowym menedżerem
poprosiłem o spotkanie w celu oczyszczenia powietrza i omówienia jego oczekiwań i preferencji. To
było bardzo pomocne i po tym wszystkim pracowaliśmy razem bardzo dobrze.
Opisz czas, w którym włożyłeś dodatkowy wysiłek, aby upewnić się, że osoba, z którą się
komunikujesz, naprawdę zrozumiała Twój punkt widzenia.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby ustalić, czy jesteś dobrym komunikatorem.
Strategia: Podaj przykład pasujący do twojej pracy, w którym prosiłeś kogoś o informację zwrotną, jeśli
on/ona zrozumiał, o co prosiłeś.
Przykładowa odpowiedź: Kiedy przeszkoliłem mój zespół sprzedaży w zakresie niektórych nowych
technik, których będziemy używać, poprosiłem ich o odegranie rozmowy sprzedażowej z
wykorzystaniem tych technik. To było pomocne w ustaleniu, czy rozumieją, o co prosiłem.
Czy możesz mi opowiedzieć o sytuacji, w której próbowałeś rozwiązać problem za pomocą pomysłów
i metod, których wcześniej nie wypróbowałeś?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby ustalić, czy możesz użyć unikalnych pomysłów do rozwiązania
problemów.
Strategia: Podaj odpowiedni przykład, który pokazuje, w jaki sposób wykorzystałeś imikę do
rozwiązania problemu.
Przykładowa odpowiedź: Nasza firma była znana ze świetnych produktów i obsługi klienta, ale niestety
w korzystaniu z naszego oprogramowania wystąpił błąd, który zaczął szkodzić naszej firmie. Nasza baza
klientów składała się z wielu doświadczonych technicznie profesjonalistów, którzy narzekali na tę
usterkę. Zdecydowałem, że powinniśmy być transparentni i przyznać, że próbowaliśmy, ale nie
możemy rozwiązać tego problemu. Za pośrednictwem mediów społecznościowych zaoferowaliśmy 10
000 dolarów każdemu z naszych „fanów”, którzy mogli znaleźć rozwiązanie. Mieliśmy 3 osoby, które
znalazły odpowiedź i podzieliły nagrodę pieniężną. Oprócz rozwiązania problemu to wyjątkowe
podejście zapewniło nam również pozytywny rozgłos.
Czy możesz mi opowiedzieć o sytuacji, w której wykorzystałeś swoją wyobraźnię do rozwiązania
bardzo trudnego problemu?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby ustalić, czy możesz użyć gotowych pomysłów do rozwiązywania
problemów.
Strategia: Podaj odpowiedni przykład, który pokazuje, w jaki sposób wykorzystałeś unikalny pomysł do
rozwiązania problemu.
Przykładowa odpowiedź: Nasza firma była znana ze świetnych produktów i obsługi klienta, ale niestety
w korzystaniu z naszego oprogramowania wystąpił błąd, który zaczął szkodzić naszej firmie. Nasza baza
klientów składała się z wielu doświadczonych technicznie profesjonalistów, którzy narzekali na tę
usterkę. Zdecydowałem, że powinniśmy być transparentni i przyznać, że próbowaliśmy, ale nie
możemy rozwiązać tego problemu. Za pośrednictwem mediów społecznościowych zaoferowaliśmy 10
000 dolarów każdemu z naszych „fanów”, którzy mogli znaleźć rozwiązanie. Mieliśmy 3 osoby, które
znalazły odpowiedź i podzieliły nagrodę pieniężną. Oprócz rozwiązania problemu to wyjątkowe
podejście zapewniło nam również pozytywny rozgłos.

Co mogłeś zrobić, aby zapobiec rozczarowującemu doświadczeniu zespołu?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jak poprawić sytuację podczas pracy z innymi.
Strategia: Wyjaśnij sytuację: jaki był cel, dlaczego to nie zadziałało i co można było zrobić, aby poprawić
efekt końcowy.
Przykładowa odpowiedź: Grupie przedstawicieli z różnych działów powierzono stworzenie planu
działania na rzecz poprawy widoczności organizacji na rynku. Trudno było zebrać wszystkich na tej
samej stronie, a nawet zebrać się razem. Kiedy się spotykaliśmy, utknęliśmy w punkcie, nie posuwając
się do przodu. Aby ulepszyć w przyszłości, zespół powinien podzielić się na komisje, aby zająć się
różnymi kwestiami, zanim przedstawi je grupie do konsensusu. Gdy sprawy osiągną etap dojrzałości,
można zaproponować kilka dat, aby każdy mógł wyczyścić swoje kalendarze i opracować plan pracy.
Czy otrzymałeś jakieś podwyżki w swojej ostatniej pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, czy zasłużyłeś na jakiekolwiek podwyżki od swojego
ostatniego pracodawcy.
Strategia: Jeśli odpowiedź brzmi tak, wyjaśnij, co osiągnąłeś, aby zarobić podwyżkę.
Przykładowa odpowiedź: tak. Co sześć miesięcy odbywał się przegląd wyników. Konsekwentnie
przekraczałem swoje cele sprzedażowe i byłem w stanie wynegocjować podwyżkę co dwa lata.
Opisz sytuację, w której miałeś do czynienia z trudnym klientem.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Ponieważ obsługa trudnych klientów jest normalnym zjawiskiem w
wielu miejscach pracy, osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce zrozumieć, jak najlepiej
poradzisz sobie z sytuacją.
Strategia: Przed wyjaśnieniem, w jaki sposób poradziłeś sobie z klientem i jaki był efekt końcowy,
przedstaw sytuację w tle.
Przykładowa odpowiedź: Nasz klient zamówił 100 egzemplarzy naszej książki o sztuce, aby wykorzystać
ją jako prezent na zbiórkę pieniędzy, którą prowadził. Kiedy skontaktował się z nami, wydarzenie było
za dwa dni i był bardzo rozczarowany, że otrzymał czarno-białą wersję książki, a nie kolorową. Wyjaśnił,
że jego budżet już się wyczerpał i już promował konkurs. Widząc, że klient był z nami od lat,
zdecydowałem, że dla biznesu najlepiej będzie, jeśli przełkniemy 100 kolorowych kopii i przyjmiemy
koszty. Był zachwycony i przysporzyło nam to świetnego rozgłosu w świecie organizacji non-profit oraz
bardzo lojalnego klienta.
Opowiedz mi o sytuacji, w której nie zgadzałeś się ze swoim szefem.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Konflikt z kierownictwem jest częstym zjawiskiem, a osoba
przeprowadzająca wywiad chce zrozumieć, w jaki sposób możesz poradzić sobie z konfliktem.
Strategia: Przyznaj, że miałeś trudności w pracy z menedżerem i dlaczego. Wyjaśnij, jak poradziłeś sobie
z sytuacją, a także jej wynik
Przykładowa odpowiedź: W ramach mojej roli proszono mnie o weryfikację informacji z klientami w
różnych odstępach czasu, np. 90, 180 i 360 dni. Poproszono mnie o uzupełnienie sprawozdań mojego
poprzednika. Zauważyłem jednak, że musiała być opóźniona w swojej pracy, ponieważ minęło już kilka
dat weryfikacji. Nikogo o nic nie oskarżyłem, ale skontaktowałem się z moim przełożonym, aby zwrócić

jego uwagę na problem. Ponieważ nie byłem w pracy przez te ostatnie daty weryfikacji, nie mogłem
się podpisać, aby zweryfikować te wiadomości. Powiedziałem, że jestem graczem zespołowym i
chętnie zrobię wszystko, co konieczne dla zespołu, ale mogę zweryfikować informacje tylko wtedy, gdy
wiem, że to prawda. Szef powiedział mi, że mnie za to szanuje i nie zostałem ponownie zapytany.
Opisz sytuację, w której byłeś zmotywowany do dołożenia wszelkich starań.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce lepiej poznać
Twoją etykę pracy i motywację.
Strategia: wyjaśnij, że masz silną etykę i masz wewnętrzną motywację.
Przykładowa odpowiedź: Najsilniejszą motywacją do dołożenia wszelkich starań jest duma, jaką mam
z siebie jako profesjonalisty. Nie jestem usatysfakcjonowany, dopóki nie zrobię wszystkiego. Lubię też
pracować w środowisku, w którym współpracownicy motywują się i popychają się nawzajem do
osiągnięcia sukcesu.
Jak przyzwyczaiłeś się do poważnej zmiany pełnionej przez ciebie roli?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Ponieważ zmiany są stałe w większości zawodów, osoba
przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce wiedzieć, jak sobie z nią radzisz.
Strategia: Podziel się przykładem z poprzedniego stanowiska, które osoba prowadząca rozmowę
kwalifikacyjną uznałaby za odpowiednią dla stanowiska, o które prowadzisz rozmowę kwalifikacyjną.
Opisz sytuację, zmianę, dlaczego zmiana stanowiła dla Ciebie problem i jak sobie z tym poradziłeś.
Przykładowa odpowiedź: Polityka firmy polegała na wysyłaniu sprzedawców w trasę 75-80% czasu w
ciągu roku, co pozwoliło nam na dobrą interakcję z potencjalnymi klientami i zabezpieczenie transakcji.
Firma obniżyła budżet na podróże, co pozwoliło na podróże tylko o połowę normalnego czasu.
Stanowiło to wyzwanie, ponieważ uważałem, że spotkania twarzą w twarz to najlepszy sposób na
sprzedaż. Zacząłem w większym stopniu wykorzystywać technologię, taką jak Skype i Gotomeeting, aby
nawiązać kontakt z klientami, nawet jeśli nie mogłem spotkać się z nimi osobiście. Udało się to bardzo
dobrze, ponieważ mniej czasu w trasie oznaczało, że mogłem spędzać więcej czasu na pitchingu i
ostatecznie sprzedawałem więcej!
Jeśli szef daje ci górę zadań o 15:00 i mówi, że potrzebuje ich do 17:00, ale wiesz, że nie możesz ich
ukończyć na czas, co robisz?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Rekruter chce wiedzieć, jak radzisz sobie z nierozsądnym lub
nierealistycznym zadaniem.
Strategia: Podaj strategię, która pokazuje, że jesteś graczem zespołowym i chcesz zrobić wszystko, co
konieczne, aby spróbować osiągnąć cel kierownictwa, ale zdolną do przedstawienia realistycznego
punktu widzenia, gdy osiągnięcie celu może być niemożliwe.
Przykładowa odpowiedź: Powiedziałbym szefowi, że na resztę dnia wyczyszczę swój kalendarz i zrobię
wszystko, aby wykonać jak najwięcej pracy. Chciałbym również przekazać informację, że wierzę, że
ukończenie zajmie więcej niż 2 godziny, i zapytać, czy godzina 17:00 to trudny termin. Jeśli nie, zostanę
tak późno, jak to konieczne, aby go ukończyć. Gdyby to był trudny termin, poprosiłbym szefa, czy
mógłbym poprosić moich współpracowników, o których wiem, że również mogliby wnieść swój wkład,
aby zrezygnowali z tego, co robią, abyśmy mogli nad tym wspólnie pracować i zakończyć do 17:00 .

Opowiedz mi o najlepszym szefie, jakiego kiedykolwiek miałeś.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca wywiad chce wiedzieć, do jakiego stylu
zarządzania najlepiej by Ci odpowiadał.
Strategia: Opisz najlepszego szefa w sposób, który pozwoli Ci zademonstrować swoje najsilniejsze
umiejętności i osiągnięcia.
Przykładowa odpowiedź: Zwykle nie uważam go za najlepszego lub najgorszego szefa, ponieważ Lean
pracuje z wieloma różnymi typami ludzi i pod różnymi stylami zarządzania. Powiedziałbym jednak, że
mój ostatni szef naprawdę grał najlepiej na moje mocne strony. Lama i mój szef umożliwili mi podjęcie
dodatkowych obowiązków. Naprawdę dorosłam do tej pracy, a zaufanie mojego przełożonego do mnie
pozwoliło mi się wyróżnić. Podobało mi się też, że jego drzwi były zawsze otwarte i żadne pytanie nie
było uważane za głupie. Pozwoliło mi to uniknąć nieporozumień i błędów, zanim się wydarzyły. Szybko
pochwalił, ale jednocześnie dał znakomitą konstruktywną krytykę.
Podaj przykład, kiedy napotkałeś przeszkodę w realizacji ważnego projektu?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Ponieważ każde zadanie napotyka na przeszkody w realizacji, Rekruter
chce zrozumieć Twój proces, aby je pokonać.
Strategia: Podaj jasny przykład rodzaju napotkanej przeszkody, tego, co zrobiłeś, aby sobie z nią
poradzić i rezultatu końcowego.
Przykładowa odpowiedź: W obliczu przeszkody rozważam również wszystkie alternatywne ścieżki do
osiągnięcia celu i ustalam strategię usunięcia przeszkody. Na przykład zostałem poproszony o
zaplanowanie naszej corocznej konferencji. Najważniejszym krokiem jest zapewnienie miejsca i
terminu, a potem wszystko może nastąpić. Kiedy docierałem do naszego zwykłego miejsca, trudno było
mi umówić się na randkę w miarę upływu tygodni. Postanowiłem poszukać porównywalnych miejsc,
otrzymać oferty i zaplanować wszystkie kroki, które musielibyśmy podjąć w obu miejscach. Kiedy
ustaliłem już wszystko z alternatywnym miejscem, ruszyliśmy do przodu z tym miejscem. Okazało się
to wielkim wydarzeniem.
Opisz swoją ostatnią pisemną komunikację i jej skuteczność.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby uzyskać lepszy wgląd w swoje umiejętności komunikacyjne na
podstawie niedawnego przykładu.
Strategia: Skoncentruj się na pozytywnych skutkach niedawnej komunikacji, takiej jak komunikat
prasowy lub wewnętrzna notatka wyjaśniająca ważną kwestię.
Przykładowa odpowiedź: Pojawiły się nieuzasadnione plotki, że mój pracodawca planuje zwolnić 20%
swojej siły roboczej. Zamiast pisać krótki komunikat, aby spróbować zdusić plotkę, napisałem dłuższy
komunikat wyjaśniający, dlaczego nie może to być prawda w oparciu o nasz obecny rozwój i nasze
potrzeby, aby nadal agresywnie zatrudniać ludzi, zamiast zwalniać ludzi.
Opisz mi sytuację, w której byłeś proaktywny.
Dlaczego zadaje się to pytanie: bycie proaktywnym zamiast reaktywnym jest ważną cechą, której
poszukują pracodawcy.
Strategia: Podaj przykład odpowiedni dla stanowiska, który pokazuje, jak proaktywnie skorzystał
pracodawca.

Przykładowa odpowiedź: Model biznesowy mojego pracodawcy był bardzo zależny od rynku
europejskiego. Nawet gdy nasza firma utrzymywała się na wysokim poziomie podczas kryzysu
finansowego, zasugerowałem, abyśmy skierowali się w stronę rozwijających się rynków w Indiach i Azji.
W efekcie pomogło nam to rozwijać się w tych dziedzinach i usunąć naszą ekspozycję na straty na
rynkach europejskich.
Jeśli wiesz, że twój szef w 100% się w czymś myli, jak byś sobie z tym poradził?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce zrozumieć, w
jaki sposób podchodzisz do delikatnego tematu z kierownictwem, zachowując protokół.
Strategia: Wyjaśnij, w jaki sposób to, co byś zrobił, zależałoby od sytuacji, mając na uwadze przede
wszystkim szacunek dla kierownictwa.
Przykładowa odpowiedź: To, jak bym sobie z tym poradził, musiałoby zależeć od sytuacji. Jeśli jest to
coś nieistotnego dla mojej pracy z moim szefem i wyników firmy, musiałbym zastanowić się, jak mój
szef poradziłby sobie, gdyby mu powiedziano, że się mylił i prawdopodobnie odpuściłby to. Gdyby było
to coś, co mogłoby wpłynąć na naszą produktywność i zdolność firmy do realizacji jej celów, prosiłbym
o prywatną rozmowę z moim szefem. Nie chciałbym mu/jej mówić, że podczas spotkania informacje
były błędne. Wyjaśniłbym, że ufam jego/jej informacjom, ale w tym przypadku uważam, że się myli i
dlaczego. Decyzję o tym, co zrobić z sytuacją pozostawiam szefowi.
Opisz sytuację, w której nie zgadzałeś się z czymś, o co poprosił cię szef i jak rozwiązałeś problem.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Konflikt z kierownictwem jest częstym zjawiskiem, a Rekruter chce
zrozumieć, w jaki sposób możesz zarządzać konfliktem.
Strategia: Przyznaj, że miałeś trudności w pracy z menedżerem i dlaczego. Wyjaśnij, jak poradziłeś sobie
z sytuacją, a także jej wynik
Przykładowa odpowiedź: W ramach mojej roli proszono mnie o weryfikację informacji z klientami w
różnych odstępach czasu, np. 90, 180 i 360 dni. Poproszono mnie o uzupełnienie sprawozdań mojego
poprzednika. Zauważyłem jednak, że musiała być opóźniona w swojej pracy, ponieważ minęło już kilka
dat weryfikacji. Nikogo o nic nie oskarżyłem, ale skontaktowałem się z moim przełożonym, aby zwrócić
jego uwagę na problem. Ponieważ nie byłem w pracy przez te ostatnie daty weryfikacji, nie mogłem
się podpisać, aby zweryfikować te wiadomości. Powiedziałem, że to lama team player i byłby gotów
zrobić wszystko, co konieczne dla zespołu, ale mogę zweryfikować informacje tylko wtedy, gdy wiem,
że to prawda. Szef powiedział mi, że mnie za to szanuje i nie zostałem ponownie zapytany.
Dlaczego rzuciłeś pracę?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce zrozumieć, co
skłoniło Cię do rezygnacji z pracy w przeszłości, aby zrozumieć, czy może się to zdarzyć, jeśli podejmiesz
nową pracę.
Strategia: Podaj wyjaśnienie, które koncentruje się na tym, dlaczego ta sytuacja już ci się nie
sprawdzała, czego się nauczyłeś i dlaczego nowa sytuacja byłaby dla ciebie lepiej dopasowana w
przyszłości.
Przykładowa odpowiedź: W swojej ostatniej pracy byłam cztery lata. To było wspaniałe doświadczenie,
ponieważ mogłem być w firmie, gdy rozrosliśmy się z zespołu składającego się z czterech do dwudziestu
pracowników. Otrzymałem możliwość szkolenia innych i pełnienia roli lidera zespołu. Gdy branża
zaczęła się pogarszać, zespół się skurczył, a wraz z nim zmniejszyła się moja zdolność do

wykorzystywania moich nowych umiejętności. Rozpocząłem rozmowy kwalifikacyjne na inne
stanowiska przed odejściem, ale uczestnictwo w wielu kolejnych rozmowach kwalifikacyjnych stało się
zbyt trudne bez wpływu na moją pracę w pracy. Postanowiłem odejść, aby w pełni skoncentrować się
na znalezieniu następnej okazji.
Jakie masz doświadczenie w tej dziedzinie?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba prowadząca rozmowę kwalifikacyjną jest najbardziej
zainteresowana kandydatem, który wyróżniał się w przeszłości na odpowiedniej roli, w
przeciwieństwie do podejmowania ryzyka dla kogoś, kto próbuje nauczyć się nowej roli.
Strategia: O ile to możliwe, postaraj się dokonać bezpośredniej korekty między pełnionymi rolami a
pracą, o którą prowadzisz rozmowę kwalifikacyjną.
Przykładowa odpowiedź: Istnieje wiele podobieństw między moją ostatnią pracą a tą szansą. Chociaż
mogą być w różnych branżach, procesy pracy są bardzo podobne. Na przykład uważam, że
raportowanie kamieni milowych danych w środowisku edukacyjnym jest bardzo podobne, ponieważ
musiałem...
Co twój poprzedni przełożony powiedziałby, że jest twoją najmocniejszą stroną?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce zrozumieć, w
jaki sposób Twoje mocne strony pasują do pracy.
Strategia: Skoncentruj się na sile, która byłaby szczególnie ceniona w pracy. Podaj przykład, jak
skutecznie wykorzystałeś tę siłę w pracy.
Przykładowa odpowiedź: Mój przełożony powiedziałby, że moją największą siłą jest postawa
„potrafię”. Ktoś może mieć wszystkie umiejętności na świecie, ale jeśli nie chce dać z siebie
wszystkiego, każdego dnia o każdej porze dla kogokolwiek, to nie są to wielkie umiejętności. Jestem
zawsze chętny do robienia wszystkiego, co w mojej mocy i pomagania, ponieważ wiem, że wszystko
zależy od osiągnięcia wyników firmy.
Opowiedz mi o najnudniejszej pracy, jaką kiedykolwiek miałeś.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca wywiad chce wiedzieć, jakie środowisko jest,
a co ważniejsze, nie jest dla Ciebie odpowiednie.
Strategia: Skoncentruj się na pracy, której podstawowe umiejętności różniły się od pracy, o którą się
ubiegasz. Wyjaśnij, w jaki sposób zachowałeś swój profesjonalizm i osiągnąłeś sukces, mimo że praca
nie była tak ekscytująca, jak się spodziewałeś.
Przykładowa odpowiedź: Moją pierwszą pracą było wprowadzanie danych – przez cały dzień, każdego
dnia. Jestem bardziej człowiekiem i to było nudne. Pomimo tego, że praca była nudna, ktoś miał
pewność, że da mi szansę, a ja jestem bardzo dumny ze swojej pracy i dałem z siebie wszystko.
Skończyło się na tym, że byłem pracownikiem z największą szybkością i największą dokładnością.
Czy byłeś nieobecny w pracy dłużej niż kilka dni na jakimkolwiek poprzednim stanowisku?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce wiedzieć, jaki
rodzaj etyki pracy masz i ilość czasu, przez jaki się pojawiasz, pomaga uzyskać pewną jasność.
Strategia: Jeśli nie startowałeś regularnie, wyjaśnij, kiedy to robiłeś i dlaczego było to ważne. Zapewnij
trochę jasności w swojej silnej etyce pracy.

Przykładowa odpowiedź: Czuję, że kiedy jestem nieobecny w pracy, coś mnie omija, więc bardzo rzadko
w ogóle wyjeżdżam. Jedyny czas, jaki pamiętam, kiedy byłem nieobecny, z wyjątkiem tygodnia wakacji
w naszym wolnym okresie roku, to pomoc w opiece nad członkiem rodziny po operacji.
Czy masz odwagę, by zwalniać ludzi?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Rekruter chce ocenić Twoją zdolność do zajmowania stanowiska
kierowniczego i podejmowania trudnych decyzji.
Strategia: Udowodnij, że poradzisz sobie z wykonywaniem trudnych obowiązków. Wyjaśnij, dlaczego
byłbyś w stanie nim zarządzać.
Przykładowa odpowiedź: Cóż, w tej roli wiem, że musiałbym podjąć trudne decyzje. Zwalnianie ludzi
jest przeżyciem ściskającym żołądek. Kiedy już tak nie wydaje się, ktoś prawdopodobnie nie powinien
tego robić. W sposób, w jaki zarządzam, szukam, aby moja firma działała jak najefektywniej. Kiedy to
robimy, możemy pomóc wszystkim pracownikom firmy wesprzeć ich rodziny. Od czasu do czasu ludzie
przestają pasować i musimy ich puścić, aby pomóc firmie działać jak najefektywniej.
Dlaczego miałeś tyle prac?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce wiedzieć, jak
długo pozostajesz w pracy i martwi się o twoją przeszłość.
Strategia: Skoncentruj się na tym, dlaczego ta praca byłaby dla ciebie odpowiednia na dłuższą metę i
dlaczego musiałeś zmienić pracę, aby się rozwijać.
Przykładowa odpowiedź: Musiałem podejmować ryzyko, aby się uczyć i rozwijać, aby móc konkurować
o tę pracę. Każda okazja była dla mnie świetnym sposobem na naukę na wczesnym etapie kariery.
Teraz szukam solidnej okazji, w której mógłbym się rozwijać.
Jaka jest najtrudniejsza część bycia (tytuł pracy)?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce zastanowić się,
jakie trudne elementy Twojej obecnej pracy mogą mieć znaczenie dla stanowiska, o które się ubiegasz.
Strategia: Skoncentruj się na trudnościach, z którymi się borykasz, które mogą być istotne dla
stanowiska, o które się ubiegasz. Wyjaśnij, jak poradzisz sobie z wyzwaniem.
Przykładowa odpowiedź: Pozwolenie ludziom na odejście jest przeżyciem ściskającym żołądek. W
sposób, w jaki sobie radzę, staram się, aby moja firma działała jak najefektywniej. Kiedy to robimy,
możemy pomóc wszystkim pracownikom firmy we wspieraniu ich rodzin. Od czasu do czasu ludzie
przestają pasować i musimy ich puścić, aby pomóc firmie działać jak najefektywniej.
Czy możesz opisać czas, kiedy twoja praca była krytykowana?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Rekruter chce zrozumieć, jak radzisz sobie z krytyką.
Strategia: Przyznaj, że byłeś wcześniej krytykowany, dlaczego byłeś i czego nauczyłeś się z tej sytuacji.
Przykładowa odpowiedź: Byłem bardzo entuzjastycznie nastawiony do wykonania mojej pracy i zawsze
chciałem zakończyć ją tak szybko, jak to możliwe. Mój szef zauważył, że oddaję pracę na tydzień lub
dwa przed faktycznym terminem. Chociaż powiedziała, że praca była mocna, zasugerowała, abym nie
spieszył się i wykonał najlepszą możliwą pracę. Wziąłem to sobie do serca i teraz wykorzystuję cały
swój czas, aby wykonać najlepszą pracę.

Czy możesz podać przykład swoich umiejętności menedżerskich?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Rekruter chce zrozumieć, jak sobie radzisz.
Strategia: Skoncentruj się na umiejętności zarządzania, która byłaby odpowiednia dla pracy. Opowiedz
historię, która będzie niezapomniana podczas demonstrowania tej umiejętności.
Przykładowa odpowiedź: Moje umiejętności polegają na zmobilizowaniu mojego zespołu do wspólnej
pracy. Dowiedziałem się o wewnętrznych kłótniach między członkami zespołu. Poprosiłem cały zespół,
aby się zebrali i przedyskutowali, jakie mamy problemy i rozwiązali wszelkie problemy. Poradziliśmy
sobie z nieporozumieniem i omówiliśmy, jak moglibyśmy współpracować, aby osiągnąć cele. Zespół
dostał się na pokład i pomyślnie zakończyliśmy projekt.
Jak poradziłeś sobie z sytuacją, gdy menedżer był niedostępny?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce zrozumieć, jak
poradziłbyś sobie z sytuacją w przypadku braku menedżera.
Strategia: Podaj przykład istotnego problemu, który może wystąpić i jak pomyślnie sobie z nim
poradziłeś.
Przykładowa odpowiedź: Mój przełożony musi wydać ostateczną zgodę działowi produkcyjnemu,
zanim prasy będą mogły pracować. Utknęła na asfalcie za granicą z ograniczoną łącznością z
Internetem, a termin zbliżał się. Poprosiłem kierownika produkcji, aby powiedział mi, jak późno może
przesunąć termin i nadal skończyć magazyn na czas. Udało nam się go popchnąć pół godziny. Aby
zaoszczędzić dodatkowy czas, podkreśliłem główne problemy, o których wiedziałem, że mój szef będzie
chciał przyjrzeć się dokładniej przed zatwierdzeniem. Przyjechała z dwiema godzinami zapasu,
przejrzała obszary, które zaznaczyłem, i wyraziła zgodę na to, aby prasy się toczyły!
Opisz sytuację, w której kierowałeś zespołem.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Zdolności przywódcze są ważnym elementem większości zawodów.
Strategia: Podaj przykład swoich zdolności przywódczych, które będą odpowiednie do pracy, o którą
się ubiegasz.
Przykładowa odpowiedź: Zostałem liderem grupy w naszym projekcie ekspansji. Miałem okazję ze
względu na moją historię osiągania kamieni milowych i umiejętność dobrego dogadywania się z innymi.
Naprawdę podobało mi się to doświadczenie, ponieważ mogłem trenować i wspierać moich
rówieśników. Wszyscy błyszczeliśmy razem jako zespół.
Czy kiedykolwiek pracowałeś w pracy, której nienawidziłeś?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Nie każda praca będzie pasować do każdego, a osoba prowadząca
rozmowę kwalifikacyjną chce dowiedzieć się, jaka sytuacja nie była dla Ciebie odpowiednia.
Strategia: Chociaż jesteś pytany o coś, czego „nienawidziłeś”, nie przesadzaj. Skoncentruj się na tym,
dlaczego sytuacja może nie była idealna, ale zrobiłeś wszystko, aby odnieść sukces.
Przykładowa odpowiedź: Cóż, nie często myślę o nienawiści do jakiejkolwiek pracy, ponieważ każda
sytuacja ma zawsze pozytywne i negatywne strony. Gdybym myślał o pracy, która mi się nie podobała,
byłaby to moja pierwsza praca w call center. Uważam się za człowieka, osobę, która potrafi
samodzielnie myśleć i kreatywnie podchodzi do rozwiązywania problemów. Menedżer chciał tylko, aby
wszyscy czytali ze scenariusza i nie odstępowali, więc nie było to dla mnie idealne. Byłem właściwie
jednym z najbardziej udanych przedstawicieli, ale wiedziałem, że ta praca nie jest dla mnie.

Jaka była Twoja początkowa i końcowa stawka wynagrodzenia na ostatnim stanowisku?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce poznać Twoją
oczekiwaną stawkę wynagrodzenia w oparciu o Twoją przeszłą historię, jako narzędzie do negocjacji
wynagrodzenia.
Strategia: wyjaśnij, że Twoja przeszła pensja niekoniecznie odzwierciedla Twoją pozycję na rynku.
Staraj się unikać szeroko zakrojonej dyskusji na temat wynagrodzenia, zanim faktycznie otrzymasz
ofertę pracy.
Przykładowa odpowiedź: Moja początkowa pensja wynosiła 56 000 $, a moja końcowa pensja wynosiła
73 000 $, 1 zaczynałem od tej pensji, ponieważ dopiero przechodziłem do branży i pozostawanie w
firmie pozwoliło mi zdobyć wspaniałe doświadczenie, które mogłem wykorzystać w późniejszym czasie.
Wiem, że pensja w wysokości 73 000 dolarów jest niska dla kogoś z moim doświadczeniem.
Jaka jest twoja historia zarobków?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce poznać
oczekiwaną stawkę wynagrodzenia w oparciu o Twoją przeszłą historię jako narzędzie do negocjacji
wynagrodzeń.
Strategia: wyjaśnij, że Twoja przeszła pensja niekoniecznie odzwierciedla Twoją pozycję na rynku.
Staraj się unikać szeroko zakrojonej dyskusji na temat wynagrodzenia, zanim faktycznie otrzymasz
ofertę pracy.
Przykładowa odpowiedź: Przez pierwsze siedem lat mojej kariery w usługach socjalnych zaczynałem
od 32 000 dolarów, a kończyłem na 47 000 dolarów. Kiedy przeniosłem się do świata korporacyjnego,
moja początkowa pensja wynosiła 56 000 USD, a moja końcowa pensja wynosiła 73 000 USD. 1 zaczęła
się od tej pensji, ponieważ dopiero przechodziłem do branży, a pobyt w firmie pozwolił mi zdobyć
wspaniałe doświadczenie, które mogłem wykorzystać później punkt. Wiem, że pensja w wysokości 73
000 dolarów jest niska dla kogoś z moim doświadczeniem.
Otrzymałeś jakieś promocje?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca wywiad chciałby spojrzeć wstecz na Twoją
historię osiągnięć i postępów, aby właściwie ocenić Twój potencjał na przyszłość.
Strategia: Jeśli nie masz kilku przykładów, skup się na jednej lub dwóch promocjach, które Rekruter
mógłby zapamiętać. Wyjaśnij, dlaczego zasłużyłeś i co osiągnąłeś, gdy nadarzyła się okazja.
Przykładowa odpowiedź: Zostałem liderem grupy w naszym projekcie ekspansji. Miałem okazję ze
względu na moją historię osiągania kamieni milowych i umiejętność dobrego dogadywania się z innymi.
Naprawdę podobało mi się to doświadczenie, ponieważ mogłem trenować i wspierać moich
rówieśników. Wszyscy błyszczeliśmy razem jako zespół.
Opowiedz mi o swoim najważniejszym doświadczeniu zawodowym.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce uzyskać lepszy
wgląd w Twoje wcześniejsze doświadczenia zawodowe, aby zrozumieć, jak możesz wykonywać swoją
pracę w przyszłości.
Strategia: Skoncentruj się na doświadczeniu zawodowym, które jest odpowiednie dla stanowiska, o
które się ubiegasz.

Przykładowa odpowiedź: Podobnie jak na tym stanowisku przez pięć lat pełniłem funkcję kierownika
procesu. Nadzorowałem pracę 7 pracowników. Każdego roku zmniejszaliśmy nieefektywność średnio
o 30%.
Które obszary Twojej pracy są najczęściej chwalone?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce usłyszeć o
twoich mocnych stronach, aby zastanowić się, w jaki sposób te mocne strony najlepiej pasują do pracy.
Strategia: Skoncentruj się na dwóch swoich mocnych stronach, które są najbardziej istotne w pracy.
Podaj przykłady, kiedy zostałeś pochwalony i dlaczego.
Przykładowa odpowiedź: Kierownictwo i klienci często chwalili mnie za dwa obszary: moje nastawienie
do działania i umiejętność współpracy ze wszystkimi. Na przykład, gdy nasza firma została przejęta,
poproszono nas o współpracę z podobną jednostką w firmie przejmującej. Szybko robił się bałagan,
ponieważ wszyscy chcieli robić rzeczy po swojemu. Zgłosiłem się na ochotnika do pracy z drugą
jednostką i poznania ich procesów oraz podzielenia się z nimi tym, co zrobiliśmy najlepiej, tak abyśmy
po powrocie do stołu wszyscy byli na tej samej stronie i efektywniej współpracowali.
Który obszar Twojej pracy jest najczęściej krytykowany?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce usłyszeć o
twoich słabościach, aby rozważyć, jak mogą one wpłynąć na twoją zdolność do wykonywania pracy.
Strategia: Przyznaj, że byłeś wcześniej krytykowany. Podaj przykład obszaru, który nie wpłynąłby
negatywnie na twoją zdolność do wykonywania tej pracy. Wyjaśnij, czego się nauczyłeś lub jak
poprawiłeś się po krytyce.
Przykładowa odpowiedź: Często jestem gotowy, aby przejść od razu do projektu i go wykonać.
Powiedziano mi, żebym wybrał wolniejsze podejście i upewnił się, że wszystkie podstawy są
uwzględnione, zanim złożę projekt. Wziąłem tę radę do serca, ponieważ stwierdziłem, że lepiej jest
przyjąć ją nieco bardziej metodycznie i zrobić to dobrze. Nadal pracuję szybko, ale teraz dwukrotnie i
trzykrotnie sprawdzam swoją pracę przed przesłaniem.
Zabierasz ze sobą pracę do domu?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce wiedzieć, jak
poważnie traktujesz swoją pracę i co chcesz zrobić, aby ją ukończyć.
Strategia: Namaluj obraz kogoś, kto jest gotów zrobić wszystko, co jest konieczne do ukończenia pracy,
ale nie jest pracoholikiem.
Przykładowa odpowiedź: robię, kiedy jest to konieczne. Staram się planować harmonogram z
priorytetami dla moich celów, aby dać sobie wystarczająco dużo czasu na ukończenie wszystkiego
przed zbliżającym się terminem. Ponieważ nie zawsze jest to możliwe, staram się przychodzić wcześnie
lub w razie potrzeby pracować podczas lunchu. Jeśli nadal trzeba dokończyć pracę, przywiozę ją do
pociągu lub popracuję, gdy moja rodzina położy się spać.
Ile godzin normalnie pracujesz?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce wiedzieć, jak
poważnie traktujesz swoją pracę i co chcesz zrobić, aby ją ukończyć.
Strategia: Namaluj obraz kogoś, kto jest gotów zrobić wszystko, co jest konieczne do ukończenia pracy,
ale nie jest pracoholikiem. Przykładowa odpowiedź: Poza typowym 40-godzinnym tygodniem pracy,

poświęcam tyle godzin, ile jest to konieczne, aby ukończyć swoją pracę. W spokojniejszej porze roku
może to być tylko 40 lub 45 godzin tygodniowo. Kiedy jest nasz bardziej pracowity sezon, może to być
50-60, naprawdę w zależności od tego, co trzeba zrobić.
Opowiedz mi o najzabawniejszej roli, jaką miałeś w pracy/projektu.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca wywiad chce poznać Twoją osobowość,
pytając, co uważasz za zabawne.
Strategia: Zachowaj ostrożność podczas omawiania czegoś, co może sprawić, że osoba
przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną nie traktuje swojej pracy poważnie. Opowiedz historię
sytuacji, w której stanowisko, w którym się znalazłeś, mogło być zabawne z perspektywy czasu.
Przykładowa odpowiedź: Hmm, to dobre pytanie, ponieważ moja rola typowo nie nadaje się do
zabawnych czy humorystycznych sytuacji. Jeśli musiałem wymyślić przykład czegoś, co było zabawne z
perspektywy czasu, to było to, gdy poproszono mnie o zastąpienie mojego dyrektora na spotkaniu
kierownictwa. Dyrektor był bardzo ostrożny, jeśli ktoś inny powiedział coś niewłaściwego na spotkaniu
i poprosił, żebym nie mówił za dużo. Biorąc pod uwagę tę instrukcję, musiałem odpowiedzieć na
większość pytań ogólną odpowiedzią lub powiedzieć kierownictwu na spotkaniu, że będę musiał
zanieść pytania z powrotem do mojego dyrektora, a on na nie odpowie.
Czy kiedykolwiek zostałeś zbytnio obciążony pracą?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Wiele stanowisk wiąże się z dużym obciążeniem pracą, a osoba
przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce zrozumieć, jak najlepiej sobie z tym radzisz.
Strategia: Przedyskutuj, że często otrzymujesz więcej zadań, niż byłoby to rozsądne dla jednej osoby
do wykonania, ale jak możesz to zrobić skutecznie.
Przykładowa odpowiedź: We wszystkich moich rolach byłem bardzo obciążony pracą, ale to było w
porządku. Dało mi pewność, że mój przełożony czuł, że sobie z tym poradzę. Byłoby to przytłaczające
dla wielu ludzi, ale jestem dobry w ustalaniu priorytetów dla mojego czasu. Śledzę, co należy zrobić,
kiedy i odpowiednio dostosowuję. Wygospodarowuję sobie dodatkowy czas, taki jak krótsze przerwy
na lunch i wczesne przychodzenie, kiedy trzeba.
Co uważasz za najważniejszy pomysł, który wniosłeś w swojej ostatniej pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce zrozumieć, jaki
wpływ możesz mieć na pracę.
Strategia: Skoncentruj się na pomyśle, który byłby odpowiedni dla pracy, o którą się ubiegasz. Wyjaśnij,
dlaczego wpadłeś na ten pomysł i co się w rezultacie stało.
Przykładowa odpowiedź: Moim pomysłem było stworzenie jednej głównej bazy danych, w której
moglibyśmy wprowadzać wszystkie informacje, w przeciwieństwie do kilku raportów z nakładającymi
się, a czasem sprzecznymi informacjami. Wiele naszych działów pracowało na tych samych danych i
raportowało na różne sposoby i robił się bałagan. Zgłosiłem się na ochotnika, aby zostać kierownikiem
projektu i współpracować z zespołem IT nad rozwojem tej bazy danych w oparciu o potrzeby działów.
Podaj przykład z poprzedniej pracy, w której wykazałeś inicjatywę.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Wychodzenie poza swoje obowiązki i przejmowanie inicjatywy jest
cenioną cechą, a osoba przeprowadzająca wywiad chce się dowiedzieć, czy masz taką skłonność.

Strategia: Podaj przykład czasu, w którym podjąłeś inicjatywę, która byłaby odpowiednia dla pracy,
której szukasz. Jasno wyjaśnij powody, dla których podjęłeś inicjatywę, co zrobiłeś i co udało Ci się
osiągnąć.
Przykładowa odpowiedź: Ponieważ nasza firma połączyła się z konkurencją, brakowało dostępnych
pracowników do pomocy w szkoleniu nowo pozyskanych pracowników. Podjąłem inicjatywę
przeprowadzenia szkoleń wcześnie rano i podczas lunchu, aby przyspieszyć ich korzystanie z naszej
bazy danych, protokołów komunikacyjnych i procesów sprzedaży.
Które z Twoich konkretnych umiejętności nabytych lub wykorzystywanych w poprzednich miejscach
pracy są związane z tym stanowiskiem?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoby uczące się przez całe życie są szczególnie cenione przez
pracodawców, a osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce zrozumieć, czy niedawno
nabyłeś nowe umiejętności.
Strategia: Nie wymieniaj tylko umiejętności. Wyjaśnij także, w jaki sposób go nabyłeś, dlaczego
uważasz, że jest cenny i jak go wykorzystałeś.
Przykładowa odpowiedź: Miałem umiarkowaną znajomość Excela z poprzednich stanowisk, ale w
ostatniej pracy stałem się ekspertem w przeprowadzaniu złożonych zapytań. Zapytałem jednego z
informatyków, czy mógłbym towarzyszyć mu w porze lunchu, gdy pracował nad różnymi raportami. W
ten sposób udało mi się wiele podnieść i uzupełnić to, uczestnicząc w formalnych szkoleniach w pracy
i oglądając filmy szkoleniowe w domu. lean teraz uruchamia złożone raporty, a to oszczędza mi
dosłownie dni!
Z kim możemy się skontaktować w celu uzyskania referencji?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce sprawdzić, czy
to, co mówisz, jest poprawne, znajdując osoby, które zaręczą w Twoim imieniu.
Strategia: Jeśli masz świetne relacje ze swoimi byłymi przełożonymi i poprosiłeś o pozwolenie na
udostępnienie ich informacji, to są oni najlepszymi referencjami. Jeśli nie łączyły Cię dobre relacje,
zamiast tego zapewnij w firmie osoby na wyższym stanowisku, które mogą za Ciebie ręczyć.
Przykładowa odpowiedź: Przyniosłem listę 5 referencji. Lista obejmuje byłych przełożonych i starszych
ludzi w organizacji.
Czy możesz przedstawić referencje od obecnego lub poprzedniego pracodawcy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce sprawdzić, czy
to, co mówisz, jest poprawne, znajdując osoby, które zaręczą w Twoim imieniu. Rekruter chce również
dowiedzieć się, jakie relacje masz/miałeś z ostatnim przełożonym.
Strategia: Jeśli masz świetne relacje z byłymi przełożonymi i poprosiłeś o pozwolenie na udostępnienie
ich informacji, najlepiej sprawdzają się jako referencje. Jeśli nie łączyły Cię dobre relacje, podaj dane
kontaktowe osób w firmie, które były na wyższym stanowisku, które mogą za Ciebie ręczyć.
Przykładowa odpowiedź: Ponieważ jestem obecnie zatrudniona, a moja obecna przełożona nie wie, że
jestem na rozmowie kwalifikacyjnej, wolałabym jej nie wymieniać. Mam trzech starszych członków
zespołu, którzy wiedzą, że przeprowadzam rozmowę kwalifikacyjną i którzy chętnie służą jako
referencje. Mam również nazwiska moich dwóch poprzednich przełożonych, którzy zgodzili się służyć
jako referencje.

Co motywuje Cię do największego wysiłku?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce lepiej poznać
Twoją etykę pracy i motywację.
Strategia: wyjaśnij, że masz silną etykę i masz wewnętrzną motywację. Aby dodać do tego, podaj
przykłady motywatorów, które byłyby istotne dla pracy.
Przykładowa odpowiedź: Najsilniejszą motywacją do dołożenia wszelkich starań jest duma, jaką mam
z siebie jako profesjonalisty. nie jestem zadowolony, dopóki nie oddam wszystkiego. Lubię też
pracować w środowisku, w którym współpracownicy motywują się i popychają się nawzajem do
osiągnięcia sukcesu.
Opisz swój wkład w projekt zespołowy ad którym pracowałeś.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Oczekuje się wielu zadań do wypełnienia wspólnie, a Rekruter chce się
dowiedzieć jak możesz wnieść swój wkład.
Strategia: Podaj przykład projektu, który byłby odpowiedni dla pracy, o którą się ubiegasz.
Przykładowa odpowiedź: Mój zespół był odpowiedzialny za stworzenie 360 raportów z analizy
konkurencji stopnia. Zgłosiłem się na ochotnika do zrobienia większości w zakresie pozyskiwania
danych, aby umożliwić moim kolegom z zespołu skoncentrowanie się na dalszej analizie informacji.
Byłem też osobą, która nadała raportowi ostatecznego dopracowania i sprawdziła jego precyzję.
Jak nazywał się Twój ostatni pracodawca?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Rekruter chce wyjaśnić sprzeczne informacje w przesłanych przez Ciebie
dokumentach. Być może w Twoim życiorysie wymieniono jednego pracodawcę, a w Twojej aplikacji –
jako ostatnie zatrudnienie - coś innego.
Strategia: po prostu podaj dokładne informacje i wszystko powinno być w porządku. W razie potrzeby
wyjaśnij, dlaczego istnieją rozbieżności w informacjach.
Przykładowa odpowiedź: Mój obecny pracodawca nazywa się teraz ABC Industries. Wcześniej byli znani
jako The ABC Conglomerate, ale zmienili nazwę w 2011 roku.
Czy kiedykolwiek zdecydowałeś się zrezygnować ze stanowiska?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce zrozumieć, co
sprawia, że jesteś nieszczęśliwy w pracy lub co sprawia, że chcesz odejść.
Strategia: Jeśli wcześniej opuściłeś pracę, wyjaśnij, dlaczego odszedłeś. Skoncentruj się na pozytywach,
gdy tam byłeś; wyjaśnij, czego się nauczyłeś i dlaczego odszedłeś, aby rozwijać swoją karierę.
Przykładowa odpowiedź.' Tak. Byłem w swojej pierwszej pracy przez 4 lata. Była to świetna okazja, aby
dowiedzieć się więcej o biznesie. Miałem okazję rozwijać się wraz z moim działem i mentorem innych.
Podczas mojego ostatniego roku nastąpiło wiele cięć, a przepływ pracy uległ spowolnieniu. Wydawało
się, że to dobry czas, aby wykorzystać zdobyte umiejętności i przejść dalej.
Czy kiedykolwiek pracowałeś na stanowisku, w którym czułeś, że nie masz wystarczająco dużo do
zrobienia?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Rekruter chce wiedzieć jak najlepiej wykorzystać swój czas.

Strategia: Podaj przykład wcześniejszego zakończenia pracy i tego, w jaki sposób najlepiej
wykorzystałeś swój czas, aby przynieść korzyści firmie.
Przykładowa odpowiedź: Tak, tak się stało. W mojej ostatniej pracy do środy nabrałem biegłości w
przetwarzaniu moich dokumentów na tydzień. Poświęciłbym trochę czasu, aby dwukrotnie sprawdzić
dokładność mojej pracy, ale wciąż zostało dużo czasu. Rozmawiałem z moim przełożonym i zapytałem,
czy jest jeszcze coś, nad czym potrzebowała mnie do pracy. Zgłosiłem się na ochotnika, aby pomóc
moim współpracownikom, którzy mogą szukać pomocy.
Jak określasz swoje priorytety, gdy masz wiele projektów?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Każda praca wiąże się z wieloma wymaganiami dotyczącymi Twojego
czasu, a osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce dowiedzieć się, jak najlepiej zarządzać?
Strategia: Wyjaśnij swój proces i podaj przykłady odpowiednie do pracy, które pokazują Twoją zdolność
do zarządzania wieloma projektami i ustalania ich priorytetów
Przykładowa odpowiedź: Aby określić, co musi być priorytetowe, patrzę na dwie rzeczy: kiedy jest to
wymagane i kto o to prosi. Odkryłem, że dyrektorzy oczekują, że rzucisz wszystko i będziesz pracować
nad ich projektami jako priorytet i to jest to, co zwykle robię. Po drugie, patrzę na termin i najpierw
pracuję nad tym, co jest najbardziej naglące. W mojej ostatniej pracy otrzymywałem wiele próśb od
dyrektora generalnego i najpierw zajmowałem się nimi. Aby po tym ustalić priorytety, spojrzałbym na
to, jaką inną pracę miałem do wykonania i kiedy. Zastanowiłbym się, co mi się należy w odległej
przyszłości i jak mógłbym rozbić pracę z myślą o dłuższej perspektywie przy jednoczesnym
dotrzymywaniu terminów doraźnych.
Czy czujesz się komfortowo z napiętymi terminami?
Dlaczego zadaje się to pytanie: W przypadku większości zleceń terminy są napięte, a osoba
przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce wiedzieć, jak pracujesz w takim środowisku.
Strategia: Odpowiedz zdecydowanie „tak” i podaj przykłady tego, jak odnosiłeś sukcesy w przeszłości.
Przykładowa odpowiedź: Tak. W dzisiejszym stale zmieniającym się świecie biznesu naprawdę musisz
być w dzisiejszych czasach. jestem świetny w ustalaniu priorytetów dla mojego czasu i mogę zmienić
moje priorytety w zależności od tego, co należy ukończyć. Na moim ostatnim stanowisku często
proszono mnie o sporządzanie raportów z niewielkim wyprzedzeniem lub z wyprzedzeniem. Odłożyłem
na bok inne projekty i skoncentrowałem się na dotrzymaniu terminu.
Czy sprawdzasz wiadomości na wakacjach?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca wywiad chce wiedzieć, jak dobrze utrzymujesz
równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.
Strategia: wyjaśnij, że jesteś na bieżąco z tym, co się dzieje, gdy jesteś daleko, ale nie jesteś
pracoholikiem.
Przykładowa odpowiedź: Czy nie wszyscy? Czasami pojawiają się rzeczy, którymi trzeba się zająć, zanim
wrócę. Staram się sprawdzać mój telefon i e-maile przynajmniej raz dziennie i albo odpowiadać, albo
delegować kogoś innego do załatwienia sprawy do mojego powrotu.
Jaka jest najgorsza praca, jaką możesz sobie wyobrazić?

Dlaczego zadaje się to pytanie: Jedna praca może być idealna dla jednej osoby, a najgorzej dla innej.
Prowadzący rozmowę kwalifikacyjną chce zrozumieć, jaki rodzaj pracy nie będzie dla Ciebie
odpowiedni.
Strategia: Wybierz rodzaj pracy, który bardzo różni się od tej, do której prowadzisz rozmowę
kwalifikacyjną. Pokazując to, czego nie chcesz; wyjaśnij, czego chcesz.
Przykładowa odpowiedź: Ponieważ bardzo lubię pracować w zawodach pomagających, każda praca
wykorzystująca ludzi byłaby najgorszym typem, jaki mogę sobie wyobrazić. Przykładem, który
przychodzi mi do głowy, może być ktoś, kto zapisuje ludzi do szybkiego zwrotu ich podatków, gdy wiesz,
że z nich korzysta.
Czy możesz pracować bez nadzoru?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce wiedzieć, że styl
zarządzania jest dla Ciebie najlepszy.
Strategia: wyjaśnij, że możesz pracować bez nadzoru i podaj odpowiedni przykład lub dwa.
Przykładowa odpowiedź: Potrafię pracować w dowolnym stylu zarządzania, w tym bez nadzoru. Gdy
jest już jasne, jakie są moje cele i jak firma chce, abym je realizował, mogę wykonać pracę. Na moim
ostatnim stanowisku przełożony miał obowiązki, które ciągnęły go w wielu różnych kierunkach i miał
mało czasu na nadzorowanie mojej pracy. Ponieważ zrozumiałem, czego się ode mnie oczekuje,
mogłem bez problemu pracować.
Podaj mi przykład sytuacji, w której musiałeś zastosować się do polityki lub zasady, z którą się nie
zgadzałeś.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Rekruter chce wiedzieć, jak reagujesz na sytuację, z którą się nie
zgadzasz.
Strategia: Podaj przykład związany z pracą, który pokazuje, że potrafiłeś skutecznie dostosować się do
zasad.
Przykładowa odpowiedź: Prowadząc warsztaty nie mogłem wpuszczać uczestników, którzy spóźnili się
więcej niż 10 minut. Wiedziałem, że wielu z tych, którzy się spóźnili, miało wcześniejsze zobowiązania
rodzinne i inne problemy, które mogły ich opóźnić, ale musiałem im powiedzieć o polityce i utrzymać
ją, gdy się spóźnili.
Opisz sytuację, w której Twoje wyniki były poniżej oczekiwań przełożonych.
Dlaczego pada to pytanie: Nie wszystko, co zrobisz, zakończy się sukcesem, a Rekruter chce zrozumieć,
jak poradziłeś sobie z sytuacją, w której Ci się nie udało.
Strategia: Przedstaw sytuację zawyżonych oczekiwań związanych z pracą, którą zrozumie osoba
prowadząca rozmowę kwalifikacyjną. Wyjaśnij, jakie kroki podjąłeś, aby sprostać oczekiwaniom, co
osiągnąłeś i dlaczego się nie udało.
Przykładowa odpowiedź: W 2011 roku zespół 12 agentów sprzedaży skłamał sprzedając 10 000
widżetów. W 2012 r. firma poprosiła nasz dział o sprzedaż 12 000 widżetów, pomimo zmniejszenia
zatrudnienia o 25%. Byliśmy w stanie zrobić więcej mniejszym kosztem, ponieważ 1 przeszkoliłem
agentów w zakresie maksymalizacji ich czasu i wydajności poprzez wykorzystanie większej liczby
narzędzi technologicznych w docieraniu do klientów i ostatecznie udało nam się sprzedać 10 500
widżetów. Pomyślałem, że pobicie przez nasz zespół ubiegłorocznego wyniku z mniejszą liczbą

pracowników było ogromnym osiągnięciem, ale było to poniżej oczekiwań moich przełożonych, więc
było to rozczarowanie.
Jak przystosowałeś się do poważnej zmiany, która nastąpiła w pracy, którą piastowałeś?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Ponieważ zmiana jest w większości stałą w
przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce wiedzieć, jak sobie z tym radzisz.

pracy, osoba

Strategia: Podziel się przykładem z poprzedniej pracy, który osoba prowadząca rozmowę kwalifikacyjną
uznałaby za odpowiedni dla pracy, o którą prowadzisz rozmowę kwalifikacyjną. Opisz, jaka była
sytuacja, jaka zmiana została wdrożona, dlaczego zmiana stanowiła dla Ciebie problem i jak sobie z tym
poradziłeś.
Przykładowa odpowiedź: Polityka firmy polegała na wysyłaniu sprzedawców w trasę 75-80% czasu w
ciągu roku, co pozwoliło nam na dobrą interakcję z potencjalnymi klientami i zabezpieczenie transakcji.
Firma obniżyła budżet na podróże, co pozwoliło na podróżowanie tylko o połowę czasu. Stanowiło to
wyzwanie, ponieważ uważałem, że spotkania twarzą w twarz to najlepszy sposób na sprzedaż.
Zacząłem coraz częściej wykorzystywać technologię, taką jak Skype i GoToMeeting, do tworzenia
połączeń z klientami, nawet jeśli mnie tam nie było. Udało się to bardzo dobrze, ponieważ mniej czasu
w trasie oznaczało, że mogłem spędzać więcej czasu na pitchingu i ostatecznie sprzedawałem więcej!
Jakie kroki podejmujesz, aby zbadać problem przed podjęciem decyzji?
Dlaczego zadaje się to pytanie: W pracy zawsze pojawiają się wyzwania, a pracodawca chce zrozumieć,
jak sobie z nimi radzisz.
Strategia: Podaj przykład pasujący do wykonywanej pracy, który świadczy o Twojej zdolności do
zdiagnozowania problemu, rozważenia możliwości i podjęcia najlepszej decyzji.
Przykładowa odpowiedź: Bez względu na problem, stwierdziłam, że najważniejsze jest zachowanie
spokoju i niepodejmowanie irracjonalnych decyzji. Mój proces zazwyczaj wygląda następująco: Po
zidentyfikowaniu problemu diagnozuję przyczynę problemu, znajduję odpowiednie osoby, które go
naprawią, a następnie upewniam się, że problem został rozwiązany. Mieliśmy problem, w którym
wydawało się, że nasza baza danych utraciła około jednej trzeciej istotnych danych. Nasz zespół
wypróbował kilka różnych sposobów na odzyskanie informacji i odnotował dokładnie to, czego
brakowało. Kiedy ustaliłem, że jest to poza naszym zakresem zrozumienia, współpracowałem z
zespołem IT, aby odzyskać informacje i upewnić się, że są sprawne. Mogliśmy wpaść w panikę lub
ponownie spędzić tygodnie na wprowadzaniu informacji, ale okazało się to najlepszym sposobem.
Jakie było najważniejsze zadanie, jakie kiedykolwiek miałeś?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce ustalić, w jaki
sposób radzisz sobie z odpowiedzialnością.
Strategia: Podaj przykład zadania, które wykonałeś, a które jest istotne dla pracy i pokazuje twoją
zdolność do przewodzenia. Pamiętaj, aby uwzględnić to, co osiągnąłeś.
Przykładowa odpowiedź: Moja firma powierzyła mi odpowiedzialność za koordynację naszych działań
wolontariackich. Każdy członek naszego zespołu ma za zadanie wolontariat 100 godzin rocznie.
Mieliśmy tyle talentów do pracy, że nie chciałem, aby ich wysiłki zostały zmarnowane przez pracę w
roli, która im nie odpowiadała. Skontaktowałem się z 50 lokalnymi organizacjami non-profit i
poprosiłem o przesłanie mi list z opisami możliwości wolontariatu, które najbardziej potrzebują.
Następnie spotkałem się z moimi współpracownikami, aby ustalić, jakiego rodzaju doświadczenia

szukają, aby uzyskać najlepsze możliwe dopasowanie. Udało się to świetnie. Większości ludzi naprawdę
podobało się doświadczenie wolontariatu, a nasz dyrektor generalny myśli o zwiększeniu liczby godzin
wolontariatu w przyszłym roku, ponieważ uważa, że poprawia to moralność biura, a kiedy pracodawcy
wracają do pracy, są bardziej wydajni.
Jak sprawić, by rówieśnik lub współpracownik zaakceptował jeden z twoich pomysłów?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Podekscytowanie współpracownika swoim pomysłem jest ważnym
aspektem efektywnej pracy w zespole.
Strategia: Wyjaśnij swój proces pozyskiwania współpracownika swoimi pomysłami i podaj przykład
odpowiedni do pracy.
Przykładowa odpowiedź: Najważniejsze to najpierw wysłuchać pomysłów innych. Gdy już wiesz, co
kolega chce osiągnąć lub wycofać się z projektu, warto uwzględnić jego sugestie w swojej prezentacji.
Na moim ostatnim stanowisku wraz z kolegami z zespołu otrzymaliśmy zadanie stworzenia
skuteczniejszych technik rekrutacyjnych. Zapytałem każdego członka zespołu, jakie ma pomysły i co
uważa za ważne. Kiedy przedstawiłem swoje pomysły, upewniłem się, że mają na celu potwierdzenie
ich celów dla projektu i sposobu, w jaki mogą ze sobą współpracować.
Czy prowadziłeś jakieś seminaria?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Przedstawienie swoich pomysłów na forum publicznym będzie
aspektem pracy, a osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chciałaby poznać Twoje
odpowiednie doświadczenie.
Strategia: Jeśli tak, podaj przykłady tego, co zaprezentowałeś, jak się przygotowałeś i jak publiczność
zareagowała na materiał. Jeśli wcześniej nie robiłeś formalnej prezentacji w miejscu pracy, możesz
narysować przykład z innego aspektu życia.
Przykładowa odpowiedź: Wygłosiłem dwuczęściowe seminarium na naszej dorocznej konferencji
branżowej w ciągu ostatnich pięciu lat. Uważam, że nie można być przesadnie przygotowanym i ćwiczę
wiele razy i staram się przygotować na każdą ewentualność. W razie potrzeby dodaję jak najwięcej
elementów interaktywnych, aby utrzymać zaangażowanie odbiorców. Zawsze otrzymywałem
pozytywne opinie i publiczność prosiła mnie o przemawianie na ich wydarzeniach.
Jak zdobyłeś swoją ostatnią pracę?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną może chcieć
wiedzieć, w jaki sposób sprzedałeś Rekrutera na podstawie twojego ograniczonego doświadczenia w
tej roli.
Strategia: Skoncentruj się na elementach zabezpieczenia pracy, które najbardziej interesują
pracodawcę. Jeśli ostatnią pracę dostałeś, bo to miejsce należało do twojego kuzyna, nie musisz tego
podkreślać.
Przykładowa odpowiedź: Mój były przełożony uznał mnie za odpowiedniego kandydata, gdy usłyszał o
wakacjach u swojego nowego pracodawcy. Chociaż wcześniej nie pracowałem na stanowisku
podobnym do otwartego stanowiska, kierownictwo było pod wrażeniem mojej historii osiągnięć w
innych dziedzinach i możliwości szybkiego uczenia się.
Dlaczego jesteś niezadowolony ze swojej obecnej pracy?

Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce wiedzieć,
dlaczego chcesz odejść, aby rozważyć, czy ta praca byłaby dla Ciebie bardziej odpowiednia.
Strategia: Skoncentruj się na pozytywnych przyczynach zmian i unikaj wszelkich negatywnych
powodów. Wyjaśnij, dlaczego chcesz się rozwijać i szukasz następnego kroku.
Przykładowa odpowiedź: Na szczęście nie jestem niezadowolony, ponieważ pracuję ze świetnym
zespołem, ale chcę zbadać moje opcje. Możliwości rozwoju u mojego obecnego pracodawcy są
ograniczone i chcę zobaczyć, gdzie moje umiejętności będą najlepiej pasować i jakie są możliwości
teraz, kiedy pracuję w tej dziedzinie od dwunastu lat.
Co musiałby zrobić Twój obecny pracodawca, aby przekonać Cię do pozostania tam?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce zrozumieć, jak
szczęśliwy lub nieszczęśliwy jesteś w pracy i uzyskać dalszą klarowność sytuacji.
Strategia: Skoncentruj się na pozytywach i unikaj negatywnych. Wyjaśnij, dlaczego chcesz się rozwijać
i szukasz następnego kroku.
Przykładowa odpowiedź: Mój obecny pracodawca naprawdę zrobił dla mnie tyle, że nie chodzi o to, co
musiałby zrobić, żebym został, ale raczej teraz chce się rozwijać i wziąć na siebie większą
odpowiedzialność, niż mogą zaoferować. Mój obecny pracodawca ma niewielką strukturę i aby się
rozwijać, naprawdę muszę iść dalej.
Jak twoja ostatnia praca wpłynęła na twoją karierę?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Rekruter chce zrozumieć, w jaki sposób uczysz się z każdej sytuacji i jaki
wpływ ma na ciebie teraz.
Strategia: Skoncentruj się na aspektach tego, czego się nauczyłeś, a które mogą być pomocne w pracy,
o którą prowadzisz rozmowę kwalifikacyjną. Podaj odpowiednie przykłady, aby potwierdzić to, co
wyjaśniasz.
Przykładowa odpowiedź: Moja ostatnia praca pozwoliła mi przejąć więcej obowiązków kierowniczych,
co wpłynęło na moją zdolność do pełnienia funkcji menedżera w pełnym wymiarze godzin. Udało mi
się poprowadzić zespół w napiętych terminach, aby przekroczyć oczekiwania kierownictwa.
Czy jesteś obecnie związany umową o pracę z obecnym lub poprzednim pracodawcą?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Rekruter chce poznać Twój status pracy i czy są jakieś kwestie, którymi
trzeba się zająć, aby podpisać umowę.
Strategia: Zakładając, że możesz przejść dalej, wyjaśnij, że jedyną kwestią jest nieujawnianie informacji
firmy i będziesz to szanować.
Przykładowa odpowiedź: Pracuję na zlecenie, więc nie mam żadnych szczególnych zobowiązań.
Wskazane byłoby powiadomienie z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Jeśli to możliwe, podałbym
trzy. Jedyną inną kwestią, o której mogę pomyśleć, jest nieujawnianie informacji o firmie. Co oczywiście
szanuję w pełni.
Przypomnij sobie czas ze swojego doświadczenia zawodowego, kiedy przełożony był niedostępny i
pojawił się problem.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce zrozumieć, jak
poradziłbyś sobie z sytuacją w przypadku braku menedżera.

Strategia: Podaj przykład istotnego problemu, który może wystąpić i jak pomyślnie sobie z nim
poradziłeś.
Przykładowa odpowiedź: Mój przełożony musi wydać ostateczną zgodę działowi produkcyjnemu,
zanim prasy będą mogły pracować. Utknęła na asfalcie za granicą z ograniczoną łącznością z
Internetem, a termin zbliżał się. Poprosiłem kierownika produkcji, aby powiedział mi, jak późno mógł
przesunąć termin i nadal skończyć magazyn na czas. Udało nam się go popchnąć pół godziny. Aby
zaoszczędzić dodatkowy czas, zwróciłem uwagę na główne problemy z artykułami redakcyjnymi, o
których wiedziałem, że mój szef będzie chciał się im dokładniej przyjrzeć przed zatwierdzeniem.
Przyjechała z dwiema godzinami zapasu, przejrzała tereny i zatwierdziła prasy do toczenia!
Jak organizujesz pracę, którą musisz wykonać, gdy masz do czynienia z wieloma obowiązkami?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Każda praca wiąże się z wieloma wymaganiami dotyczącymi Twojego
czasu, a osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce zrozumieć, jak najlepiej zarządzać.
Strategia: Wyjaśnij swój proces i podaj przykłady odpowiednie do pracy, które pokazują Twoją zdolność
do zarządzania wieloma projektami i ustalania ich priorytetów
Przykładowa odpowiedź: Aby określić, co musi być priorytetowe, patrzę na dwie rzeczy: kiedy jest to
wymagane i kto o to prosi. Odkryłem, że dyrektorzy oczekują, że rzucisz wszystko i będziesz pracować
nad ich projektami jako priorytet i to jest to, co zwykle robię. Po drugie, patrzę na terminy i najpierw
pracuję nad tym, co jest najbardziej naglące. W mojej ostatniej pracy otrzymywałem wiele próśb od
dyrektora generalnego i najpierw zajmowałem się nimi. Zbadałbym, jaką inną pracę miałem do
wykonania i kiedy. Zastanowiłbym się, co jest należne w odległej przyszłości i jak mógłbym rozłożyć
pracę w czasie, pracując nad tym, co jest należne od razu.
Jakie umiejętności nabyłeś podczas pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce lepiej poznać
Twoje umiejętności, a także sposób, w jaki je nabyłeś.
Strategia: Podaj przykłady, które pokazują silną wiedzę techniczną, jak istotna jest dla danej pracy, a
także jak poprawiłeś swoje umiejętności miękkie poprzez swoje doświadczenie zawodowe.
Przykładowa odpowiedź: Wiele rzeczy, których nauczyłem się na zajęciach dla tej branży, nie zdobyłem
umiejętności, dopóki nie zastosowałem ich w pracy i nie nauczyłem się z wiedzy innych. Oprócz mojego
silnego technicznego know-how w tej branży, najważniejszymi umiejętnościami, których się
nauczyłem, było bycie graczem zespołowym i umiejętność pracy z różnymi typami osobowości, aby
osiągnąć cele firmy.
Jak podchodzisz do ważnego zadania?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Każda praca ma ważne zadania, a osoba przeprowadzająca rozmowę
kwalifikacyjną chce zrozumieć, jak najlepiej radzisz sobie z tą sytuacją.
Strategia: Wyjaśnij, w jaki sposób ustalasz priorytety zadania, skoncentruj się na zadaniu i spełnij cele.
Przykładowa odpowiedź: Kiedy otrzymuję zadanie priorytetowe, najpierw patrzę na moje inne
obowiązki i określam, w jaki sposób lean najlepiej oczyszcza mój talerz, aby skoncentrować się na pracy
priorytetowej. Następnie upewniam się, że dobrze rozumiem zadanie i w razie potrzeby poproszę
przełożonego o wyjaśnienie. Upewnię się, że mam odpowiednie zasoby do wykonywania pracy i
gromadzenia tych zasobów, jeśli ich nie mam, czy to współpracowników, czy technologii. Ustalę

priorytet zadania, dopóki nie zostanie ukończone, i poproszę mojego przełożonego o konstruktywną
krytykę, abym mógł się poprawić na następny raz.
Czym twoja obecna pozycja różni się od poprzednich?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce zrozumieć, czy
dorosłaś w swojej karierze, czy stałaś w miejscu.
Strategia: Skoncentruj się na dodatkowych obowiązkach, które wziąłeś na siebie i na tym, jak dorosłeś.
Przykładowa odpowiedź: Moje obecne stanowisko było świetną okazją do wykorzystania całej wiedzy,
którą zdobyłem w przeszłości. Wziąłem na siebie dodatkową odpowiedzialność zostania liderem
zespołu, po raz pierwszy na stanowisku kierowniczym.
Czy kiedykolwiek poproszono Cię o opuszczenie stanowiska?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Rekruter chce zrozumieć, dlaczego praca nie działała w przeszłości.
Strategia: Zakładając, że zostałeś zwolniony z pracy, skoncentruj się na tym, czego nauczyłeś się z
negatywnego wyniku i na tym, jak jesteś dzisiaj lepszym pracownikiem.
Przykładowa odpowiedź: Tak. Pracowałem w swojej pierwszej pracy przez rok. Podczas rocznej oceny
moja umowa nie została przedłużona. Zamiast zaprzeczać, że popełniłem jakiekolwiek błędy,
poprosiłem mojego przełożonego o szczerą ocenę tego, co zrobiłem dobrze, ale co ważniejsze, gdzie
coś poszło nie tak. Bardzo pomogła mi nauka i rozwój jako profesjonalista. Stałem się bardziej
świadomy, że muszę zadawać więcej pytań, nie skupiać się na zegarze, ale upewnić się, że praca została
rozwiązana przed wyjazdem i jak zostać lepszym współpracownikiem. Kiedy myślę o typie pracownika,
jakim byłam w mojej pierwszej pracy, to trochę zawstydzam, ponieważ robiłem wszystko, co w mojej
mocy, ale satysfakcjonujące jest wiedzieć, jak bardzo urósłem od tamtego czasu.
Jaki procent Twojego czasu poświęcasz na każdy z Twoich obowiązków zawodowych?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Rekruter chce zrozumieć, jak najlepiej zarządzasz swoim czasem.
Strategia: Skoncentruj się na swojej elastyczności i jak najlepiej zarządzać swoim priorytetami.
Przykładowa odpowiedź: Koncentruję swój czas w oparciu o aktualne priorytety i terminy dla firmy. W
sezonie sprzedaży mogę poświęcić 70% czasu na spotkania z klientami, a tylko 30% na pisanie
raportów. Kiedy jest spokojniejszy sezon, na przykład w okresie świątecznym, priorytety zostaną
odwrócone.
Jakie obowiązki społeczne wiążą się z pracą w tej dziedzinie?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce wiedzieć, czy
rozumiesz biznes i wymagania dotyczące Twojego czasu poza tradycyjnymi godzinami.
Strategia: Zademonstruj swoją wiedzę o obowiązkach społecznych wymaganych poza godzinami 9-5.
Przykładowa odpowiedź: Wiem, że sytuacje towarzyskie to świetny sposób na nawiązywanie
kontaktów i istnieje wiele możliwości rozwoju biznesu poprzez udział w regularnych spotkaniach
lokalnych i okazjonalnych zjazdach regionalnych. Jestem gotów zaangażować się w tego typu
wydarzenia, o ile wiem że mają kluczowe znaczenie dla sukcesu.
W jaki sposób interesuje Cię ten rodzaj pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Rekruter chce zrozumieć, co sprawia, że pasjonujesz się tą dziedziną.

Strategia: Pokaż swoją pasję do pracy i dlaczego jest to dla Ciebie idealne.
Przykładowa odpowiedź: Zawsze lubiłem pomagać innym i kiedy dowiedziałem się, co robią
pracownicy socjalni, wiedziałem, że będzie to dla mnie świetne. Praca w terenie przez ostatnie dziesięć
lat ugruntowała mnie w wyzwaniach terenowych, ale to nie czyni ,że kocham to mniej.
Czy uczestniczysz w wielu zajęciach towarzyskich ze swoimi współpracownikami?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce zrozumieć,
jakim typem gracza zespołowego jesteś i jaki masz bilans życia zawodowego.
Strategia: Zademonstruj, że jesteś graczem zespołowym i wiedz, że uczestnictwo jest ważne w
budowaniu dobrych relacji, ale musisz również zrównoważyć to z życiem osobistym.
Przykładowa odpowiedź: w niektórych biorę udział. To dobra okazja do poznania współpracowników
poza pracą. Nie powiedziałbym, że uczestniczę w wielu, ale wychodzimy regularnie, mniej więcej raz w
miesiącu.
Co najbardziej podobało Ci się w pracy, którą zajmowałeś w przeszłości?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, jaki rodzaj pracy daje Ci satysfakcję i dlaczego.
Strategia: Skoncentruj się na progresywnym charakterze każdej możliwości. Podaj przykłady, które
byłyby istotne dla tej pracy.
Przykładowa odpowiedź: To, co najbardziej podobało mi się w pracy, którą zajmowałem w przeszłości,
to możliwość podjęcia dodatkowych obowiązków, których się nauczyłem. Na przykład w swojej
pierwszej pracy nauczyłem się biznesu i w ciągu dwóch lat szkoliłem innych.
Opisz ostatnio wykonane zadanie, nad którym włożyłeś duży wysiłek.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć swoją etykę pracy i jak/kiedy stosujesz ją w pracy.
Strategia: Podaj przykład, który byłby odpowiedni dla pracy, o którą się ubiegasz. Wyjaśnij, dlaczego
konieczny był wysiłek, jak wykonałeś zadanie i co osiągnąłeś.
Przykładowa odpowiedź: Moja firma niedawno przeszła na nową bazę danych, ale nie została ona
odpowiednio przetestowana. Wielu pracowników zgłaszało brak danych. Wziąłem na siebie
odpowiedzialność za pełne zbadanie tego, co się stało. Udokumentowałem wszystkie przypadki
brakujących danych i współpracowałem z działem IT, aby odzyskać informacje i zrozumieć, jak możemy
uniknąć powtórzenia się czegoś takiego. To wykraczało poza moje zwykłe obowiązki zawodowe, więc
spędzałem w biurze wiele późnych nocy i wczesnych poranków. Moja baza danych działa teraz płynnie
i nikt nie zgłasza braku jakichkolwiek informacji.
Kiedy byłeś szczęśliwy w pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, co sprawia, że jesteś szczęśliwy w pracy.
Strategia: W większości sytuacji namaluj ogólny, pozytywny obraz szczęśliwego pracownika. Podaj
przykłady tego, co cię uszczęśliwiło, a które pasowałyby do pracy.
Przykładowa odpowiedź: Przez większość czasu w pracy jestem zadowolona. Lubię pracować w tej
dziedzinie i stawiać czoła wyzwaniom. Jestem najbardziej zadowolona, gdy pomagam moim
współpracownikom odnieść sukces.

Mając wybór w swojej pracy, co lubisz robić najpierw?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, jak zarządzasz swoim czasem.
Strategia: Zademonstruj, że dobrze zarządzasz swoim czasem i ustalasz jego priorytety. Podaj przykład
tego, jak to robisz, który jest niezbędny do pracy.
Przykładowa odpowiedź: Jeśli nie ma priorytetowego terminu, wędruj najpierw, aby zająć się
najtrudniejszym zadaniem. Kiedy to robię, mam mniej czasu na zmartwienia, a więcej na
przygotowanie. Pracę nad raportem na koniec roku lubię zaczynać w sierpniu, żeby do grudnia
wszystko było w porządku.
Mając wybór, jakie zadanie pozostawiłbyś na koniec w swojej pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, jak zarządzasz swoim czasem.
Strategia: Zademonstruj, że dobrze zarządzasz swoim czasem i ustalasz jego priorytety. Podaj przykład
tego, jak to robisz, który jest odpowiedni do wykonywanej pracy.
Przykładowa odpowiedź: Jeśli nie ma priorytetowego terminu, wędruj, aby na koniec zostawić
najwygodniejsze zadanie. Zanim do niego dotrę, mam już za sobą najtrudniejsze zadania. Chociaż na
początku było to trudne, jestem biegły w przeprowadzaniu raportów porównawczych i analiz dla firmy,
więc mogę zostawić to na koniec.
Czego najbardziej brakuje Ci w pracy na wakacjach?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zobaczyć, jak opisujesz swoją pracę, gdy masz przerwę.
Strategia: Bądź przychylny, ale uważaj, aby nie wyglądało to na nieszczere. Nie zostaniesz
potraktowany poważnie, jeśli powiesz, że absolutnie tęsknisz za wzrokiem. Podaj jeden przykład, który
byłby odpowiedni dla pracy, do której prowadzisz rozmowę kwalifikacyjną.
Przykładowa odpowiedź: Chociaż jest to wymagające środowisko, przyzwyczajam się do zgiełku
tygodnia pracy i trochę za nim tęsknię, gdy mnie nie ma. Moje wakacje to zazwyczaj tylko kilka krótkich
dni tu i tam, więc na szczęście nie muszę zbytnio tęsknić za pracą.
Dlaczego zostałeś przeniesiony?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, czy powód, dla którego zostałeś przeniesiony, był
pozytywny czy negatywny.
Strategia: Skoncentruj się na pozytywach transferu, bez względu na to, co się wydarzyło.
Przykładowa odpowiedź: Zostałem przeniesiony w czasie dużych przetasowań w firmie. Była to dla
mnie świetna okazja, aby wykorzystać to, czego nauczyłem się w jednym dziale, i zastosować to w
innym.
Biorąc pod uwagę osiągnięcia w twoim CV, czy twoja pensja jest tak niska?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce zrozumieć, w
jakim stopniu wynagrodzenie ma wpływ na Twoje cele zawodowe.
Strategia: wyjaśnij swoją długoterminową strategię przygotowania się na najwyższe przyszłe zarobki,
w przeciwieństwie do brania czegokolwiek .

Przykładowa odpowiedź: Do tego momentu w mojej karierze chodziło o wkład w organizację i zdobycie
jak największego doświadczenia. Zdecydowałem się podjąć kilka prac, które opłacały się w średnim
przedziale rynku, w przeciwieństwie do najwyższych, ponieważ wiedziałem, że te firmy będą dla mnie
największym wyzwaniem i będę miał najlepszą okazję do nauki. Teraz, gdy zdobyłem całe to
doświadczenie, czuję, że jestem w stanie wykonywać pracę, która odpowiednio spełnia oba moje cele
– rzucić mi wyzwanie, a także płacić pensję, która jest na wyższym końcu skali.
Jak ta praca wpisuje się w Twój plan kariery?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, czy ta pozycja jest dla Ciebie odpowiednia, czy jest to
tylko praca.
Strategia: Wykorzystując swoje dotychczasowe doświadczenia i wyjaśniając swoje cele zawodowe,
opisz, dlaczego ta praca jest dla Ciebie idealna.
Przykładowa odpowiedź: Moim celem zawsze było podejmowanie ról związanych ze zwiększaniem
odpowiedzialności w branży reklamowej. Przeszedłem drogę od koordynatora do młodszego
przedstawiciela ds. kont. do przedstawiciela konta. Ta praca jako Account Manager jest dla mnie
doskonałą okazją do zrobienia kolejnego kroku i sprawdzenia się.
Na jakim zadaniach podczas ostatniego stażu spędziłeś większość swojego czasu?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, czy staż wymieniony w twoim CV był cennym
doświadczeniem, czy tylko pracowitą pracą.
Strategia: Podaj przykłady, które pokazują, że praca, w której uczestniczyłeś, miała znaczenie i było
wartościowym doświadczeniem.
Przykładowa odpowiedź: Na moim ostatnim stażu wspierałem wiceprezesa ds. marketingu. Była to
wyjątkowa okazja, ponieważ firma wychodziła z bankructwa i miała mało personelu. Przejąłem kilka
ról, w których nie spodziewałem się, że będę miał okazję uczestniczyć jako stażysta: przeprowadzałem
analizy rynku konkurencyjnego, przygotowywałem raporty i prezentacje oraz towarzyszyłem
wiceprezesowi na konferencjach. To nie było tak pracowite zajęcie, z którego słynie większość stażów.
Czy możesz mi opowiedzieć o czasie, kiedy odkryłeś wydajniejszy sposób wykonywania zadania
roboczego?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, czy chcesz poprawić swoją wydajność jako pracownika.
Strategia: Podaj przykład, który byłby odpowiedni dla stanowiska, o które prowadzisz rozmowę
kwalifikacyjną. Opisz wyzwanie, jak podszedłeś do jego rozwiązania i jaki był efekt końcowy.
Przykładowa odpowiedź: Śledziłem ogromne ilości danych w arkuszach kalkulacyjnych. W pewnych
momentach ręcznie liczyłem informacje w arkuszu kalkulacyjnym, ale wiedziałem, że musi być lepszy
sposób. W wolnym czasie zacząłem robić samouczki online, aby poszerzyć swoją wiedzę o programie i
nauczyłem się, jak efektywniej sortować i przeglądać dane. To było jak noc i dzień. Coś, co zajęło mi
około 5 lub 6 godzin, teraz zajęło mi 1 lub 2 godziny.
Czy zawsze sprawdzasz swoją pracę?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, jak skrupulatny jesteś w swojej pracy i jak
minimalizujesz błędy.
Strategia: Zademonstruj, że uważnie sprawdzasz swoją pracę, ale zdajesz sobie również sprawę z
ograniczeń czasowych. Wspomnij o stosowanych technikach, które redukują błędy w sposób czasowy.

Przykładowa odpowiedź: jestem bardzo skrupulatny i ostrożny w swojej pracy. Jeśli jest to dla mnie
nowy proces lub coś, czego jeszcze nie jestem pewien, sprawdzę swoją pracę dwukrotnie, a czasem
nawet trzykrotnie. Jeśli jest to zadanie, z którym czuję się bardzo komfortowo, wypatrzę błędy.
Opowiedz mi o sytuacji, w której otrzymałeś zadanie, ale nie wiedziałeś, jak się do tego zabrać. Jak
poradziłeś sobie z tą sytuacją?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, jak postępowałbyś, gdy twoje dyrektywy są niepewne.
Strategia: Pokaż, że jesteś ostrożny w zrozumieniu tego, czego się od ciebie wymaga i że nie wahasz się
prosić o wyjaśnienie lub pomoc, gdy jest to potrzebne.
Przykładowa odpowiedź: Zostałem poproszony o sporządzenie raportu na koniec roku, który zostanie
dostarczony do naszego zarządu. Nie było jasne, w jakim formacie miało to zostać dostarczone.
Przejrzałem dyrektywy, aby upewnić się, że je zrozumiałem, i przygotowałem kilka podstawowych
szkiców, więc miałem kilka wizualizacji, gdy prosiłem o spotkanie dla jasności z moim szefem.
Poprosiłem o spotkanie i przyniosłem materiały. Wyjaśniłem zadanie tak, jak je zrozumiałem i
poprosiłem o wyjaśnienie. Szefowi pomogło, że narysowałem kilka makiet i wyjaśnił mi dokładnie, jak
chce to zrobić.
Czy możesz mi opowiedzieć o sytuacji, kiedy wycofałeś się ze spotkania, ponieważ czułeś, że ktoś
inny powinien się odezwać lub mieć okazję?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, jak kierujesz się swoim ego i jak najlepiej współdziałasz
ze współpracownikami lub klientami.
Strategia: Zademonstruj swoją zdolność do zdobycia punktu, ale nie do tego stopnia, by wyprzedzać
innych na spotkaniu lub być egoistycznym. Użyj przykładu, który byłby odpowiedni dla pracy, o którą
się ubiegasz.
Przykładowa odpowiedź: Kiedy byłem młodszym pracownikiem, poproszono mnie o uczestniczenie w
spotkaniu planistycznym i podzielenie się przemyśleniami na temat dotarcia do nowej grupy
demograficznej. Jako nowy pracownik otrzymałem pierwszeństwo głosu i broniłem swojej sprawy. Było
kilku starszych pracowników, którzy nie zgadzali się z moimi poglądami opartymi na ich wieloletnim
doświadczeniu i znaleźli się w centrum uwagi. Czułem, że to najlepsze, co mogłem zrobić, biorąc pod
uwagę ówczesną hierarchię i że prezes usłyszała mój punkt widzenia i mogła sama podjąć decyzję.
Jak pokazałbyś współpracownikom znaczenie współpracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Możliwość efektywnej pracy ze współpracownikami jest niezbędnym
narzędziem.
Strategia: Użyj przykładu związanego z pracą, który pokazuje, że potrafisz pozyskać współpracowników
w tym samym zespole.
Przykładowa odpowiedź: Lama, osoba kierująca się danymi i stworzylibyśmy wykres, który porównuje
to, co możemy zrobić osobno, z tym, co możemy osiągnąć razem, aby osiągnąć cele. Trudno jest myśleć
poza sobą, ale kiedy dana osoba widzi obraz tego, jak on / ona potrafi najefektywniej pracować w
grupie, zapada w pamięć.
Podaj przykład sytuacji, w której pomogłeś współpracownikowi poprawić jego umiejętności
zawodowe?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, czy jesteś pomocny swoim współpracownikom.

Strategia: Podaj przykład pasujący do wykonywanej pracy, który pokaże, w jaki sposób pomogłeś
współpracownikowi nauczyć się tej umiejętności. Wyjaśnij, jakie trudności miał twój współpracownik,
w jaki sposób mu pomagałeś i jaki był efekt końcowy.
Przykładowa odpowiedź: Jedna z moich współpracownic jest świetną sprzedawczynią, ale jej
umiejętności obsługi komputera były nieaktualne. Odkryła, że jej niezdolność do generowania
raportów w bazie danych ogranicza jej czas na telefonowanie do klientów. Poprosiłem Sally, żeby przez
kilka dni śledziła mnie, kiedy wprowadzałem raporty i robiła notatki z tego, czego nie rozumiała. Byłem
w stanie omówić z nią jej pytania i obserwować, jak wprowadzała pewne informacje, aby sprawdzić,
czy robi to poprawnie. Poprawiłem kilka drobnych błędów i Sally była wyłączona i działała. Jest teraz
bardzo zdolna do korzystania z programu i nie stanowi to już dla niej problemu.
Opowiedz mi o sytuacji, w której otrzymałeś instrukcje pracy i nie byłeś w stanie ich zrozumieć.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, jak postępowałbyś, gdy twoje dyrektywy są niepewne.
Strategia: Pokaż, że jesteś ostrożny w zrozumieniu tego, czego się od ciebie wymaga i że nie wahasz się
prosić o wyjaśnienie lub pomoc, gdy jest to potrzebne.
Przykładowa odpowiedź: Zostałem poproszony o sporządzenie raportu na koniec roku, który zostanie
dostarczony do naszego zarządu. Nie było jasne, w jakim formacie miało to zostać dostarczone.
Przejrzałem dyrektywy, aby upewnić się, że je zrozumiałem, i przygotowałem kilka podstawowych
zarysów, więc miałem kilka wizualizacji, gdy prosiłem o spotkanie dla jasności z moim szefem.
Poprosiłem o spotkanie i przyniosłem materiały. Wyjaśniłem zadanie tak, jak je zrozumiałem i
poprosiłem o wyjaśnienie. Szefowi pomogło, że narysowałem kilka makiet i wyjaśnił mi dokładnie, jak
chce to zrobić.
Jak często rozmawiasz i pracujesz z kolegami, aby wymyślić nowe systemy i style pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby się uczyć, jeśli jesteś innowacyjnym myślicielem, który chce się
doskonalić.
Strategia: Zademonstruj, że prowadzisz dyskusje na temat tego, jak wszyscy możecie pracować bardziej
efektywnie. Podaj przykład czasu, w którym okazał się skuteczny.
Przykładowa odpowiedź: Ja i moi koledzy nieustannie dzielimy się najlepszymi praktykami, jak możemy
pracować najefektywniej. Niezależnie od tego, czy jest to związane z procesem, czy technologią,
zawsze szukamy sposobów na poprawę. Odkryłem, że wiele innowacji ma miejsce nieformalnie w
porze lunchu lub w drodze do domu, gdzie możemy podzielić się tym, co działa, a co można ulepszyć.
Czy możesz mi opowiedzieć o sytuacji, kiedy zrobiłeś coś ekstra, coś nie należącego do przydzielonych
Ci rutynowych czynności, dla dobra klienta?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Uczyć się, jeśli jesteś typem pracownika, który wychodzi poza siebie dla
klienta.
Strategia: Podaj przykład związany z pracą, który jasno wyjaśnia, jaki dodatkowy krok podjąłeś, aby
pomóc klientowi. Wyjaśnij, dlaczego chciałeś pomóc, jakiego rodzaju pomoc udzieliłeś i jaki był efekt
końcowy.
Przykładowa odpowiedź: Kiedy zajmowałem się naszą infolinią obsługi klienta, otrzymałem telefon od
długoletniego klienta, który miał trudności z dostępem do informacji na stronie internetowej. Był
starszy i nie był biegły w nawigowaniu po Internecie. Zapytałem, czy ma dostęp do faksu. Odpowiedział,
że to zrobił, a ja przefaksowałem mu informacje, potwierdziłem, że je otrzymał i przejrzałem kroki

niezbędne do złożenia zamówienia. Był tak szczęśliwy z otrzymanej pomocy, że zamówił 20% więcej
niż zwykle.
Opisz czas, w którym podjąłeś dodatkową pracę, aby pomóc zespołowi w osiągnięciu kluczowego
celu pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, czy jesteś typem pracownika, który zrobi wszystko,
aby pomóc swoim współpracownikom.
Strategia: Podaj odpowiedni przykład, który wyjaśnia, dlaczego konieczne było podjęcie się zadania, co
zrobiłeś, aby pomóc i jaki był efekt końcowy.
Przykładowa odpowiedź: Nasz zespół pracował nad dotrzymaniem terminu sporządzenia raportu na
koniec roku. Ukończyłem część analityczną, ale mój zespół potrzebował pomocy, aby dane były
atrakcyjne wizualnie. Zgłosiłem się na ochotnika, aby dopracować każdy obraz, który się pojawił, aby
prezentacja wyglądała jak najlepiej.
Opowiedz mi o czasie, w którym podjąłeś studia z własnej inicjatywy, aby poprawić wyniki swojej
pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć motywację do ciągłego uczenia się i doskonalenia.
Strategia: Posłuż się przykładem formalnego lub nieformalnego procesu uczenia się, który poprawił
Twoją pracę. Wyjaśnij, jak się poprawiłeś.
Przykładowa odpowiedź: Moja wiedza o programie Microsoft Excel była wystarczająca, ale chciałem
być bardziej efektywny w swojej pracy. Zacząłem robić zaawansowane tutoriale w porze lunchu, aby
poprawić. W ciągu miesiąca moja wiedza znacznie się poprawiła. mogę teraz stosować funkcje, które
poprawiają moją wydajność i oszczędzają czas.
Opowiedz mi o inicjatywie, którą podjąłeś, aby usprawnić procedury w pracy.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Organizacje cenią pracowników, którzy podejmują inicjatywę i są
pomocni w ulepszaniu sposobu działania.
Strategia: Podaj odpowiedni przykład, który wyjaśnia, na czym polega problem, podjętą inicjatywę i
efekt końcowy.
Przykładowa odpowiedź: Zauważyłem, że te same informacje są wprowadzane w wielu miejscach w
mojej firmie. Zapytałem, czy jest ku temu jakiś dobry powód i powiedziano mi, że nie.
Współpracowałem z zespołem IT, aby stworzyć bazę danych, która obejmowałaby wszystkie
wymagane formaty i pola wprowadzania, aby informacje można było wprowadzić raz i oszczędzić czas.
Pracowaliśmy nad tym razem przez sześć miesięcy, a teraz firma ma tylko jedną bazę danych.
Kiedy musisz utworzyć kolejność zadań, które mają zostać ukończone, w jaki sposób decydujesz,
które zadanie ma priorytet?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Każda praca wiąże się z wieloma wymaganiami dotyczącymi Twojego
czasu, a osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce dowiedzieć się, jak najlepiej sobie
radzisz.
Strategia: Wyjaśnij swój proces i podaj przykłady odpowiednie do pracy, które pokazują Twoją zdolność
do zarządzania wieloma projektami i ustalania ich priorytetów.

Przykładowa odpowiedź: Aby określić, co powinno być traktowane priorytetowo, patrzę na terminy
pracy i kto o nią prosi. Odkryłem, że dyrektorzy oczekują, że porzucisz wszystko i będziesz pracować
nad ich projektami jako priorytet i to jest to, co zwykle robię. Po drugie, patrzę na termin i najpierw
pracuję nad tym, co jest najbardziej naglące. W mojej ostatniej pracy otrzymywałem wiele próśb od
dyrektora generalnego i najpierw zajmowałem się nimi. Sprawdzę, jakie inne prace mam do wykonania
i kiedy. Zastanowiłbym się nad tym, co jest należne w odległej przyszłości i jak mógłbym rozłożyć pracę
w czasie, pracując nad tym, co jest należne od razu.
Kiedy ostatnio użyłeś pomysłowej metody, aby wydobyć zasoby firmy poza poziom, który zwykle
jest osiągany?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć swoją zdolność do maksymalizacji zasobów i
zaoszczędzenia pieniędzy firmy.
Strategia: Podaj odpowiedni przykład, który pokazuje Twoją zdolność do maksymalizacji zasobów w
kreatywny sposób.
Przykładowa odpowiedź: W ramach naszej pracy doradczej zapewniamy testy zawodowe. Każdy
oficjalny test kosztuje 50 USD, a zwykle kupujemy 2000 rocznie. Zauważyłem, że niektórzy klienci
przystępują do pierwszej części testu i jej nie wypełniają. Zamiast marnować test na tych, którzy nie
zamierzają go używać, znalazłem ważną darmową wersję online. Jest mniej wyczerpujący, ale pokazuje
nam, kto poważnie podchodzi do egzaminu. Gdy ktoś ukończy darmową wersję, zarządzamy tą, która
kosztuje 50 USD.
Wyjaśnij, w jaki sposób twoje doświadczenie zawodowe ma znaczenie dla tego stanowiska.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, jakie masz doświadczenie na danym stanowisku.
Strategia: Skoncentruj się na aspektach swojego doświadczenia, które są najbardziej istotne dla
stanowiska, bez względu na to, czy miałeś wcześniej dany tytuł zawodowy, czy nie.
Przykładowa odpowiedź: Całe moje doświadczenie zawodowe ma znaczenie dla tej możliwości
menedżera sprzedaży. W moich rolach menedżera sprzedaży i konta przejmuję większą
odpowiedzialność. Zarządzałem również innymi w środowiskach handlu detalicznego i usług
gastronomicznych, co nauczyło mnie być lepszym menedżerem.
Jakie masz odpowiednie doświadczenie?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, jakie masz doświadczenie na danym stanowisku.
Strategia: Skoncentruj się na aspektach swojego doświadczenia, które są najbardziej istotne dla
stanowiska, niezależnie od tego, czy piastowałeś wcześniej dany tytuł zawodowy, czy nie.
Przykładowa odpowiedź: Całe moje doświadczenie zawodowe ma znaczenie dla tej możliwości
menedżera sprzedaży. W moich rolach menedżera sprzedaży i konta przejmuję większą
odpowiedzialność. Zarządzałem również innymi w środowiskach handlu detalicznego i usług
gastronomicznych, co nauczyło mnie być lepszym menedżerem.
Czy mogłeś zrobić lepiej w swojej ostatniej pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, jak oceniasz siebie i kiedy widzisz pole do poprawy.
Strategia: Nie bądź dla siebie zbyt surowy. Podkreśl, co zrobiłeś dobrze, ale z perspektywy czasu można
było zrobić lepiej.

Przykładowa odpowiedź: Zawsze jest miejsce na ulepszenia. Miałem niezmiennie dobrą historię bycia
największym producentem sprzedaży w firmie, ale czasami powinienem był skupić się na różnych
rynkach. Na przykład zainicjowałem kilka kontraktów na rynku edukacyjnym, ale ta branża ma
tendencję do poruszania się bardzo powoli i wpłynęło to na moją zdolność do budowania nowego
biznesu w technologii. Gdybym zbadał to lepiej, skupiłbym się bardziej na technologii i ograniczyłbym
się tylko do głównych kont w edukacji.
Omów swoje wykształcenie.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby ustalić, czy twoje wykształcenie spełnia lub przekracza wymagania
dotyczące pracy.
Strategia: Przedstaw listę swoich referencji, ale skup się na wykształceniu, które jest najbardziej
związane z wykonywaną pracą.
Przykładowa odpowiedź: Mam licencjata i magistra finansów Jrom Hudson University. Jako licencjat
uczyłem się historii sztuki. Ta nieletnia dała mi lepsze zrozumienie branży artystycznej.
Jaka jest najważniejsza rzecz, której nauczyłeś się w szkole?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zorientować się, jakie informacje cenisz i jak to cię ukształtowało.
Strategia: Skoncentruj się na określonej wartości, umiejętności lub obszarze wiedzy, które najbardziej
pasują do wykonywanej pracy.
Przykładowa odpowiedź: Najważniejszą rzeczą, której się nauczyłem, było ustalanie priorytetów dla
mojego czasu. Studia licencjackie skończyłem w trzy lata zamiast jak zwykle w cztery. Odbyłem również
staż i pracowałem na pół etatu. Bardzo starannie planowałam swoją pracę i godziny stażowe wokół
zajęć i planowałam krótsze zmiany podczas matur.
Jakie szkolenie odbyłeś do tej pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jak jesteś gotowy do pracy.
Strategia: Zapewnij wgląd zarówno w formalne, jak i nieformalne szkolenie, które miałeś.
Przykładowa odpowiedź: Mam kilkuletnie szkolenie w sprzedaży. Oprócz bycia mentorem i uczeniem
się od doświadczonych profesjonalistów przez pięć lat na moim ostatnim stanowisku, pracowałem w
niepełnym wymiarze godzin w sprzedaży, kiedy byłem w szkole i wziąłem udział w kilku kursach
sprzedaży i marketingu.
Dlaczego wybrałeś swój kierunek?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby lepiej zrozumieć Twoje zainteresowania zawodowe i cele w danym
czasie.
Strategia: Skonstruuj odpowiedź, która będzie miała zastosowanie do pracy. Jeśli major odnosi się
bezpośrednio, jest to łatwiejsze połączenie. Jeśli specjalizacja nie jest z nią związana, skup się na
aspekcie specjalizacji lub na tym, czego się nauczyłeś, a które ma związek z zajmowanym stanowiskiem.
Przykładowa odpowiedź: Wybrałem komunikację, ponieważ czułem, że jest to niezbędne narzędzie,
bez względu na dziedzinę. Moje umiejętności komunikacyjne dobrze mi służyły w obszarze sprzedaży i
cieszę się, że to wybrałem.
Dlaczego wybrałeś swoją uczelnię i jakie czynniki wpłynęły na Twój wybór?

Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć proces podejmowania decyzji i umiejętności planowania
długoterminowego.
Strategia: Skoncentruj się na tym, co według Ciebie możesz zyskać w swojej karierze, uczęszczając na
uniwersytet, który zrobiłeś.
Przykładowa odpowiedź: Cóż, cieszyłem się, że zostałem przyjęty do mojego pierwszego wyboru,
Hudson University. Miałem kilku Jriendów, którzy byli o kilka lat starsi ode mnie, którzy brali udział i
wydawali się mieć dobre doświadczenia. Znałem silną szkołę biznesową Hudsona i lokalne kontakty,
co naprawdę sprzedało mi tę okazję. Bardzo się cieszę, że pojechałam i nadal uczestniczę w zajęciach
dla absolwentów.
Dlaczego wybrałeś kierunek studiów?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby lepiej zrozumieć Twoje zainteresowania zawodowe i cele w danym
czasie.
Strategia: Skonstruuj odpowiedź, która będzie miała zastosowanie do pracy. Jeśli główny dotyczy
bezpośrednio, jest to łatwiejsza korekcja. Jeśli specjalizacja nie jest z nią związana, skup się na aspekcie
specjalizacji lub na tym, czego się nauczyłeś, a które ma związek z zajmowanym stanowiskiem.
Przykładowa odpowiedź: Wybrałem komunikację, ponieważ czułem, że jest to niezbędne narzędzie,
bez względu na dziedzinę. Moje umiejętności komunikacyjne dobrze mi służyły w obszarze sprzedaży i
cieszę się, że to wybrałem.
Jakie masz umiejętności obsługi komputera?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, czy masz umiejętności obsługi komputera niezbędne do
pracy.
Strategia: Skoncentruj się na wymienieniu umiejętności obsługi komputera, które są najbardziej
odpowiednie dla stanowiska. Opisz przykład lub dwa, w jaki sposób z powodzeniem wykorzystałeś je
w pracy.
Przykładowa odpowiedź: jestem biegły w programach Microsoft Word, Excel i PowerPoint. Mój szef
poprosił mnie o regularne szkolenia w programie Excel, aby inni pracownicy mogli zapoznać się z
niektórymi zawiłościami programu.
Jaka sugestia z pracy została wdrożona?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, jak ceniony jest Twój wkład w pracy.
Strategia : Podaj odpowiedni przykład, który pokazuje, że Twój wkład został doceniony, w jaki sposób
został wdrożony i ostatecznie, w jaki sposób pomógł firmie.
Przykładowa odpowiedź: Zasugerowałem, że zamiast całodniowych spotkań, mamy godzinne
spotkania co dwa tygodnie rano, a pozostałe spotkania dzielimy na obszary specjalizacji, aby ci, którzy
nie pracowali w tym obszarze, mogli skoncentrować się na co musieli zrobić, aby każdy
zmaksymalizował swój czas. Pomysł został dobrze przyjęty i pomógł pracownikom zmaksymalizować
ich wydajność.
Opowiedz mi o swoich doświadczeniach w szkole.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, w jaki sposób zachowujesz swój profesjonalizm w
odpowiadaniu na to pytanie.

Strategia: Skoncentruj się na działaniach zawodowych, w których brałeś udział w kampusie i poza nim
oraz na tym, co osiągnąłeś. Ayoid omawianie wszelkich imprez lub działań niezawodowych.
Przykładowa odpowiedź: Ponieważ Hudson University ma siedzibę w samym sercu miasta, brałem
udział w wielu profesjonalnych zajęciach, zarówno na terenie kampusu, jak i poza nim. Uczestniczyłem
w klubie marketingowym i założyłem klub przedsiębiorcy. Pomagałem jednemu z moich profesorów w
jego badaniach w tej dziedzinie podczas moich młodszych i starszych lat. Dzięki uniwersytetowi
mogłam również pełnić funkcję wolontariusza i pomagać dzieciom w mentoringu. W sumie pracowite,
ale wspaniałe 4 lata!
Jakie było najbardziej satysfakcjonujące doświadczenie uniwersyteckie?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jakie doświadczenie cenisz najbardziej i uzyskać
lepszy wgląd w swoje priorytety.
Strategia: Skoncentruj się na aspekcie swojego doświadczenia, który obejmował wykorzystanie
umiejętności ważnych w pracy, takich jak praca zespołowa.
Przykładowa odpowiedź: Najbardziej satysfakcjonującą i wymagającą częścią mojego doświadczenia
było pełnienie funkcji lidera końcowego projektu klasowego. Wymagało to dużo koordynacji pod
względem harmonogramów, zebrania wszystkich na tej samej stronie i pracy nad planem. To było
niezwykle satysfakcjonujące, kiedy osiągnęliśmy cel i otrzymaliśmy wynik grupowy A.
Jak oceniasz swoje słownictwo i gramatykę w skali od 1 do 10?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce lepiej poznać
twoje umiejętności pisania, a także umiejętność bycia krytycznymi.
Strategia: Podaj dobry, ale nie doskonały wynik. Podkreśl, gdzie jesteś silny, ale także gdzie jest miejsce
na poprawę.
Przykładowa odpowiedź: powiedziałbym ósemkę. Uważam, że moje słownictwo i umiejętności
gramatyczne są dość silne, biorąc pod uwagę moje umiejętności zawodowe i wykształcenie, ale z
pewnością blednę w porównaniu z utalentowanym redaktorem lub profesorem pisania. Uważam, że
zawsze jest miejsce na poprawę. Na przykład 5 lat temu uważałem, że mam duże umiejętności
gramatyczne, ale kiedy teraz na to patrzę, zauważam pewne błędy.
Jak wykształcenie przygotowało Cię do pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, jakie edukacyjne kwalifikacje, które wnosisz do pracy.
Strategia: Skoncentruj się na temacie, który jest odpowiedni dla pracy, a także na niektórych miękkich
umiejętnościach, które możesz zdobyć w środowisku edukacyjnym.
Przykładowa odpowiedź: No cóż, oczywiście pracując w branży księgowej czuję, że moje kursy z
rachunkowości rzuciły mi wyzwanie i dobrze przygotowały mnie do tej branży. Co równie ważne, byłem
przygotowany do bycia lepszym profesjonalistą poprzez odpowiedzialność za dotrzymywanie
terminów i wykonywanie wielu zadań w grupie.
Jakie przedmioty na studiach lubiłeś najbardziej? Czemu?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby uzyskać lepsze zrozumienie Twoich zainteresowań.

Strategia: Nawiąż połączenie między przedmiotem, który Ci się podobał, a rodzajem pracy, do której
prowadzisz rozmowy kwalifikacyjne. Temat nie musi być bezpośrednio związany z pracą, o ile
nawiążesz połączenie.
Przykładowa odpowiedź: Moim ulubionym przedmiotem była mowa. Przed zajęciami nie uważałbym
się za pewnego siebie mówcę, zwłaszcza przemawiającego przed grupą! Klasa była dla mnie
wyzwaniem i zyskałam dużo pewności siebie. Często wracam myślami do tych zajęć, zanim wygłoszę
prezentację dla dużej grupy.
Jakie przedmioty na studiach lubiłeś najmniej? Czemu?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby lepiej zrozumieć, jakie tematy cię nie interesują.
Strategia: Podaj temat niezwiązany ze stanowiskiem.
Przykładowa odpowiedź: Filozofia była moim najmniej ulubionym przedmiotem. Chociaż koncepcja
abstrakcyjnej myśli i debaty jest bardzo interesująca, trudno mi było się w nią wciągnąć.
Gdybyś mógł to zrobić, jak inaczej zaplanowałbyś swoje studia akademickie?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby sprawdzić, czy możesz uczyć się na swoich błędach.
Strategia: Skoncentruj się na dążeniu do doskonałości, a nie na omawianiu lenistwa lub prokrastynacji
w szkole.
Przykładowa odpowiedź: Jeśli już, to powiedziałbym, że wyszedłem z bramki startowej za mocno i pod
koniec semestru zaczęło się przeciągać. Skupiłabym się na lepszych krokach i skupiłabym się na pracach
semestralnych i finałach.
Czego nauczyłeś się uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jak aktywny byłeś poza wymaganym programem
nauczania i czego nauczyłeś się w tych sytuacjach.
Strategia: Skoncentruj się na umiejętnościach, które byłyby istotne i możliwe do zastosowania dla
pracy.
Przykładowa odpowiedź: Bycie w drużynie zapaśniczej pozwoliło mi na fizyczne pchanie się mocniej niż
wcześniej dźwignia. Nauczyło mnie, że możesz wyznaczać sobie granice, ale jeśli pracujesz ciężej i nie
poddajesz się, możesz przeforsować te narzucone przez siebie granice, aby przejść na wyższy poziom.
Czy masz w planach zdobycie wyższego stopnia naukowego?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, czy masz plan, aby nadal uczyć się nowych rzeczy i
rozwijać się.
Strategia: Nawet jeśli nie masz w tej chwili konkretnego planu, wyrażaj zainteresowanie kontynuacją
studiów. Najlepiej byłoby, gdybyś mógł określić rodzaj dyplomu lub kontynuowania nauki, które
planujesz kontynuować.
Przykładowa odpowiedź: Tak, jestem teraz na studiach magisterskich. Uważam, że ważne jest, aby
kontynuować edukację, aby uczyć się, rozwijać i wnosić większy wkład w pracę mojego pracodawcy.
Czy napotkałeś jakieś szczególne problemy po przejściu ze szkoły średniej na studia?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jak dobrze przechodzisz do nowego środowiska.

Strategia: Wyjaśnij, jakie wyzwania napotkałeś i co zrobiłeś, aby się dostosować.
Przykładowa odpowiedź: Przejście z liceum do college'u było dla mnie ważnym przejściem. Moja szkoła
średnia była bardzo mała, a college mieścił się w innym stanie i była bardzo dużą instytucją. Musiałam
nauczyć się zasobów, aby właściwie zarządzać: sposobem zapisywania się na zajęcia, nowymi
nawykami w nauce, a także nauką prawidłowego korzystania z biblioteki szkolnej. Na początku było to
wyzwanie, ale czuję, że się wyróżniałem.
Jak poradziłeś sobie z różnicami, jakie mogłeś mieć z profesorem?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz podobnie zarządzać sporem
z przełożonym w przyszłości, takim jak przełożony.
Strategia: Podaj spór, który mogłeś mieć z profesorem, jak sobie z tym poradziłeś i jak ostatecznie
został rozwiązany.
Przykładowa odpowiedź: Byłem zaskoczony, że otrzymałem Cona, który moim zdaniem powinien był
otrzymać 5. Poprosiłem o rozmowę z profesorem, aby nie kwestionować mojej oceny, ale dowiedzieć
się, gdzie mogłem popełnić błąd i jak mógłbym się poprawić w przyszłości. Profesor uważał, że
artykułowi brakuje oryginalności i choć dobrze opracowane, nie poszerza wiedzy w tej dziedzinie. Dał
mi możliwość przerobienia tego i dostałem piątkę z tego artykułu i ostatecznie piątkę z kursu.
Czy twoja praca ma związek z jakimiś badaniami, które odbyłeś na studiach?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, w jaki sposób twoje wykształcenie pasuje do twojej
pracy.
Strategia: Oświadcz, że posiadasz specjalną wiedzę opartą na twojej silnej akademickiej motywacji.
Przykładowa odpowiedź: Oczywiście. Prowadzę szeroko zakrojone badania rynku. Moje doświadczenie
w psychologii dobrze mnie przygotowało w tej dziedzinie, ponieważ wiem, jak prawidłowo
przygotowywać, przeprowadzać i analizować dane zebrane z ankiet.
Jak ważne jest GPA dla uzyskania pracy w tej dziedzinie?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jak cenisz edukację i jej znaczenie dla sukcesu w
pracy.
Strategia: Podaj wyważoną odpowiedź, która pokazuje znaczenie ocen, ale także dlaczego inne czynniki
są również ważniejsze.
Przykładowa odpowiedź: Uważam, że wykazanie silnego GPA pokazuje zrozumienie tematu, ale jest w
tym znacznie więcej. W pracy zawsze musisz być chętny do nauki, wkładać dodatkowy wysiłek i być
graczem zespołowym, aby odnieść sukces. Jeśli ktoś może zademonstrować te umiejętności podczas
rozmowy kwalifikacyjnej, należy mu poświęcić dużą uwagę na tę pracę.
Czy masz plany na kontynuację nauki?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, czy masz plan dalszego uczenia się nowych rzeczy i
rozwoju.
Strategia: Nawet jeśli nie masz w tej chwili konkretnego planu, wyrażaj zainteresowanie kontynuacją
studiów. Najlepiej byłoby, gdybyś mógł określić rodzaj dyplomu lub kontynuowania nauki, które
planujesz kontynuować.

Przykładowa odpowiedź: Tak, lam aktualnie zapisana na studia magisterskie. Uważam, że ważne jest,
aby kontynuować edukację, aby uczyć się, rozwijać i wnosić większy wkład w pracę mojego
pracodawcy.
Jakie były twoje ulubione zajęcia w szkole?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jakie obszary szkoły Cię interesują.
Strategia: tutaj zadziałałyby dwie strategie. Wybierz tę, która według Ciebie dostarczyłaby nowe
informacje Rekruterowi. Albo skoncentruj się na swoich kwalifikacjach, mówiąc o kursach, które są
istotne dla wykonywanej pracy, albo pokaż swoją wszechstronność, wykazując zainteresowanie
niezwiązanym obszarem.
Przykładowa odpowiedź: Będąc bankierem, lubiłem zajęcia z finansów, ale lubiłem też zajmować się
historią sztuki. Pozwoliło mi to poznać dziedzinę, której wcześniej nie znałem i dało mi coś ciekawego
do rozmowy, gdy poznaję nowych ludzi.
Jakie kursy najbardziej podobały Ci się na studiach?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby lepiej zrozumieć twoje zainteresowania.
Strategia: Nawiąż połączenie między przedmiotami, które lubisz, a rodzajem pracy, o którą prowadzisz
rozmowę kwalifikacyjną. Temat nie musi być bezpośrednio związany z pracą, o ile nawiążesz
połączenie.
Przykładowa odpowiedź: Podobała mi się równowaga między sztukami wyzwolonymi a klasami
biznesowymi. Czułem, że ważne jest, aby zrównoważyć moje studia poza tylko pracą zawodową.
Umiejętność studiowania historii sztuki rano i finansów po południu pomogła mi stać się osobą
wszechstronną.
Opowiedz mi o swoim wykształceniu.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, w jaki sposób zachowujesz swój profesjonalizm w
odpowiadaniu na to pytanie.
Strategia: Skoncentruj się na działaniach zawodowych, w których brałeś udział w kampusie i poza nim
oraz na tym, co osiągnąłeś. Unikaj dyskutowania o jakiejkolwiek imprezie o nieprofesjonalnych
działaniach.
Przykładowa odpowiedź: Ponieważ Hudson University ma siedzibę w samym sercu miasta, brałem
udział w wielu profesjonalnych zajęciach, zarówno na terenie kampusu, jak i poza nim. Uczestniczyłem
w klubie marketingowym i założyłem klub przedsiębiorcy. Pomagałem jednemu z moich profesorów w
jego badaniach w tej dziedzinie podczas moich młodszych i starszych lat. Dzięki uniwersytetowi
mogłam również pełnić funkcję wolontariusza i pomagać dzieciom w mentoringu. W sumie pracowite,
ale wspaniałe 4 lata!
Jakie były twoje ulubione zajęcia w szkole?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, w czym uczestniczyłeś w szkole poza klasą i dlaczego
podobały Ci się te zajęcia.
Strategia: Skoncentruj się na umiejętnościach lub doświadczeniu zdobytym podczas działań które mają
jakiś związek z wykonywaną pracą.

Przykładowa odpowiedź: Moja szkoła miała wiele szans na uczestniczenie w działaniach na rzecz
sprawiedliwości społecznej i lubiłem brać w nich udział, kiedy tylko mogłem. Pomagałam w
organizowaniu zbiórek funduszy, planowałam wycieczki do osób starszych i mentorów nastolatków.
Pozwoliło mi to nabrać wiary w moje zdolności przywódcze i stać się lepszym planistą.
Opisz czas, w którym musiałeś dokonać trudnego wyboru między życiem zawodowym a
akademickim.
Dlaczego zadaje się to pytanie: aby uczyć się o swoich priorytetach i o tym, jak dokonujesz trudnych
wyborów.
Strategia: Podaj przykład, kiedy musiałeś dokonać wyboru. Opisz, dlaczego wybór był konieczny i jaki
jest efekt końcowy.
Przykładowa odpowiedź: Latem pierwszego roku zgłosiłam się na ochotnika do domu opieki,
pomagając dyrektorowi zajęć. Dyrektor przeszedł na emeryturę i zaproponowano mi stanowisko.
Podobała mi się praca i byłem zainteresowany, ale moim celem było skupienie się na szkole, więc
musiałem ją odrzucić.
W jaki sposób doświadczenia ze studiów przygotowały cię do kariery?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, co zyskałeś dzięki doświadczeniu na studiach, które
miałoby zastosowanie w pracy.
Strategia: Podaj konkretne przykłady tego, jak twoje zajęcia i inne działania pomogły ci się
przygotować.
Przykładowa odpowiedź: Wymóg odbycia przez moją uczelnię dwóch dodatkowych zajęć z ekonomii
pozwolił mi lepiej zrozumieć rynki światowe, co uczyniło mnie bardziej poinformowanym
biznesmenem. Praca grupowa była istotnym elementem większości zajęć i stałem się lepszym graczem
zespołowym, a także liderem. Moje duże obciążenie na kursie pozwoliło mi lepiej określić swój czas,
który był niezwykle cenny w pracy.
Opisz swoje najbardziej satysfakcjonujące doświadczenie na studiach.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, w czym uczestniczyłeś w szkole poza klasą i dlaczego
podobały Ci się te zajęcia.
Strategia: Skoncentruj się na umiejętnościach lub doświadczeniu zdobytym w wyniku doświadczenia,
które ma jakiś związek z wykonywaną pracą. Przykładowa odpowiedź: Moja szkoła dawała wiele
możliwości uczestniczenia w działaniach na rzecz sprawiedliwości społecznej i lubiłem brać w nich
udział, kiedy tylko mogłem.
Pomogłem zorganizować zbiórkę pieniędzy dla bezdomnych. Zostałem kapitanem drużyny i byłem
odpowiedzialny za rekrutację uczestników i nadzorowanie pracy innych w utrzymaniu budżetu,
rezerwowaniu miejsca, tworzeniu planu podróży i promocji wydarzenia. To było niezwykle trudne i
stresujące, ale bardzo satysfakcjonujące. Skończyło się na zebraniu 22 000 $.
Podobała Ci się szkoła?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, jaki rodzaj doświadczenia jest dla ciebie dobrze lub
słabo dopasowany i dlaczego.
Strategia: Skoncentruj się na aspektach, które Ci się podobały i dlaczego, a także zastanów się, jak
mogłeś więcej zyskać dzięki temu doświadczeniu.

Przykładowa odpowiedź: No tak, ale śpieszyło mi się, aby wejść do świata pracy, więc nie podobało mi
się to tak bardzo, jak powinno. Uczestniczyłem w wielu zajęciach pozalekcyjnych i brałem udział w
dużym obciążeniu kursu, ale wszystko wydawało się szybko mijać. Gdybym mógł to zrobić na nowo,
starałbym się zachować perspektywę, że jest to jedyne w swoim rodzaju doświadczenie i cieszyć się
nim trochę bardziej.
Jak myślisz, jak zmieniłeś się osobiście odkąd zacząłeś studia?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, jak rozwijałeś się jako profesjonalista, odkąd zacząłeś
szkołę.
Strategia: Użyj przykładów zmian, które miałyby zastosowanie do stanowiska.
Przykładowa odpowiedź: nabrałem pewności w swoich umiejętnościach. Zostałem postawiony w
sytuacji, by zostać liderem i sprawdzić się. Lepiej zarządzam czasem. Potrafię skuteczniej się
komunikować.
Jak myślisz, dlaczego absolwenci [Twojego kierunku] byliby dobrzy [stanowisko, o które się
ubiegałeś]?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, czy twój stopień jest odpowiedni do pracy.
Strategia: Jeśli Twój stopień naukowy nie ma bezpośredniego zastosowania w pracy, ustal, dlaczego
jest to istotne. Podaj przykład, aby udowodnić swoją rację.
Przykładowa odpowiedź: Mój dyplom jest z psychologii. Wierzę, że ma bezpośrednie zastosowanie w
biznesie, ponieważ pozwala mi lepiej rozumieć ludzi, analizować informacje i myśleć krytycznie. Moje
zdolności badawcze, które zostały dobrze rozwinięte na moich zajęciach z psychologii na studiach,
przydały się wielokrotnie w pracy, gdy budujemy profile naszej bazy konsumentów.
Czy uważasz, że twój GPA odzwierciedla twoje zdolności akademickie?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, czy osiągnąłeś swój pełny potencjał, a jeśli nie, dlaczego.
Strategia: Jeśli Twój GPA nie był 4.0, wyjaśnij, w jaki sposób mogłeś się zepsuć i dlaczego nie
wykorzystałeś swojego potencjału.
Przykładowa odpowiedź: wierzę, że udało mi się uzyskać ocenę 5 w każdej klasie, a ponieważ nie, mój
GPA nie odzwierciedla moich pełnych możliwości. Po drodze popełniłem kilka błędów, takich jak
koncentracja na niewłaściwych obszarach przed testem, które poprawiłem w młodszym roku. Uczyłam
się na błędach i doskonaliłam i myślę, że oceny z lat młodszych i starszych pełniej odzwierciedlają moje
możliwości.
Wiedząc, co wiesz teraz o swoim doświadczeniu na studiach, czy podjąłbyś te same decyzje?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się o swojej zdolności do refleksji nad sytuacją i uczenia
się z niej.
Strategia: Przedstaw siebie jako kogoś, kto nie rozpamiętuje przeszłości, ale może uczyć się z pewnych
sytuacji i je poprawiać.
Przykładowa odpowiedź: Z perspektywy czasu zawsze są rzeczy, które moglibyśmy zrobić inaczej i
wiedziałbym to, co wiem teraz. Wybrałbym lepszych partnerów do nauki, nieco lepiej
zrównoważyłbym obciążenie kursu i zmodyfikowałbym swoje techniki nauki. To wszystko, czego

nauczyłem się przez doświadczenie. Nie było możliwości wcześniejszego poznania wielu z nich, więc
nauczyłem się od nich i ruszyłem dalej.
Jaki wkład wniosłeś do projektu grupowego?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, jakim jesteś graczem zespołowym.
Strategia: Podaj trafne przykłady, które pokazują, że jesteś nie tylko graczem zespołowym, ale możesz
również pełnić role przywódcze.
Przykładowa odpowiedź: Brałem udział w wielu projektach grupowych. Moja dokładna rola różniła się
w zależności od doświadczenia innych członków grupy. W niektórych sytuacjach grupa uważała, że
najlepiej będzie, jeśli przejmę rolę lidera i koordynatora, aw innych specjalizuję się, na przykład
skoncentruję się na pewnym obszarze badań lub przygotuję końcową prezentację. Bez względu na rolę,
zawsze chętnie wnosiłem swój wkład.
Czy masz wykształcenie odpowiednie do tego stanowiska?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jakie posiadasz odpowiednie umiejętności i
wykształcenie, które byłyby wartościowe dla pracodawcy.
Strategia: Wymień swoje najistotniejsze umiejętności. Podaj przykład lub dwa, aby zademonstrować
swoją wiedzę fachową.
Przykładowa odpowiedź: Tak. Studiowałem psychologię na studiach licencjackich, co pozwoliło mi stać
się lepszym badaczem, pisarzem i komunikatorem – wszystkie cenne umiejętności w dziedzinie
biznesu. Ukończyłem program certyfikacji z finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Hudson. Ten
certyfikat pozwolił mi zdobyć kluczowe podstawy biznesowe, które moim zdaniem są niezbędne na
tym stanowisku. Posiadam różne umiejętności, które przydałyby się w tej roli, w tym umiejętność
komunikacji dwujęzycznej i doskonałą znajomość systemów baz danych. Na moim ostatnim
stanowisku zostałem poproszony o rozwiązywanie wszelkich problemów z bazą danych i ich
rozwiązywanie podczas pracy z zespołem informatycznym.
Jakie części twojego wykształcenia uważasz za istotne dla tego stanowiska?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, czy twoje wykształcenie ma znaczenie dla pracy.
Strategia: Jeśli twój stopień naukowy nie ma bezpośredniego zastosowania w pracy, ustal, dlaczego
jest to istotne. Podaj przykład, aby udowodnić swoją rację.
Przykładowa odpowiedź: Mój dyplom jest z psychologii. Wierzę, że ma to zastosowanie w biznesie,
ponieważ pozwala mi lepiej rozumieć ludzi, analizować informacje i myśleć krytycznie. Silne zdolności
badawcze, które rozwinąłem na moich zajęciach z psychologii, przydały się wielokrotnie w pracy, gdy
budujemy profile naszej bazy konsumenckiej.
Czy szkoła podyplomowa jest ważna?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jak bardzo cenisz edukację i czy rozumiesz
wymagania edukacyjne dla pracy.
Strategia: Jeśli studia podyplomowe są ważnym elementem wyróżniania się w branży, podkreśl,
dlaczego uważasz, że jest to ważne.

Przykładowa odpowiedź: Tak, uważam, że studia podyplomowe są ważne. Od rozmowy z wieloma
menedżerami wyższego szczebla w tej branży zalecono mi uzyskanie tytułu MBA po zdobyciu 5-7 lat
doświadczenia w tej dziedzinie. Planuję to zrobić pewnego dnia.
Czy obecnie bierzesz udział w kursach edukacyjnych związanych z pracą lub zapisujesz się na nie?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, w jaki sposób robisz postępy.
Strategia: Omów wszelkie zajęcia, do których się prowadzisz, niezależnie od tego, czy mają one
charakter formalny, czy nieformalny.
Przykładowa odpowiedź: Zostałem przyjęty na studia magisterskie we wrześniu. Będę chodzić na
zajęcia późnym wieczorem w tygodniu iw soboty. Regularnie poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w
tutorialach online.
Gdybyś mógł coś ulepszyć w swojej uczelni, co by to było?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, w jaki sposób analizujesz sytuację i przedstawiasz
sugestie, jak można ją poprawić.
Strategia: Jeśli to możliwe, skoncentruj się na obszarze poprawy w Twojej szkole, który odnosiłby się
do pracy.
Przykładowa odpowiedź: Na studiach było tak wiele wspaniałych możliwości zawodowych, ale wiele z
nich zostało utraconych z powodu złego planowania i słabej obsługi klienta ze strony administracji.
Czasami, kiedy szedłeś do biura uczelni po pomoc, czułeś, że zrobiłeś coś złego, po prostu zadając
pytanie. Było to dla mnie ważne przypomnienie, kiedy wszedłem do świata pracy, aby traktować
wszystkich z najwyższym szacunkiem i zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc.
W jaki sposób program akademicki i zajęcia, które podjąłeś, wpłyną na twoją karierę?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, czy twoje wykształcenie ma znaczenie dla pracy.
Strategia: Jeśli twój stopień naukowy nie ma bezpośredniego zastosowania w pracy, ustal, dlaczego
jest to istotne. Podaj przykład, aby udowodnić swoją rację.
Przykładowa odpowiedź: Mój dyplom jest z psychologii. Wierzę, że ma to zastosowanie w biznesie,
ponieważ pozwala mi lepiej rozumieć ludzi, analizować informacje i myśleć krytycznie. Silne zdolności
badawcze, które rozwinąłem na moich zajęciach z psychologii, przydały się wielokrotnie w pracy, gdy
budujemy profile naszej bazy konsumenckiej.
Czy jesteś typem ucznia, dla którego prowadzenie samodzielnego badania były pozytywnym
doświadczeniem?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, czy jesteś dobry w prowadzeniu badań i czy możesz
pracować samodzielnie.
Strategia: Zademonstruj, że jesteś typem osoby, która może pracować niezależnie i prowadzić badania
na najwyższym poziomie.
Przykładowa odpowiedź: Tak, lubiłem prowadzić niezależne badania. Po otrzymaniu instrukcji od
mojego mentora mogłem przeprowadzić szeroko zakrojone badania w branży marketingu sportowego.
Praca została przyjęta do czasopisma naukowego i miałam okazję zaprezentować ją na konferencji.

Opisz typ nauczyciela, który miał na ciebie najkorzystniejszy wpływ.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, do jakiego rodzaju mentora odnosisz się najbardziej
i dlaczego.
Strategia: Skoncentruj się na doświadczeniu z nauczycielem, które zapewniło korzystną lekcję.
Przykładowa odpowiedź: Pan Smith był moim nauczycielem chemii w liceum. Już jako dziecko mogłam
powiedzieć, którzy nauczyciele patrzyli na zegar na koniec dnia, a którzy z pasją pomagali uczniom. Pan
Smith naprawdę poszedł o krok dalej, aby jego uczniowie odnieśli sukces. Staram się brać taką samą
pasję do tego co robię i dawać z siebie wszystko.
Opisz typ nauczyciela, który stworzył dla Ciebie najkorzystniejsze doświadczenie edukacyjne.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, do jakiego rodzaju mentora odnosisz się najlepiej i
dlaczego.
Strategia: Skoncentruj się na doświadczeniu z nauczycielem, które zapewniło korzystną lekcję.
Przykładowa odpowiedź: Pani Smith była moją nauczycielką chemii w liceum. Świetnie tłumaczyła
temat, ale jej poświęcenie miało na mnie większy wpływ. Już jako dziecko mogłem powiedzieć, który
nauczyciel patrzył na zegar, a który z pasją pomagał uczniom. Pan Smith naprawdę poszedł o krok dalej,
aby jej uczniowie odnieśli sukces. Staram się brać ten sam rodzaj pasji do czego robię i daję z siebie
wszystko.
Czy uważasz, że twoje stopnie są wyznacznikiem twoich osiągnięć w nauce?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, czy osiągnąłeś swój pełny potencjał, a jeśli nie, dlaczego.
Strategia: Jeśli nie otrzymałeś samych A, wyjaśnij, jak mogłeś się poprawić i dlaczego nie wykorzystałeś
swojego potencjału.
Przykładowa odpowiedź: wierzę, że udało mi się uzyskać ocenę 5 w każdej klasie, a ponieważ nie, mój
GPA nie odzwierciedla moich pełnych możliwości. Po drodze popełniłem kilka błędów, takich jak
koncentracja na niewłaściwych obszarach przed testem. Uczyłam się na błędach i doskonaliłam i myślę,
że oceny w młodszych i starszych latach pełniej odzwierciedlają moje możliwości.
Jak przebiegało twoje przejście ze szkoły średniej a studia?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jak dobrze przechodzisz do nowego środowiska.
Strategia: Wyjaśnij, jakie wyzwania napotkałeś i co zrobiłeś, aby się dostosować.
Przykładowa odpowiedź: Przejście z liceum do college'u było dla mnie ważnym przejściem. Moja szkoła
średnia była bardzo mała, a moja uczelnia mieściła się w innym stanie i była bardzo dużą instytucją.
Musiałam nauczyć się zasobów, aby właściwie zarządzać: sposobu rejestracji na zajęcia, nowych
nawyków w nauce i prawidłowego korzystania z biblioteki szkolnej. Na początku było to wyzwanie, ale
w końcu osiągnąłem cel.
Czym różniłeś się od swoich profesorów w ocenie swoich wyników?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jak radzić sobie ze sporem z przełożonym.
Strategia: Przedstaw spór, który być może miałeś z profesorem, jak się do tego zabrałeś i jak ostatecznie
został rozwiązany.

Przykładowa odpowiedź: Byłam zaskoczona, że otrzymałam ocenę C a w jakości, którą normalnie
otrzymałabym w innej klasie. Poprosiłem o rozmowę z profesorem, aby nie kwestionować mojej oceny,
ale dowiedzieć się, gdzie mogłem popełnić błąd i jak mógłbym się poprawić w przyszłości. Profesor
uważał, że artykułowi brakuje oryginalności i choć dobrze opracowane, nie poszerza wiedzy w tej
dziedzinie. Dał mi możliwość przerobienia tego i dostałem piątkę z tego artykułu i ostatecznie piątkę z
kursu.
Podaj przykład czegoś, co zrobiłeś w szkole, co pokazuje twoją chęć do ciężkiej pracy.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby uzyskać lepszy wgląd w twoją etykę zawodową.
Strategia: Podaj odpowiedni przykład, który zademonstruje twoją etykę pracy. Wyjaśnij, dlaczego
zdecydowałeś się podjąć to wyzwanie, dlaczego było to trudne i co ostatecznie osiągnąłeś.
Przykładowa odpowiedź: Chciałem zdobyć więcej doświadczenia w pracy niż tylko letni staż. Będąc
studentem w pełnym wymiarze godzin, zdecydowałem się na staż w mieście przez 25 godzin
tygodniowo. Trudno było zrównoważyć pracę szkolną i staż z resztą życiowych wymagań, ale było
warto. Wzrosłam zrozumienie świata biznesu i, co ważniejsze, stałam się bardziej biegła w ustalaniu
priorytetów dla mojego czasu.
Opisz ostatni raz, kiedy realizowałeś projekt, który wymagał dużej inicjatywy.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, czy jesteś dobry, podejmujesz wyzwania i wykazujesz
inicjatywę.
Strategia: Wyjaśnij wyzwanie, które podjąłeś, a które miałoby związek z pracą, o którą prowadzisz
rozmowę kwalifikacyjną. Wyjaśnij, dlaczego podjąłeś się projektu, jakie kroki podjąłeś, aby go ukończyć
i jaki był efekt końcowy.
Przykładowa odpowiedź: Moja firma korzystała z kilku baz danych, aby wprowadzić te same
informacje. Chciałem usprawnić proces, więc zdecydowałem się na współpracę z zespołem IT, aby
stworzyć jedną bazę danych, która obejmowała wszystkie niezbędne informacje. To był długi proces, z
kilkoma niepowodzeniami, ale przejrzałem go i ostatecznie uratowałem firmę przed mnóstwem
zmarnowanego czasu.
Jak uczelnia zmieniła cię jako osobę?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jak rośniesz w nowej sytuacji.
Strategia: Skoncentruj się na tym, jak stać się lepszym profesjonalistą. Przykładowa odpowiedź: College
był doskonałym punktem przejścia do zawodu. Dowiedziałem się więcej o odpowiedzialności, pracy
zespołowej i odpowiedzialności, które dobrze mi służyły w pracy.
Czy twoja praca ma związek z jakimiś doświadczeniami z college'u?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, w jaki sposób twoje wykształcenie pasuje do twojej
pracy.
Strategia: Umów się, że posiadasz specjalną wiedzę specjalistyczną lub wiedzę w tym, co robisz, w
oparciu o twoją silną akademicką motywację.
Przykładowa odpowiedź: Oczywiście. Prowadzę szeroko zakrojone badania rynku. Moje doświadczenie
w psychologii dobrze mnie przygotowało w tej dziedzinie, ponieważ wiem, jak przeprowadzać trafne
ankiety i właściwie analizować dane.

Jakie kursy okazały się dla Ciebie najcenniejsze w Twojej pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, czy twój stopień jest odpowiednie do pracy.
Strategia: Jeśli twój stopień naukowy nie ma bezpośredniego zastosowania w pracy, ustal, dlaczego
jest to istotne. Podaj przykład, aby udowodnić swoją rację.
Przykładowa odpowiedź: Kursy, które brałam z psychologii. Wierzę, że ma bezpośrednie zastosowanie
w biznesie, ponieważ pozwala mi lepiej rozumieć ludzi, analizować informacje i myśleć krytycznie. Moje
umiejętności badawcze, które zostały dobrze rozwinięte na moich zajęciach z psychologii na studiach,
przydały się wielokrotnie w pracy, gdy budujemy profile naszej bazy konsumentów.
Jakie kursy chciałbyś wziąć, aby lepiej Cię przygotowały?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, czego możesz żałować lub czego się nauczyłeś z
perspektywy czasu, co może być ważne.
Strategia: Skoncentruj się na obszarze, który mógł być pomocny w nauce, ale nie stanowi dużej luki w
twojej bazie wiedzy.
Przykładowa odpowiedź: Z perspektywy czasu fajnie byłoby wziąć udział w zajęciach z marketingu,
ponieważ zacząłbym z mocniejszymi podstawami w terenie. Na szczęście w ciągu pierwszych 3 lat mojej
pracy udało mi się doskonale zrozumieć podstawy.
Gdybyś był ponownie studentem, co zrobiłbyś inaczej, aby przygotować się do tej pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, czego się nauczyłeś z perspektywy czasu, może to być
ważne.
Strategia: Podaj przykład, w jaki sposób przygotowałbyś się bardziej na tę niszową dziedzinę.
Przykładowa odpowiedź: Czuję się bardzo dobrze przygotowany, biorąc pod uwagę moje
doświadczenie w tej dziedzinie i ogólne wykształcenie w zakresie marketingu. Gdybym wiedział, że
moja branża skupi się na rynkach międzynarodowych, wziąłbym dodatkowe zajęcia z
międzynarodowego biznesu i zaawansowane kursy języka hiszpańskiego.
Jak ważne są oceny dla uzyskania pracy w tej dziedzinie?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jak cenisz edukację i jej znaczenie dla sukcesu w
pracy.
Strategia: Podaj wyważoną odpowiedź, która pokazuje znaczenie ocen, ale także dlaczego inne czynniki
są również ważniejsze.
Przykładowa odpowiedź: Uważam, że wykazanie dobrych ocen świadczy o zrozumieniu tematu, ale jest
w tym znacznie więcej. W pracy zawsze musisz być chętny do nauki, wkładać dodatkowy wysiłek i być
graczem zespołowym, aby odnieść sukces. Jeśli ktoś może zademonstrować te umiejętności podczas
rozmowy kwalifikacyjnej, należy mu również poświęcić dużą uwagę na tę pracę.
Jakie jest najlepsze przygotowanie edukacyjne do tej kariery?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Uczenie się tego, co czujesz, byłoby najlepszym sposobem na
przygotowanie się do wejścia w pole.

Strategia: Podkreśl, jakie przygotowanie już masz jako niezbędne przygotowanie w danej dziedzinie,
czy to formalna edukacja, nieformalne uczenie się lub zdobywanie doświadczenia zawodowego.
Przykładowa odpowiedź: Czuję, że nie ma lepszego przygotowania niż nauka w pracy. Dlatego
ukończyłam 3 staże w terenie, aby dowiedzieć się więcej o kulturze i oczekiwaniach w tej dziedzinie, a
także wykazać się
Jak myślisz, jak postrzegana jest reputacja [nazwa Twojej szkoły], jeśli chodzi o zatrudnianie?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jak bardzo uważasz, że reputacja szkoły pomoże ci
w znalezieniu pracy, a nie konieczności wykazania się.
Strategia: Wyjaśnij, że chociaż uważasz, że nazwa szkoły ma wartość, aby zostać zauważonym, to
osoba, która będzie odpowiedzialna za zdobycie pracy.
Przykładowa odpowiedź: Cóż, Hudson University ma świetną reputację i posiadanie tego nazwiska w
moim życiorysie prawdopodobnie pomogło w udzieleniu wywiadu, ale to od danej osoby zależy, czy
się wykaże. Uważam, że naprawdę trzeba zatrudniać na podstawie kandydata, a nie szkoły.
Gdybyś rozpoczynał tę karierę dzisiaj, czy zmieniłbyś swoje przygotowanie w jakikolwiek sposób, aby
ułatwić wejście?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, czego się nauczyłeś z perspektywy czasu, może to być
ważne.
Strategia: Wyjaśnij, że jesteś dobrze przygotowany do pracy w tej dziedzinie, biorąc pod uwagę twoje
wykształcenie i doświadczenie, ale podaj przykład tego, jak przygotowałbyś się bardziej w tej niszowej
dziedzinie.
Przykładowa odpowiedź: Czuję się bardzo dobrze przygotowany, biorąc pod uwagę moje
doświadczenie w tej dziedzinie i ogólne wykształcenie z zakresu marketingu. Gdybym wiedział, że moja
kariera skupi się na rynkach międzynarodowych, wziąłbym dodatkowe zajęcia z międzynarodowego
biznesu i zaawansowane kursy języka hiszpańskiego.
Czy umiejętności i wiedzę zdobytą w szkole wykorzystujesz w swojej pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, jakie masz dodatkowe umiejętności, które byłyby cenne
w miejscu pracy.
Strategia: Skoncentruj się na odpowiedniej wiedzy i umiejętnościach, których nauczyłeś się w klasie.
Przykładowa odpowiedź: Tak, otrzymałem bardzo solidne podstawy zrozumienia zasad rachunkowości,
z których regularnie korzystam w ramach mojej pracy. Dodatkowo nauczyłem się niektórych miękkich
umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu w środowisku pracy, takich jak praca zespołowa i
umiejętności komunikacyjne.
Co najbardziej lubisz w swojej szkole?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się więcej o tym, co Cię interesuje i jak może to mieć
związek z pracą.
Strategia: Skoncentruj się na czymś, co byłoby wartościowe lub interesujące dla Rekrutera.
Przykładowa odpowiedź: Moja szkoła oferowała wiele możliwości uczestniczenia w działaniach na
rzecz sprawiedliwości społecznej i lubiłem brać w nich udział, kiedy tylko mogłem. Pomagałam w

organizowaniu zbiórek funduszy, planowałam wycieczki do osób starszych i mentorów nastolatków.
Pozwoliło mi to nabrać wiary w moje zdolności przywódcze i stać się lepszym planistą.
Proszę opisać swoje role i funkcje w szkole, klubach lub innych grupach.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jak aktywnie uczestniczyłeś w rolach, które są
pozalekcyjne lub poza twoimi własnymi obowiązkami.
Strategia: Skoncentruj się na działaniach, które byłyby istotne dla Rekrutera. Zademonstruj swoją
zdolność do podejmowania dodatkowych obowiązków, obejmuj role przywódcze i dobrze zarządzaj
swoim czasem.
Przykładowa odpowiedź: Moja szkoła oferowała wiele możliwości uczestniczenia w działaniach na
rzecz sprawiedliwości społecznej i lubiłem brać w nich udział, kiedy tylko mogłem. Pomagałam w
organizowaniu zbiórek funduszy, planowałam wycieczki do osób starszych i mentorów nastolatków.
Pozwoliło mi to nabrać wiary w moje zdolności przywódcze i stać się lepszym planistą.
Czy uważasz, że twoje oceny są dobrym wskaźnikiem twoich umiejętności?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, czy dotarłeś do Twojego pełnego potencjału, a jeśli nie,
dlaczego.
Strategia: Jeśli nie dostałeś czystych A, wyjaśnij, w jaki sposób skłoniłeś siano i dlaczego nie
wykorzystałeś swojego potencjału.
Przykładowa odpowiedź: wierzę, że udało mi się uzyskać ocenę 5 w każdej klasie, a ponieważ nie, mój
GPA nie odzwierciedla moich pełnych możliwości. Po drodze popełniłem kilka błędów, takich jak
koncentracja na niewłaściwych obszarach przed testem. Nauczyłem się na swoich błędach i
poprawiłem. Myślę, że oceny z lat młodszych i starszych pełniej odzwierciedlają moje możliwości.
Co spowodowałoby, że przegapiłeś zadanie lub spóźniłeś się?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć swoją zdolność i motywację do dotrzymywania
terminów i co może Cię przed tym powstrzymać.
Strategia: Wyjaśnij, że masz doskonałe osiągnięcia w dotrzymywaniu terminów i że przegapienie
jednego z nich musiałoby być czymś niezwykłym.
Przykładowa odpowiedź: Może huragan, tornado, burza lub inny nieprzewidziany akt natury?
Właściwie nawet wtedy raczej nie dotrzymam terminu. Kiedy mam termin, do którego należy
pracować, robię wszystko, co w mojej mocy, aby wykonać pracę na najwyższym poziomie i zakończyć
zadanie na długo przed terminem.
Opowiedz mi o swoim doświadczeniu na studiach licencjackich.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, co czułeś, było niezapomniane i ważne do podzielenia
się podczas wywiadu.
Strategia: Skoncentruj się na doświadczeniach, takich jak praca na kursie i zajęcia pozalekcyjne, które
byłyby ważne dla pracy.
Przykładowa odpowiedź: Ukończyłem psychologię. Pozwoliło mi to dowiedzieć się więcej o tym, jak
ludzie podejmują decyzje i radzą sobie z różnymi sprawami. Poprawiłem swoje umiejętności pisania,
komunikacji i pracy zespołowej. Byłem członkiem drużyny szermierczej. Uczestniczyłam też w kilku
zajęciach pozalekcyjnych, m.in. w Klubie Biznesu i Komitecie Akcji Społecznej.

Gdybyś zatrudniał absolwenta na to stanowisko, jakich cech byś szukał?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby lepiej zrozumieć, co wiesz o stanowisku, a także co uważasz za
niezbędne umiejętności i cechy w pracy.
Strategia: Zademonstruj swoją wiedzę na temat wymagań stanowiska i podkreśl niektóre ze swoich
mocnych stron jako ważne na tym stanowisku.
Przykładowa odpowiedź: Cóż, wiem, że potrzebujesz kogoś, kto doskonale rozumie zasady
rachunkowości w środowisku non-profit. Oprócz wiedzy zdobytej w klasie, pomocne byłoby posiadanie
doświadczenia w pracy i stażu w tej dziedzinie. Chciałbym również kogoś, kto jest graczem
zespołowym, niezawodnym i ma postawę „potrafię”.
Co wiesz o naszej firmie?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby się dowiedzieć, czy zrobiłeś swoje by zbadać firmę, ponieważ
szczególnie interesuje Cię to stanowisko lub jeśli po prostu starasz się o jakąkolwiek starą pracę.
Strategia: Nie musisz podawać historii firmy sięgającej 1925 r., ale wykaż zrozumienie podstawowej
działalności, sposobu działania firmy i, jeśli to możliwe, tego, co wiesz o konkretnym dziale, dla którego
prowadzisz rozmowę kwalifikacyjną.
Przykładowa odpowiedź: / od kilku lat uważnie śledzę Twoją firmę. Twoja firma stała się innowatorem
w branży, dostosowując wykorzystanie najnowocześniejszych technologii realizacji zamówień.
Kierujesz się danymi, a każdy pracownik może samodzielnie odnieść sukces lub ponieść porażkę. Dział
badawczy jest chwalony za wykorzystanie kilku zasad matematycznych w celu uzyskania wyników.
Co Cię interesuje w tej ofercie pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby poznać powód, dla którego ubiegałeś się o tę konkretną pracę.
Rekruter chce wiedzieć, czy jesteś szczególnie zainteresowany tym stanowiskiem, czy po prostu szukasz
pracy bez szczególnego zainteresowania tą firmą.
Strategia: Podaj konkretne powody, dla których ta praca interesuje Cię w tej chwili i jest doskonale
dopasowana.
Przykładowa odpowiedź: Do tego momentu moje doświadczenie w badaniach zostało zbudowane.
Biorąc pod uwagę najnowocześniejsze techniki stosowane przez Twoją firmę i Twoje miejsce jako lidera
w branży, wiem, że pracując tutaj lean przyczyniasz się i rozwijasz, aby stać się wspólnym partnerem w
sukcesie Twojej firmy.
Jakiego zakresu wynagrodzenia szukasz?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby określić Twoje oczekiwania dotyczące wynagrodzenia w
porównaniu z tym, co firma chciałaby zapłacić.
Strategia: Na podstawie wcześniejszych badań podaj zakres wynagrodzenia, a nie tylko jedną liczbę.
Wyjaśnij, że nie chodzi tylko o wynagrodzenie.
Przykładowa odpowiedź: Cóż, dla mnie nie chodzi tylko o wynagrodzenie, ponieważ chcę przyczynić się
i zostać partnerem w sukcesie w Twojej organizacji. szukam pensji w granicach 90 000- 115 000
dolarów rocznie, oczywiście w zależności od korzyści i zachęt.

Jakie były Twoje oczekiwania wobec poprzedniej pracy iw jakim stopniu zostały one spełnione?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, co wydarzyło się podczas ostatniego doświadczenia
zawodowego i dlaczego było to pozytywne lub negatywne doświadczenie.
Strategia: Skoncentruj się na pozytywach, dlaczego ta praca była wtedy odpowiednio dopasowana i
dlaczego teraz jest właściwy czas, aby przejść dalej.
Przykładowa odpowiedź: Moje oczekiwania dotyczyły zajmowania coraz bardziej odpowiedzialnego
stanowiska i udziału w roli wymagającej doświadczenia w trakcie kariery zawodowej. To była wspaniała
okazja, aby wnieść swój wkład przez ostatnie pięć lat, a teraz chcę wykorzystać to doświadczenie i
przejść do następnej wspaniałej okazji.
Co możesz zrobić dla tej firmy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jakie są Twoje oczekiwania dotyczące wkładu do
firmy.
Strategia: Zademonstruj swoją wiedzę na temat potrzeb firmy i obowiązków na stanowisku, podając
konkretną odpowiedź.
Przykładowa odpowiedź: Jako kierownik operacyjny chciałbym przyczynić się do bardziej efektywnego
przepływu procesów i redukcji kosztów dla firmy poprzez wdrożenie środków mających na celu
skrócenie czasu wysyłki i ograniczenie występowania uszkodzeń towaru w dostawie. Wykorzystałbym
niektóre z najlepszych praktyk, których nauczyłem się podczas mojej kariery i partnera z
kierownictwem firmy, aby poznać metody, które najlepiej tutaj działają.
Dlaczego powinniśmy Cię zatrudnić?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dać Ci możliwość skutecznego sprzedania się do pracy i przekonania
firmy, że chce Cię zatrudnić.
Strategia: Pewnie wzmocnij swoje najsilniejsze cechy, doświadczenie i umiejętności w tej pracy, aby
zademonstrować, dlaczego dobrze nadajesz się do pracy.
Przykładowa odpowiedź: Rozumiem tę branżę, ponieważ awansowałam na to stanowisko, z
powodzeniem zajmując coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska przez ostatnie 15 lat. Doskonale
rozumiem kulturę i potrzeby Twojej firmy i potrafię efektywnie pracować w zespole, aby rozwiązywać
Twoje największe wyzwania. Lama niestrudzony pracownik, który zrobi wszystko, co konieczne, aby
praca została wykonana dobrze, przed terminem i przy minimalnym błędzie.
Jakie są według Ciebie najtrudniejsze decyzje do podjęcia?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Uczyć się o procesie podejmowania decyzji .
Strategia: Rozważ decyzje, które chciałbyś podjąć w roli i użyj jednej jako przykładu. Podaj powód, dla
którego decyzja może być trudna i jak byś do niej podszedł.
Przykładowa odpowiedź: Najtrudniejsze decyzje to te, które wpływają na życie ludzi. Większość decyzji
podejmowanych przez kierownictwo ma duży wpływ na życie pracowników. Przywiązuję do tego dużą
wagę przy rozważaniu najlepszego sposobu działania.
Co jest dla Ciebie ważniejsze: pieniądze czy praca?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się o swoim systemie wartości i o tym, co jest dla Ciebie
priorytetem jako profesjonalista.

Strategia: Skoncentruj się na pracy, aby jasno powiedzieć, że im większy sukces w pracy, tym większe
prawdopodobieństwo, że zarobisz większą nagrodę pieniężną.
Przykładowa odpowiedź: Praca jest dla mnie ważniejsza, bo wiem, że kiedy udowodnię, że jestem
znaczącym współpracownikiem firmy, to za nią pójdą pieniądze. Pracownik i pracodawca mogą odnieść
sukces tylko wtedy, gdy traktują siebie nawzajem jako partnerów sukcesu.
Gdzie jeszcze aplikowałeś?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, jakie inne możliwości rozważasz i kim może być firma
która będzie konkurować o twoje usługi.
Strategia: Wyjaśnij firmie, że jesteś aktywny na rynku i rozważasz inne możliwości, ale jesteś bardzo
zainteresowany tą.
Przykładowa odpowiedź: Ponieważ jest to dobry czas, aby zbadać, gdzie najlepiej pasuję na rynku,
przeprowadziłem wywiady z kilkoma firmami z tej branży, a także z kilkoma powiązanymi dziedzinami,
aby określić, gdzie najlepiej pasuję. Moje zainteresowanie tą firmą jest bardzo szczere i chciałbym
kontynuować dalsze badania.
Czy chcesz się przeprowadzić?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Jeśli jesteś poza obszarem, firma chce wiedzieć, czy poważnie
podchodzisz do pracy i czy będziesz chciał przenieść się.
Strategia: wyjaśnij, że interesujesz się tym stanowiskiem i że rozpocząłeś etapy eksploracji, aby
dowiedzieć się więcej o tym obszarze.
Przykładowa odpowiedź: O tak, bardzo poważnie podchodzę do rozważenia tego obszaru w moim
następnym ruchu. Wraz z przylotem na rozmowę kwalifikacyjną w czwartek, zrobiłem sobie wolne w
piątek, aby lepiej poznać okolicę, sprawdzić szkoły dla moich dzieci i dowiedzieć się więcej o
społeczności.
Jak radzisz sobie z presją?
Dlaczego zadaje się pytanie : Ponieważ praca jest z natury stresująca, osoba przeprowadzająca
rozmowę kwalifikacyjną chce wiedzieć, jak radzisz sobie ze swoją.
Strategia: Bądź szczery, że się stresujesz. Podaj konkretne przykłady, aby pokazać, jak radzić sobie ze
stresem.
Przykładowa odpowiedź: Staram się zachować spokój i priorytetowo traktować swój czas, myśląc o
tym, co należy najpierw zrobić. Jeśli jest to szczególnie stresująca pora roku, staram się spędzać lunch
z dala od biurka i trochę poćwiczyć. Uważam, że czuję się odświeżony, dzięki czemu mam energię, by
zająć się pracą.
Jakie masz do mnie pytania?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zapewnić Ci możliwość uzyskania dodatkowego wglądu w pracę.
Strategia: To nie czas na myślenie: „Teraz moja kolej!” i zadawaj pytania dotyczące wynagrodzenia lub
godzin pracy. Skoncentruj się na pytaniach, które pokazują, że dobrze rozumiesz branżę i potrzeby
stanowiska oraz uzyskaj lepszy wgląd w to, co firma naprawdę ceni w pracowniku.

Przykładowa odpowiedź: Biorąc pod uwagę przejście baz danych z serwerów lokalnych na oparte na
chmurze, jak Twoim zdaniem zmieni się branża? Jakie są największe wyzwania stojące przed kimś w tej
roli? Co chciałbyś, aby osoba pełniąca tę rolę osiągnęła po 6 miesiącach?
Czy nie masz zbyt wysokich kwalifikacji na to stanowisko?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby ustalić, dlaczego ubiegasz się o pracę, do której masz zbyt wysokie
kwalifikacje.
Strategia: Wyjaśnij, dlaczego Twoje umiejętności i kwalifikacje dobrze pasują do tej pracy i dlaczego
jesteś poważnie zainteresowany, nawet jeśli wydaje się, że jest to stanowisko na niższym poziomie.
Przykładowa odpowiedź: Myślę, że dobrze się nadaję do tej pracy, ani nie mam zbyt niskich kwalifikacji,
ani zbyt wysokich kwalifikacji. Chociaż moim ostatnim tytułem był „Menedżer”, pracowałem w
mniejszej firmie niż ta.
Skłamałbyś dla firmy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć swój kompas moralny.
Strategia: Wyjaśnij, że nie będziesz kłamał.
Przykładowa odpowiedź: Nie, nie mogłem kłamać dla firmy
Co możesz nam powiedzieć o naszej firmie?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, czy Twoje zainteresowanie firmą jest specyficzne i
czy przeprowadziłeś badania, czy po prostu aplikujesz do setek firm poszukujących jakiejś starej pracy.
Strategia: Nie musisz podawać historii firmy sięgającej 1925 r., ale wykaż zrozumienie podstawowej
działalności, sposobu działania firmy i, jeśli to możliwe, tego, co wiesz o konkretnym dziale, dla którego
prowadzisz rozmowę kwalifikacyjną.
Przykładowa odpowiedź: Biorąc pod uwagę Twoją pozycję lidera w branży, od kilku lat uważnie śledzę
Twoją firmę. Twoja firma stała się innowatorem w branży, dostosowując wykorzystanie
najnowocześniejszych technologii realizacji zamówień. Kierujesz się danymi, a każdy pracownik może
samodzielnie odnieść sukces lub ponieść porażkę. Dział badawczy jest chwalony za wykorzystanie kilku
zasad matematycznych do dostarczania wyników.
Co wiesz o naszych konkurentach?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby wiedzieć, czy rozumiesz rynek i przeprowadziłeś wystarczające
badania.
Strategia: Udowodnij, że rozumiesz branżę, w której istnieje ta firma.
Przykładowa odpowiedź: Jesteś głównym graczem w świecie sieci społecznościowych, a w branży jest
również kilku głównych graczy. Facebook jest najpopularniejszą platformą społecznościową, podczas
gdy Linkedin służy do tworzenia sieci biznesowych. Twitter służy do prowadzenia krótkich rozmów...
Jak dowiedziałeś się o tej pozycji?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Uczyć się, jeśli masz bierne lub czynne zainteresowanie pracą i
ewentualnie, jeśli ktoś Cię polecił. Strategia: Wszędzie, gdzie to możliwe, ważne jest, aby wykazać
aktywne zainteresowanie stanowiskiem.

Przykładowa odpowiedź: Ponieważ od jakiegoś czasu jestem zainteresowany pracą tutaj, regularnie
zaglądam na firmową stronę internetową. Kiedy znalazłem stanowisko, na którym byłbym mocnym
kandydatem, skontaktowałem się z Bobem Smithem z Twojego działu marketingu, ponieważ jesteśmy
długoletnimi kolegami. Zasugerował, żebym aplikował.
Czy pracowałbyś w weekendy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby uzyskać poczucie dostępności harmonogramu i zaangażowania w
firmę.
Strategia: Jeśli jest to rodzaj pracy, w której większość biznesu odbywa się w weekendy, na przykład
handel detaliczny lub usługi gastronomiczne, odpowiedź musiałaby brzmieć tak. Jeśli jest to praca z
tradycyjnymi godzinami, wyjaśnij, że zrobiłbyś to w szczególnych okolicznościach.
Przykładowa odpowiedź: byłbym gotowy do pomocy w razie potrzeby. Ponieważ weekendy to dla mnie
zazwyczaj czas dla rodziny, chciałbym pozostać na szczycie mojej pracy, gdy jest zajęty, przychodząc
wcześnie, pracując przez lunch i pozostając do późna. Wiem, że w pracowitym sezonie może to nie
wystarczyć, więc przyjdę, kiedy będę potrzebna.
Jak poradziłbyś sobie z rozzłoszczonym klientem?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć swój proces w celu najlepszego zarządzania interakcją
ze zdenerwowanym klientem.
Strategia: Wyjaśnij, w jaki sposób zachowujesz profesjonalizm podczas radzenia sobie z trudną
sytuacją.
Przykładowa odpowiedź: Jeśli osoba jest już zirytowana, najważniejszą rzeczą do zrobienia jest
zachowanie spokoju. Zamiast koncentrować się na głośności osoby mówiącej, słuchałbym, na czym
polega rzeczywisty problem. Zastanowiłbym się, jak najlepiej sobie z tym poradzić, a jeśli nie, jak
najlepiej ułatwić połączenie z osobą, która mogłaby. Myślę, że ludzie po prostu chcą być słuchani i
traktowani z szacunkiem. Gdy stanie się jasne, że robisz obie te rzeczy, radzenie sobie z rzeczywistym
problemem staje się znacznie łatwiejsze.
Jak byś kogoś zwolnił?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Jeśli zajmujesz stanowisko kierownika, jest to prawdopodobne w
pewnym momencie.
Strategia: Wyjaśnij, w jaki sposób będziesz postępować zgodnie z protokołami firmy i postaraj się, aby
sytuacja była jak najbardziej komfortowa.
Przykładowa odpowiedź: Skonsultowałbym się z działem kadr, aby sprawdzić najlepsze praktyki firmy
w zakresie zarządzania sytuacją. Chciałbym dać tej osobie dużo czasu na zadawanie pytań i wiedzieć,
że jest wysłuchana, nawet jeśli nie wyszło to w tej pracy. Wyjaśniłbym rzeczy, które dana osoba zrobiła
dobrze w pracy i jakie rzeczy zostały zrobione źle i dlaczego tutaj nie wyszło.
Dlaczego chcesz tą pracę?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, dlaczego chcesz tej pracy, a nie jakiejkolwiek pracy.
Strategia: Wyjaśnij, że poważnie interesujesz się pracą i dlaczego ta rola i firma są dla Ciebie
odpowiednie.

Przykładowa odpowiedź: Całą karierę pracowałem na taką okazję. Miałbym możliwość wykorzystania
w tej roli mojego doświadczenia branżowego i wiedzy z zakresu budowania zespołu. Kultura
organizacyjna pracy zespołowej idealnie pasuje do mojego stylu pracy. Biorąc pod uwagę wielkość
firmy i przewidywany wzrost, wiem, że dla mnie byłoby to również świetne miejsce do rozwoju.
Co jest najtrudniejsze we współpracy z Tobą?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, jak pracujesz z innymi.
Strategia: Skoncentruj się na czymś, co inni mogą uznać za wyzwanie, ale jest to naprawdę siła, którą
wniesiesz do firmy.
Przykładowa odpowiedź: 1 daję 100% i tego samego oczekuję od innych. Bardzo zależy mi na sukcesie
i zawsze daję z siebie wszystko, aby zapewnić najlepszą pracę i dobrze wykonać zadania przed
terminem
Czy chcesz poświęcić się dla tej firmy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby poznać swoje oddanie firmie.
Strategia: wyjaśnij, że chciałbyś i daj dobry przykład.
Przykładowa odpowiedź: Oczywiście. Kiedy firma mi zaufa, muszę się z tym uporać. Jeśli zbliża się
ważny projekt lub termin, poświęcę czas osobisty i rodzinny, aby wykonać zadanie.
Czy znasz kogoś, kto współpracuje z naszą firmą?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby ustalić, czy w firmie jest ktoś, kto może za Ciebie ręczyć.
Strategia: Bądź świadomy tego, kogo znasz, co pracuje dla firmy, zanim pójdziesz na rozmowę
kwalifikacyjną. Nawet jeśli uważasz, że nikogo tam nie znasz, sprawdź Linkedin, ponieważ możesz być
zaskoczony.
Przykładowa odpowiedź: tak. Bob Smith, który pracuje w dziale księgowości, był moim kolegą w firmie
Flexco. Nie mamy okazji często nadrabiać zaległości, ale wiem, że jest tu od jakiegoś czasu i naprawdę
lubi kulturę.
Co zrobisz, jeśli nie dostaniesz tego stanowiska?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jak radzisz sobie z odrzuceniem.
Strategia: Wyjaśnij, w jaki sposób podjąłbyś kroki w celu wyrobienia sobie korzyści, aby następnym
razem znaleźć się w lepszej sytuacji.
Przykładowa odpowiedź: Zrobiłbym co w mojej mocy, aby wyciągnąć wnioski z sytuacji, aby się
poprawić. Zastanowiłbym się, jak się zaprezentowałem i czy wyjaśnię, w jaki sposób moje umiejętności
i doświadczenie najlepiej pasują do stanowiska i dlaczego uważałem, że jestem świetny.
Zastanowiłbym się, czego mi brakowało, że inny kandydat mógł wnieść do stołu, aby się poprawić.
Chciałbym być gotowy następnym razem, gdy nadarzy się podobna okazja.
Jak obierasz kierunek?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, w jaki sposób zareagowałbyś na wytyczne zarządzania,
aby osiągnąć cele firmy.

Strategia: Wyjaśnij, że jesteś osobą, która potrafi dobrze podążać za wskazówkami, ale nie boisz się
prosić o jasność i również udzielać wskazówek.
Przykładowa odpowiedź: jestem dobry w podążaniu za wskazówkami. Rozumiem, że mój przełożony
jest odpowiedzialny za upewnienie się, że firma spełnia swoje cele, organizując obciążenie pracą wśród
pracowników i wgląd, aby robić to skutecznie. Nie boję się zadawać pytań, jeśli potrzebuję większej
jasności, a jeśli wydaje mi się, że czas jest odpowiedni, a mój przełożony wydaje się na to otwarty,
podaj również kilka sugestii.
Wolisz pracować z innymi czy sam?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby określić, jaki rodzaj pracy lubisz najbardziej: praca solo lub w
zespole.
Strategia: Większość pozycji wymaga sporej ilości pracy na obu stanowiskach, więc zabezpiecz swoje
zakłady i wyjaśnij, że możesz pracować w obie strony.
Przykładowa odpowiedź: Bardzo lubię pracować ze współpracownikami, ponieważ możemy na sobie
polegać i współpracować, aby osiągnąć nasze cele. Ale nie mam też nic przeciwko pracy w samotności,
ponieważ pozwala mi to ponosić wyłączną odpowiedzialność za zadanie. Moja obecna praca to zdrowa
mieszanka tych dwóch rzeczy.
Czy możesz podsumować zdolności, który byś zrobił dla naszej organizacji?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby określić, czy rozumiesz stanowisko i cele, które firma chciałaby
osiągnąć.
Strategia: Przypomnij sobie to, czego dowiedziałeś się o tym stanowisku i podkreśl cele, które chcesz
osiągnąć.
Przykładowa odpowiedź: W roli call center managera szkoliłbym handlowców, aby skutecznie radzić
sobie z klientami i zwiększać ich satysfakcję. Zmniejszyłbym czas spędzany przez klientów na telefonie
o 25% i zwiększyłby poziom satysfakcji o jedną trzecią. Przeniosłbym nas do modelu opartego na
technologii i pozwoliłby nam zmniejszyć liczbę powtórzeń, których potrzebujemy.
W jakim środowisku pracy czujesz się najbardziej komfortowo?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby określić, czy dobrze pasujesz do kultury firmy.
Strategia: Zastanów się, czego dowiedziałeś się o środowisku pracy na stanowisku, o które prowadzisz
rozmowę kwalifikacyjną i podkreśl niektóre z tych atrybutów.
Przykładowa odpowiedź: Czuję się najbardziej komfortowo pracując w środowisku zespołowym, w
którym możemy współpracować, aby osiągnąć cele. Lubię środowisko, w którym każdy ma politykę
otwartych drzwi i możesz swobodnie zadawać pytania. Najlepiej pracuję w biurze, w którym nikt nie
patrzy na zegar, dopóki nie wrócą do domu, ponieważ są podekscytowani, że mogą tam być i nadal
wnosić swój wkład.
Dlaczego chcesz pracować dla nas, a nie dla naszego konkurenta?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, dlaczego ta firma jest dla Ciebie idealna.
Strategia: Zastanów się, jakie cechy wyróżniają tę firmę w branży na tle konkurencji.

Przykładowa odpowiedź: Cóż, bardzo szanuję, że ta firma jest firmą rodzinną. Przekonałem się, że
korporacjom zależy tylko na raportach kwartalnych i łatwo jest stracić z oczu najważniejszy wynik
biznesowy: klientów.
Jeśli zaoferujemy Ci to stanowisko, jak długo planujesz pozostać w naszej firmie?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby określić, jak długo chcesz zostać i czy firma powinna ryzykować
inwestowaniem w Ciebie.
Strategia: wyjaśnij, dlaczego jest to rodzaj szansy, która Cię interesuje w dłuższej perspektywie.
Przykładowa odpowiedź: Czuję, że jest to typ firmy, w której mogę zapuścić korzenie. Planuję tu zostać
tak długo, jak będę miał wyzwanie i będę mógł przyczynić się na wysokim poziomie. Hove to pole i tam
chcę być. Wszystko, czego dowiedziałem się nieformalnie i formalnie o Twojej firmie, sprawia, że czuję,
że będę tu na dłuższą metę, jeśli tylko nadarzy się okazja.
Co zrobiłbyś inaczej, gdybyś zarządzał tą firmą?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, co myślisz o firmie teraz i czy rozważałeś sposoby na
poprawę firmy.
Strategia: Bądź ostrożny, mówiąc o firmie cokolwiek zbyt negatywnego, ale chcesz udzielić odpowiedzi,
która pokazuje, że rozważałeś sposoby, w jakie firma mogłaby się ulepszyć.
Przykładowa odpowiedź: Jak pokazuje Twoja historia sukcesów, wiele rzeczy robisz dobrze i chciałbym
zdobyć doświadczenie w poznawaniu firmy, zanim zaproponuję jakiekolwiek istotne usprawnienia.
Powiedziałbym, że chociaż Twoja obecność w tradycyjnych księgarniach jest silna, może nastąpić
pewna poprawa w marketingu ebooków, ponieważ liczby pokazują, że ebooki w wielu przypadkach
przewyższają sprzedaż tradycyjnych książek.
Przeprowadź mnie przez ważne punkty w swoim CV.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Ponieważ osoba prowadząca rozmowę kwalifikacyjną mogła nie mieć
możliwości dokładnego przejrzenia twojego życiorysu przed rozmową, chciałby usłyszeć o
najważniejszych aspektach twojej przeszłości.
Strategia: Nie opowiadaj całej historii swojej pracy lub kariery zawodowej, ale omów najistotniejsze
punkty swojej przeszłości.
Przykładowa odpowiedź: Na ostatnim stanowisku pracuję od 2003 roku. Kieruję zespołem 20 agentów
sprzedaży. Każdego roku zwiększałem sprzedaż o 5-7%, jednocześnie obniżając koszty o 8-10% rocznie.
Studiowałem psychologię w szkole i awansowałem z koordynatora sprzedaży w niszowej firmie na
stanowisko kierownicze w firmie z listy Fortune 50. Jestem biegły w kilku programach bazodanowych i
aplikacjach Microsoft. Niedawno ukończyłem studia magisterskie z komunikacji na Uniwersytecie
Hudson.
Jakich kryteriów używasz do oceny sukcesu?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, w jaki sposób decydujesz o sukcesie dla siebie i innych.
Strategia: Wyjaśnij kroki, które podejmujesz, aby ocenić, czy coś się powiodło, z priorytetem
osiągnięcia celów firmy.

Przykładowa odpowiedź: Aby ocenić sukces, najpierw musimy zastanowić się, czy osiągnęliśmy cele
firmy. Czy osiągnęliśmy cele sprzedażowe, nie przekraczając budżetu? Poza osiąganiem celów,
zbadałbym, czy wykorzystaliśmy nasz czas i zasoby tak efektywnie, jak to tylko możliwe.
Czy uważasz się za lidera?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby ustalić, czy dostrzegasz w sobie cechy przywódcze.
Strategia: Wyjaśnij, że uważasz się za lidera i daj odpowiedni przykład, który to potwierdza.
Przykładowa odpowiedź: / uważam się za lidera. Zawsze jestem gotów dzielić się swoją wiedzą i służyć
radą uczącym się. Kiedy pojawia się nowy projekt lub inicjatywa, zgłaszam się na ochotnika do objęcia
przewodnictwa i kierowania projektem.
Jak być na bieżąco w tej branży?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby ustalić, czy utrzymujesz puls trendów w branży.
Strategia: Zapewnij wiele zasobów, z których korzystasz, aby być na bieżąco.
Przykładowa odpowiedź: Uważam, że ważne jest, aby korzystać z wielu zasobów, aby być na bieżąco.
Codziennie sprawdzam branżowe serwisy biznesowe. Zapisuję się do newslettera branżowego. Co roku
brałem udział w dwóch lub trzech konferencjach. Uczestniczę w forach dyskusyjnych na Linkedln.
Planuję również co miesiąc dwa lub trzy spotkania networkingowe z profesjonalistami z branży, aby
usłyszeć, co dzieje się w terenie.
Jakich cech szukasz u pracodawcy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby określić, jakie cechy, które uważasz, są ważne w kimś innym,
ponieważ odnosi się to do cech, które starasz się przejawiać również w sobie.
Strategia: Zastanów się, jakie cechy byłyby cenione w kulturze firmy i podkreśl te obszary.
Przykładowa odpowiedź: Myślę, że pierwszą cechą, której szukam, jest silna etyka pracy. Jeśli nie masz
motywacji do ciężkiej pracy i odnoszenia sukcesów, trudno jest tego nauczyć. Chcę gracza
zespołowego. Nie kogoś, kto szuka dla siebie chwały, ale raczej kogoś, kto ceni sobie współpracę, aby
osiągnąć cele. Chcę kogoś elastycznego do zmiany, ponieważ priorytety mogą się szybko zmienić. Chcę
kogoś, kto zachowuje spokój pod presją i potrafi myśleć na własnych nogach.
Jaka jest twoja definicja inteligencji?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Inteligencja jest czymś, czego pracodawcy zawsze szukają, ale firma
chce wiedzieć, jak ją zdefiniować.
Strategia: Wyjaśnij inteligencję tak, aby najlepiej pasowała do ramy pracy.
Przykładowa odpowiedź: Nie postrzegam inteligencji jako tylko wysokiego wyniku SAT lub ukończenia
college'u Ivy League. Uważam inteligencję za umiejętność samodzielnego myślenia i podejmowania
najlepszych decyzji z różnych możliwości, wykorzystując dogłębną analizę sytuacji.
Co możesz mi powiedzieć o tej firmie, czego nikt inny nie potrafi?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, w jaki sposób Twoja unikalna wiedza może przynieść
firmie korzyści.

Strategia: Ponieważ niemożliwe byłoby dla ciebie większe zrozumienie wewnętrznego funkcjonowania
firmy niż ludzie, którzy tam pracują, skupienie się na pochyleniu swojej perspektywy, a doświadczenie
daje ci większy wgląd.
Przykładowa odpowiedź: Cóż, oczywiście niemożliwe byłoby, abym wiedziała o tym, co wiedzą ludzie,
którzy faktycznie tu pracują. Lean podziel się tym, że badając rozwój strony konsultingowej Twojej
firmy, jest to bardzo podobne do wzorca wzrostu tego obszaru działalności mojego ostatniego
pracodawcy. Wierzę, że jeśli sprawy będą się dalej rozwijać, zyskasz 10% udziału w rynku w ciągu trzech
lat.
Jakich wyzwań szukasz na stanowisku?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby ustalić, czy wyzwania, których szukasz, są zgodne z wymaganiami
stanowiska.
Strategia: Rozważ wyzwania, które byłyby wymagane na stanowisku i podkreśl je.
Przykładowa odpowiedź: Chciałbym wziąć firmę z silną linią produktową i określić sposoby obniżenia
kosztów przy zachowaniu jakości. Chciałbym poprawić wydajność i ograniczyć marnotrawstwo.
Chciałbym również poprawić obsługę klienta i zintegrować więcej narzędzi technologicznych w
procesie zakupu.
Jak myślisz, dlaczego dobrze sobie poradziłbyś w tej pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zapewnić Ci możliwość sprzedania się do pracy.
Strategia: Skoncentruj się na odpowiednich umiejętnościach, doświadczeniu i zdolnościach, które
sprawiają, że świetnie pasujesz.
Przykładowa odpowiedź: Biorąc pod uwagę moją historię realizacji celów w tej dziedzinie przy
jednoczesnym przyjmowaniu ról postępowej odpowiedzialności, czuję, że doskonale nadawałbym się
na to stanowisko.
Ile spodziewasz się zarobić za pięć lat?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby upewnić się, że Twoje oczekiwania dotyczące wynagrodzenia są
zgodne z oczekiwaniami firmy.
Strategia: Wyjaśnij, że nie kierujesz się wyłącznie pieniędzmi, ale masz na myśli określony cel, który
wyznaczasz sobie jako cel.
Przykładowa odpowiedź: Nie skupiam się tylko na pieniądzach, ponieważ uważam, że najważniejsze
jest wniesienie wkładu na znaczącym poziomie. Ważne jest jednak wyznaczenie celów, zarówno dla
firmy, jak i indywidualnych. Moim celem jest zarabianie 20 000- 140 000 SI rocznie w ciągu następnych
pięciu lat. Oczywiście może się to różnić w zależności od roli, jaką odgrywa, a nawet zależy od
warunków rynkowych.
Opisz relację, jaka powinna istnieć między przełożonym a podwładnymi.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Zrozumienie zarówno swojego stylu zarządzania, jak i umiejętności
zgłaszania się do przełożonego.
Strategia: Opisz relację tak, jak najlepiej rozumiesz styl zarządzania istniejący w firmie. Opisz relację,
która jest oparta na wzajemnym szacunku, ale w której linie dowodzenia są wyraźnie nakreślone.

Przykładowa odpowiedź: Najważniejsze jest nawiązanie relacji opartej na wzajemnym szacunku.
Podwładny musi szanować zdolność przełożonego do zarządzania, a przełożony musi szanować
pracownika. Powinna to być relacja, w której istnieje otwarta komunikacja między stronami. Ważne
jest również, aby każda osoba znała swoją rolę i czego się od niej oczekuje, aby osiągnąć cele.
Co jest dla Ciebie najważniejsze w Twojej pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, jakie są Twoje priorytety w pracy i czy są one zgodne z
potrzebami firmy.
Strategia: Zastanów się, jakie są niektóre aspekty, które byłyby istotnymi elementami tej pracy i skup
się na jednym z nich.
Przykładowa odpowiedź: Trudno jest skoncentrować się tylko na jednej rzeczy, ale środowisko, które
zmusza mnie do robienia wszystkiego, co w mojej mocy, byłoby dla mnie ważne w pracy. Jestem
zmotywowany do przekraczania granic i sprawdzania, jak ciężko mogę pracować, aby osiągnąć cele.
Czy jesteś gotów spędzić co najmniej sześć miesięcy jako praktykant?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, czy chcesz służyć w charakterze rozszerzonego
praktykanta.
Strategia: Wyjaśnij, że byłabyś bardzo zainteresowana możliwością zdobycia dalszego szkolenia w celu
doskonałego zrozumienia swojej roli. W zależności od aktualnego poziomu stażu pracy, powinieneś
zapytać, czy część stażysty wypłaca wynagrodzenie obniżone od normalnej stawki.
Przykładowa odpowiedź: Bardzo chciałbym mieć możliwość otrzymania najwyższej klasy szkolenia i
mentoringu od zespołu zarządzającego. Byłaby to rzadka okazja, aby podczas pracy formalnie pogłębić
swoją wiedzę na temat tego biznesu. Chciałabym jednak wiedzieć, czy stawka wynagrodzenia będzie
obniżona w okresie szkolenia, ponieważ przez 6 miesięcy nie byłabym w stanie obniżyć mojej pensji do
niższej stawki.
Co Cię najbardziej interesuje w pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, na jakich obszarach pracy lubisz się koncentrować
i czy jest to zgodne ze stanowiskiem, na które prowadzisz rozmowę kwalifikacyjną.
Strategia: Rozważ pracę i jakie aspekty tego stanowiska możesz omówić.
Przykładowa odpowiedź: Możliwość pracy ze współpracownikami w celu realizacji naszych celów. Jest
tylko tyle, co możemy zrobić pracując sami, a ja uwielbiam możliwość zebrania mocnych stron
wszystkich, abyśmy mogli razem efektywnie pracować.
Jak opisałbyś przeciętny dzień w tej pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby ustalić, czy dobrze rozumiesz, jaka będzie faktycznie praca.
Strategia: Przypomnij sobie, czego nauczyłeś się o pracy z dotychczasowego opisu stanowiska i procesu
rozmowy kwalifikacyjnej. Narysuj jasny obraz pracy, tak jak ją rozumiesz.
Przykładowa odpowiedź: Z tego co rozumiem, praca będzie balansem pomiędzy przygotowywaniem
raportów a obsługą klienta. Rano będę musiał przejrzeć skrzynkę obsługi klienta i odpowiedzieć lub
przekazać dalej wiadomości do współpracownika, który może rozwiązać problem. Po wyczyszczeniu
tego będę mógł zacząć odbierać połączenia z obsługą klienta w godzinach 10-5. Pomiędzy telefonami
mam pobierać od przełożonych prośby o tworzenie lub aktualizowanie raportów, których

potrzebowali. Przed zakończeniem dnia przypisywałem raport o stanie wszelkich otwartych projektów
i odbywałem krótkie spotkanie z przedstawicielem obsługi klienta, który przejmie moje miejsce na
następną zmianę.
Jak dobrze zdefiniowana jest praca?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby ustalić, czy masz jasne zrozumienie pracy
Strategia: wyjaśnij, że rozumiesz wymagania i cele stanowiska, i podaj krótkie podsumowanie
obowiązków służbowych.
Przykładowa odpowiedź: Uważam, że jest bardzo dobrze zdefiniowana. W moim rozumieniu oczekuje
się ode mnie wielozadaniowości w zapewnianiu najwyższej jakości obsługi klienta, jednocześnie
przygotowując wysokiej jakości raporty dla kierownictwa.
Co jest dla Ciebie ważne w pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, jakie są Twoje priorytety w pracy i czy są one zgodne z
potrzebami firmy.
Strategia: Zastanów się, jakie są niektóre aspekty, które byłyby istotnymi elementami tej pracy i omów
niektóre z tych elementów.
Przykładowa odpowiedź: W pracy ważne byłoby dla mnie środowisko, które wymaga ode mnie
dawania z siebie wszystkiego. Jestem zmotywowany do przekraczania granic i sprawdzania, jak ciężko
mogę pracować, aby osiągnąć cele. Ważne jest również, abym mógł współpracować z zespołem i
wykonywać pracę, która ma sens
Jakie cechy uważasz za ważne u współpracownika?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, z jakim typem współpracownika pracujesz najlepiej.
Strategia: Rozważ pracę, o którą się ubiegasz i cechy, które firma uzna za atrakcyjne w swoich
pracownikach. Dodatkowo wyjaśnij, że jesteś typem profesjonalisty, który może dobrze
współpracować z większością ludzi.
Przykładowa odpowiedź: lam typem osoby, która może dobrze współpracować z każdym typem osoby.
Cechy, które wolałabym u współpracownika, to ktoś, kto jest prawdziwym graczem zespołowym,
uczciwym, otwartym na sugestie i gotowym do wspólnej pracy, aby osiągnąć nasze cele.
Jak ta praca wpasuje się w Twoje plany zawodowe?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, czy ta praca jest dla Ciebie odpowiednia.
Strategia: Wykorzystaj szczegółowy opis, aby pracodawca zrozumiał, dlaczego to stanowisko byłoby
dla Ciebie idealne.
Przykładowa odpowiedź: Do tego momentu pracowałem całą swoją karierę. W ciągu ostatnich 7 lat
awansowałam ze stanowiska koordynatora i młodszego szczebla, aby zdobyć wymagane
doświadczenie i zbudować historię osiągnięć, aby zakwalifikować się do tej szansy. Wiem, że na tym
stanowisku będę miał okazję się wykazać i rozwinąć.
Podaj mi przykład czasu, kiedy musiałeś myśleć nieszablonowo.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, w jaki sposób przyjmujesz kreatywne podejście do
rozwiązywania problemów.

Strategia: Podaj przykład, który byłby odpowiedni dla pracodawcy, kiedy zastosowałeś nietradycyjne
podejście do rozwiązania problemu.
Przykładowa odpowiedź: To było ważne, że odnalazłem byłego klienta. Jego numer telefonu i e-mail
nie były już aktualne. Przypomniałem sobie, że był amatorskim entuzjastą szachów i dołączyłem do
niektórych społeczności internetowych w tych dziedzinach, aby sprawdzić, czy ktoś go zna. Na szczęście
niektórzy ludzie na forach dyskusyjnych znali go i pomogli nas ponownie połączyć. Udało nam się
wykorzystać okazję i zabezpieczyć biznes.
Jakie czynniki najbardziej wpływają na Twoją gotowość do podejmowania ryzyka?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, kiedy i dlaczego podejmujesz ryzyko.
Strategia: Daj trochę jasności co do swojego procesu myślowego przy podejmowaniu obliczonego
ryzyka.
Przykładowa odpowiedź: Ponieważ to ryzyko dotyczy nie tylko mnie, ale także moich
współpracowników i firmy, muszę przemyśleć cały proces. Zastanawiam się, jakie są powody
podejmowania ryzyka, jakie są alternatywne możliwości i jakie są potencjalne skutki. Jeśli to możliwe,
lubię też porozmawiać z szanowanym kolegą przed podjęciem ostatecznej decyzji.
Jakie są Twoim zdaniem zalety pracy w zespole?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, co myślisz o byciu członkiem zespołu.
Strategia: Skoncentruj się na pozytywach współpracy i podaj przykład oparty na przeszłych sukcesach,
których doświadczyłeś, uczestnicząc w zespole.
Przykładowa odpowiedź: Każdy ma swoje mocne strony i tylko sami możemy osiągnąć tak wiele, ale
pracując efektywnie razem, osiągamy o wiele więcej. Jeden projekt mnie wyróżnia. Namawialiśmy
dużą firmę do zdobycia konta reklamowego. Udało nam się przeprowadzić ze sobą burzę mózgów i
rozegrać wzajemne mocne strony, niektórzy z nas skupili się na aspektach prezentacji, podczas gdy inni
pracowali nad elementami badawczymi. Nie osiągnęlibyśmy tego, co zrobiliśmy i zabezpieczyli konto,
gdybyśmy nie współpracowali ściśle ze sobą.
Jak oceniasz swoje umiejętności komunikacyjne w skali od 1-5 (jeden to najniższe)?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby lepiej zrozumieć swoją pewność siebie w komunikacji, a także
zdolność oceny własnych umiejętności.
Strategia: Opisz z pewnością kroki, które podjąłeś, aby stać się silnym komunikatorem, ale gdzie nadal
jest miejsce na poprawę.
Przykładowa odpowiedź: A 4. Podjąłem świadomy wysiłek, aby poprawić swoje umiejętności
komunikacyjne. Regularnie uczęszczam na spotkania toastmasterów, aby ćwiczyć wystąpienia
publiczne. Przemawiałem w imieniu firmy na kilku konferencjach i otrzymałem pozytywne opinie od
uczestników. W zakresie telefonu i poczty e-mail regularnie sprawdzam telefony i e-maile od
potencjalnych klientów. Ale myślę, że zawsze jest miejsce na poprawę.
Gdybyś dowiedział się, że jeden z twoich współpracowników robi coś nieuczciwego, co byś zrobił?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jak poradziłbyś sobie w trudnej sytuacji z udziałem
współpracownika.
Strategia: wyjaśnij, że będziesz postępować zgodnie z protokołem firmy.

Przykładowa odpowiedź: Ponieważ jestem przedstawicielem swojej firmy, skonsultowałbym się z
działem HR, jakie kroki należy zgłosić w celu zgłoszenia sytuacji. Jeśli współpracownik robił coś
nieuczciwego, może to ogólnie zaszkodzić firmie, więc podjąłbym odpowiednie kroki niezbędne do
rozwiązania tego problemu.
Jakie cechy uważasz za ważne u współpracownika?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, z jakim typem współpracownika pracujesz najlepiej.
Strategia: Rozważ pracę, o którą się ubiegasz i cechy, które firma uzna za atrakcyjne w swoich
pracownikach. Dodatkowo wyjaśnij, że jesteś typem profesjonalisty, który może dobrze
współpracować z większością ludzi.
Przykładowa odpowiedź: lam typem osoby, która może dobrze współpracować z każdym typem osoby.
Cechy, które wolałabym u współpracownika, to ktoś, kto jest prawdziwym graczem zespołowym,
uczciwym, otwartym na sugestie i gotowym do wspólnej pracy, aby osiągnąć nasze cele.
Jak ta praca wpasuje się w Twoje plany zawodowe?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, czy ta praca jest dla Ciebie odpowiednia.
Strategia: Wykorzystaj szczegółowy opis, aby pracodawca zrozumiał, dlaczego to stanowisko byłoby
dla Ciebie idealne.
Przykładowa odpowiedź: Do tego momentu pracowałem całą swoją karierę. W ciągu ostatnich 7 lat
awansowałam ze stanowiska koordynatora i młodszego szczebla, aby zdobyć wymagane
doświadczenie i zbudować historię osiągnięć, aby zakwalifikować się do tej szansy. Wiem, że na tym
stanowisku będę miał okazję się wykazać i rozwinąć.
Podaj mi przykład czasu, kiedy musiałeś myśleć nieszablonowo.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, w jaki sposób przyjmujesz kreatywne podejście do
rozwiązywania problemów.
Strategia: Podaj przykład, który byłby odpowiedni dla pracodawcy, kiedy zastosowałeś nietradycyjne
podejście do rozwiązania problemu.
Przykładowa odpowiedź: To było ważne, że odnalazłem byłego klienta. Jego numer telefonu i e-mail
nie były już aktualne. Przypomniałem sobie, że był amatorskim entuzjastą szachów i dołączyłem do
niektórych społeczności internetowych w tych dziedzinach, aby sprawdzić, czy ktoś go zna. Na szczęście
niektórzy ludzie na forach dyskusyjnych znali go i pomogli nas ponownie połączyć. Udało nam się
wykorzystać okazję i zabezpieczyć biznes.
Jakie czynniki najbardziej wpływają na Twoją gotowość do podejmowania ryzyka?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, kiedy i dlaczego podejmujesz ryzyko.
Strategia: Daj trochę jasności co do swojego procesu myślowego przy podejmowaniu obliczonego
ryzyka.
Przykładowa odpowiedź: Ponieważ to ryzyko dotyczy nie tylko mnie, ale także moich
współpracowników i firmy, muszę przemyśleć cały proces. Zastanawiam się, jakie są powody
podejmowania ryzyka, jakie są alternatywne możliwości i jakie są potencjalne skutki. Jeśli to możliwe,
lubię też porozmawiać z szanowanym kolegą przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Jakie są Twoim zdaniem zalety pracy w zespole?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, co myślisz o byciu członkiem zespołu.
Strategia: Skoncentruj się na pozytywach współpracy i podaj przykład oparty na przeszłych sukcesach,
których doświadczyłeś, uczestnicząc w zespole.
Przykładowa odpowiedź: Każdy ma swoje mocne strony i tylko sami możemy osiągnąć tak wiele, ale
pracując efektywnie razem, osiągamy o wiele więcej. Jeden projekt mnie wyróżnia. Namawialiśmy
dużą firmę do zdobycia konta reklamowego. Udało nam się przeprowadzić ze sobą burzę mózgów i
rozegrać wzajemne mocne strony, niektórzy z nas skupili się na aspektach prezentacji, podczas gdy inni
pracowali nad elementami badawczymi. Nie osiągnęlibyśmy tego, co zrobiliśmy i zabezpieczyli konto,
gdybyśmy nie współpracowali ściśle ze sobą.
Jak oceniasz swoje umiejętności komunikacyjne w skali od 1-5 (jeden to najniższy)?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby lepiej zrozumieć swoją pewność siebie w komunikacji, a także
zdolność oceny własnych umiejętności.
Strategia: Opisz z pewnością kroki, które podjąłeś, aby stać się silnym komunikatorem, ale gdzie nadal
jest miejsce na poprawę.
Przykładowa odpowiedź: A 4. Podjąłem świadomy wysiłek, aby poprawić swoje umiejętności
komunikacyjne. Regularnie uczęszczam na spotkania toastmasterów, aby ćwiczyć wystąpienia
publiczne. Przemawiałem w imieniu firmy na kilku konferencjach i otrzymałem pozytywne opinie od
uczestników. W zakresie telefonu i poczty e-mail regularnie sprawdzam telefony i e-maile od
potencjalnych klientów. Ale myślę, że zawsze jest miejsce na poprawę.
Jakie masz plany na samodoskonalenie?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, czy planujesz nadal się doskonalić.
Strategia: Podaj konkretne odpowiedzi, w jaki sposób będziesz się uczyć i doskonalić.
Przykładowa odpowiedź: Jestem zaangażowany w kilka inicjatyw, aby dalej się doskonalić. Regularnie
chodzę na spotkania z toastmasterami, aby doskonalić swoje umiejętności wystąpień publicznych.
Zarejestrowałem się, aby jesienią rozpocząć studia magisterskie i dołączyłem do programu mentoringu
branżowego.
Która z Twoich cech osobistych, Twoim zdaniem, zwiększa Twoją skuteczność w komunikowaniu się
z innymi?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jakie unikalne cechy sprawiają, że jesteś
skutecznym komunikatorem.
Strategia: Skoncentruj się na cechach, które są dla Ciebie istotne, a które sprawiają, że jesteś silnym
komunikatorem. Podaj przykład, który pokazuje, dlaczego Twoje cechy były pomocne.
Przykładowa odpowiedź: jestem cierpliwy i dobry słuchacz. Zwykle, gdy ludzie próbują się porozumieć,
chcą mieć pewność, że zostaną wysłuchani. Upewniam się, że słucham, co ludzie mają do powiedzenia,
zanim na nie odpowiem. Na przykład udało mi się zabezpieczyć konto, po prostu słuchając dyrektora
generalnego, który wydawał się zestresowany na konferencji. Mógł powiedzieć, że jestem
zainteresowany tym, co ma do powiedzenia i udzieliłem mu prawdziwych rad, jak rozwiązać niektóre
z jego problemów. Udało nam się pozostać w kontakcie i razem robić interesy.

Gdybyś miał okazję wypracować podstawowy zestaw wartości i przekonań, który byłby podstawą
sukcesu firmy, co by to było?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby lepiej zrozumieć swój system wartości.
Strategia: Zastanów się nad organizacją oraz jakie wartości i przekonania będą istotne dla branży.
Przykładowa odpowiedź: Dla firmy zajmującej się klientami najważniejszą podstawową wartością jest
szacunek do klienta. Aby odnieść długoterminowy sukces jako organizacja, firma musi docenić
dostarczanie najlepszej możliwej usługi i produktu, aby zaspokoić potrzeby firmy.
Twoim zdaniem, jaka jest różnica między wizją a misją?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby ustalić, czy rozumiesz różnicę w terminologii związanej z celami
firmy.
Strategia: Odpowiedz na pytanie, jak najlepiej rozumiesz terminologię.
Przykładowa odpowiedź: Deklaracja wizji koncentruje się na przyszłych celach firmy. Deklaracja misji
odnosi się do aktualnych celów i koncentracji firmy.
W jakim obszarze uważasz, że możesz poprawić swoje wyniki?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, w jakim obszarze możesz się poprawić.
Strategia: Nie podawaj czegoś niezbędnego do pracy, czego ci brakuje. Zapewnij obszar peryferyjny, w
którym się poprawiasz.
Przykładowa odpowiedź: Cóż, wiem, że na to stanowisko wolałbyś kogoś, kto jest dwujęzyczny. Potrafię
komunikować się po hiszpańsku na podstawie moich zajęć w szkole średniej i college'u, ale muszę się
poprawić. W weekendy ćwiczę z oprogramowaniem Rosetta Stone.
Ile aplikacji złożyłeś?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, jak proaktywny byłeś w poszukiwaniu pracy.
Strategia: Wyjaśnij, że skupiłeś się na znalezieniu odpowiedniej pracy, a nie tylko na aplikowaniu na
każde wolne stanowisko.
Odpowiedź Samnle: Aplikuję na trzy lub cztery stanowiska tygodniowo, ponieważ chcę dokonać zmiany
tylko, jeśli byłaby to okazja, która byłaby dla mnie wyzwaniem i byłaby dobrym dopasowaniem na tym
etapie mojej kariery.
Dlaczego nie miałeś wielu wywiadów?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, jak proaktywny byłeś w poszukiwaniu pracy.
Strategia: Wyjaśnij, że skupiłeś się na znalezieniu odpowiedniej pracy, a nie tylko na aplikowaniu na
każde wolne stanowisko.
Przykładowa odpowiedź: Aplikuję na trzy lub cztery stanowiska tygodniowo, ponieważ chcę dokonać
zmiany tylko wtedy, gdy byłaby to okazja, która byłaby dla mnie wyzwaniem i byłaby dobrym
dopasowaniem na tym etapie mojej kariery.

Czy możesz opisać sytuację, w której miałeś do czynienia z konfrontacją?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Konflikt może wystąpić w sytuacji zawodowej, a osoba
przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chciałby wiedzieć, jak najlepiej sobie z tym poradzić.
Strategia: Podaj sytuację, w której konflikt został pomyślnie rozwiązany. Wyjaśnij sytuację, dlaczego
doszło do konfliktu i jaki był efekt końcowy.
Przykładowa odpowiedź: Współpracownik wziął kredyt za zadanie, które wykonał mój zespół. Gdyby
to było tylko w moim imieniu, rozważyłbym odpuszczenie tego. Rozmawiałem z tą osobą, która
twierdziła, że nie wie, o czym mówię. Zapytałem, czy mógłbym mieć kilka chwil na wyjaśnienie sytuacji
tak, jak ją widziałem. Powiedział, że może zrozumieć z mojej perspektywy, dlaczego wydawało mu się,
że wziął kredyt. Przeprosił i rozmawiał z dyrektorem na temat nieporozumień i wszystko zostało
załagodzone.
Co cię rano wyrywa z łóżka?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, co Cię motywuje.
Strategia: Opisz swoją silną etykę pracy i cele, które chcesz osiągnąć.
Przykładowa odpowiedź: Poza tym, że moja córka budziła mnie do oglądania Ulicy Sezamkowej? Ale
poważnie, mam bardzo silną etykę pracy i jestem zmotywowany do sprostania wszelkim wyzwaniom,
jakie stawia przed mną ten dzień. Lubię swoją pracę.
Ile pieniędzy musisz zarobić?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jakie są Twoje oczekiwania płacowe.
Strategia: wyjaśnij, że nie skupiasz się tylko na pieniądzach. Podaj zakres wynagrodzenia, a nie
konkretną liczbę.
Przykładowa odpowiedź: Dla mnie nie chodzi tylko o pieniądze, bo lubię ten rodzaj pracy. Opierając się
na mojej pozycji w tej dziedzinie, spodziewałbym się zarobić od 80 000 do 100 000 USD rocznie.
Jakie masz oczekiwania wobec przyszłego pracodawcy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby ustalić, czy Twoje oczekiwania pracodawcy są zgodne z
oczekiwaniami firmy.
Strategia: Skoncentruj się na wsparciu, którego potrzebujesz, aby z powodzeniem pracować na
stanowisku w firmie.
Przykładowa odpowiedź: Oczekuję środowiska, które każe mi dawać z siebie wszystko. Oczekuję
jasnych wskazówek co do tego, czego będzie się ode mnie wymagać i jak to będzie mierzone.
Jakich wyzwań szukasz na stanowisku?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby określić, w jaki sposób podchodzisz do wyzwań w pracy i z jakimi
wyzwaniami możesz się spodziewać. Strategia: Rozważ wyzwania stojące przed branżą, dla której
prowadzisz rozmowę kwalifikacyjną. Skoncentruj się na kilku z tych wyzwań, udzielając odpowiedzi.
Przykładowa odpowiedź: Chcę zmierzyć się z wyzwaniem określenia najbardziej efektywnego sposobu
wykorzystania zasobów, aby zachować konkurencyjność na rynku sprzedaży reklam.

Jakie jest twoje podejście do rozwiązywania konfliktów?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Konflikt w pracy jest częstym zjawiskiem, a osoba przeprowadzająca
rozmowę kwalifikacyjną chce wiedzieć, jak sobie z tym poradzisz.
Strategia: Opisz swoje techniki radzenia sobie z konfliktami i odpowiedni przykład tego, jak radziłeś
sobie z konfliktami w pracy.
Przykładowa odpowiedź: Uważam, że najważniejszym aspektem rozwiązywania konfliktów jest
otwarta komunikacja. Wiele źródeł konfliktów wynika z nieporozumień lub nieporozumień. Gdy masz
okazję porozmawiać z kimś o problemach, łatwiej je rozwiązać. Po około dwóch latach mojej pierwszej
pracy zgłosiłem się do nowego menedżera. Styl nowego kierownika bardzo różnił się od stylu mojego
poprzedniego przełożonego, a przystosowanie się do niego zajęło trochę czasu. Jeden menedżer był
bardzo zaangażowany, podczas gdy drugi nie miał rąk i każdy z nich preferował inne środki komunikacji
i przekazywania informacji. Po kilku nieporozumieniach z nowym menedżerem poprosiłem o
spotkanie, aby omówić moje oczekiwania i oczyścić powietrze. To było bardzo pomocne i po tym
wszystkim pracowaliśmy razem bardzo dobrze.
Dlaczego szukasz nowej pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć powód, dla którego szukasz nowej pracy.
Strategia: Podaj wyjaśnienie, które koncentruje się na tym, dlaczego Twoja obecna sytuacja już Ci się
nie sprawdzała, czego się nauczyłeś i dlaczego nowa sytuacja byłaby lepiej dopasowana do Ciebie w
przyszłości. Przykładowa odpowiedź: W mojej ostatniej pracy byłam cztery lata. To było wspaniałe
doświadczenie, ponieważ mogłem być w firmie, gdy rosliśmy z zespołu liczącego od czterech do
dwudziestu pracowników. Dostałem możliwość szkolenia innych i pełnienia roli lidera zespołu.
Ponieważ branża znajduje się obecnie w kryzysie, zespół się skurczył, a wraz z nim zmniejszyła się moja
zdolność do wykorzystywania moich nowych umiejętności. Chcę wykorzystać zdobyte przeze mnie
umiejętności i doświadczenie na nowe możliwości.
Czy czujesz, że masz silne opinie o innych?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, jak/kiedy dokonujesz osądów na temat innych ludzi.
Strategia: Wyjaśnij, że uważasz, że dobrze oceniasz charakter, ale nie jesteś szybki w osądzaniu innych.
Przykładowa odpowiedź: Czuję, że jestem dobrym sędzią charakteru. Nie lubię formułować wczesnych
opinii o osobie, zanim ją poznam. Mam otwarty umysł i rozwijam profesjonalną relację bez żadnych
uprzedzeń.
Jak opisałbyś siebie nieznajomemu na imprezie?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, jak postrzegasz siebie i chcesz, aby inni cię postrzegali.
Strategia: Jesteś pytany w kontekście zawodowym, jak opisujesz siebie w sytuacji osobistej. Udzielając
odpowiedzi, skup się na profesjonalnych aspektach tego, kim jesteś.
Przykładowa odpowiedź: Opisując moje zawodowe aspekty na przyjęciu, mówię, że jestem księgowym,
który specjalizuje się w branży non-profit. Naprawdę podoba mi się moja rola w pomaganiu organizacji
w wykonywaniu dobrej pracy.
Liczysz na awans w firmie?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć swoje oczekiwania lub rozwijać karierę w firmie.

Strategia: wyjaśnij, że jesteś kimś, kto zawsze chce się rozwijać i rozwijać, ale daje to szansę, że
poważnie myślisz o podnoszeniu się w dostępnej roli.
Przykładowa odpowiedź: chcę sprawdzić się w roli, którą masz do dyspozycji. Jeśli się wykażę,
oczywiście zamierzam awansować, aby mieć jeszcze większy wpływ na pomaganie firmie. Tytuł nie jest
dla mnie tak ważny, jak możliwość wniesienia znaczącego wkładu.
Czy spełniasz wymagania aplikacji?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby ustalić, czy kwalifikujesz się do pracy.
Strategia: Omów główne kwalifikacje w pracy i wykaż, że je spełniasz.
Przykładowa odpowiedź: Tak, czuję, że lama dobrze pasuje do wymagań stanowiska. Mam ponad 10letnie doświadczenie w księgowości, z czego większość w sektorze publicznym. Mam duże umiejętności
obsługi komputera i sprawdzoną umiejętność pracy z międzynarodowymi korporacjami.
Co robisz, aby zmotywować współpracowników?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Bycie współpracownikiem, który może pomóc zmotywować innych
członków zespołu do większej produktywności i lepszej pracy, jest zawsze cenione przez pracodawców.
Strategia: Wyjaśnij, co robisz, aby motywować współpracowników zarówno proaktywnie, jak i dając
przykład. Podaj odpowiedni przykład, który demonstruje twoje techniki motywacyjne.
Przykładowa odpowiedź: Pierwszą rzeczą, którą robię, aby zmotywować moich współpracowników,
jest utrzymywanie pozytywnego nastawienia i wykazywanie silnej etyki pracy bez względu na to, co się
dzieje. Myślę, że mój pozytywny przykład w biurze również motywuje do cięższej pracy. Jestem też
dobrym słuchaczem, a ludzie często opowiadają mi o wyzwaniach i stresach związanych z ich pracą.
Pomagam im zyskać perspektywę na to, co robią i zrozumieć, dlaczego praca jest nie tylko refleksją nad
nimi samymi, ale także z otoczeniem. Mniej więcej raz w miesiącu proszę moich współpracowników,
aby spotkali się ze mną w stołówce na lunchu, abyśmy mogli porozmawiać o naszych nadchodzących
projektach i zmotywować się nawzajem do dotrzymywania terminów.
Co robisz, aby pomóc osobom niezaznajomionym z technologią lepiej ją zrozumieć?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Ponieważ technologia jest narzędziem o coraz większym znaczeniu w
miejscu pracy, Rekruter chciałby aby zrozumieć, w jaki sposób możesz pomóc klientom lub
współpracownikom w lepszym zrozumieniu technologii.
Strategia: Wyjaśnij proces, który podjąłbyś, pomagając innym. Jeśli to możliwe, podaj odpowiedni
przykład kroków, które podjęłeś, aby pomóc komuś lepiej zrozumieć technologię w przeszłości.
Przykładowa odpowiedź: Myślę, że ważne jest, aby zademonstrować na przykładzie i dostarczyć arkusz
porad lub wskazówki krok po kroku, które pomogą ludziom lepiej zrozumieć materiał. Pomogłem
zarówno współpracownikom, jak i klientom lepiej zrozumieć technologię. Na przykład jeden z naszych
klientów chciał zrozumieć, jak lepiej korzystać z Linkedin. Przygotowałem kilka zrzutów ekranu z
instrukcjami krok po kroku pod obrazami. Przejrzeliśmy go razem, a potem obserwowałem, jak klientka
sama próbowała go użyć. Byłem tam, aby pomóc poprawić i przedstawić sugestie. Po kilku sesjach
poczuła się znacznie bardziej komfortowo korzystając ze strony internetowej.
Jak definiujesz pracę zespołową?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Ponieważ praca zespołowa jest ważną częścią miejsca pracy, osoba
przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce zrozumieć, co oznacza dla Ciebie praca zespołowa.

Strategia: Wyjaśnij, jak definiujesz pracę zespołową. Przykładowa odpowiedź: Praca zespołowa
oznacza, że grupa ludzi odkłada ego na bok i pracuje razem, aby osiągnąć nasze cele na rzecz wspólnego
sukcesu.
Czy kiedykolwiek odkładałeś decyzję? Czemu?
Dlaczego pada to pytanie: Zdolność do podejmowania decyzji jest ważną cechą pracownika z
potencjałem kierowniczym.
Strategia: Podaj przykład, kiedy musiałeś odłożyć decyzję i dlaczego skończyło się to najlepiej.
Przykładowa odpowiedź: Przed zamknięciem roku obrotowego 2013 nasza firma rozpatrywała dwa
przetargi na świadczenie usług zarządzania dla naszej firmy. Obie były świetnymi firmami, ale naciskały
na nas, abyśmy podpisali umowę przed końcem roku, aby ich wartość fiskalna wyglądała na silniejszą.
Postanowiłem odłożyć decyzję, kogo wybrać do końca roku, ponieważ rynek wyglądał na niepewny i
czułem, że po nowym roku możemy uzyskać bardziej konkurencyjną ofertę. To było ryzyko, ponieważ
mogliśmy stracić oba konta lub oferta mogła wzrosnąć. Wyszło to na lepsze, ponieważ rynek zmiękł i
w styczniu udało nam się uzyskać lepszą ofertę od jednej z firm.
Gdybyś był prezesem tej firmy, co byś zmienił?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby upewnić się, że rozumiesz biznes i sugestie dotyczące ulepszeń.
Strategia: Bądź ostrożny w udzielaniu zbyt ambitnej odpowiedzi, aby nie sprawiać wrażenia, że wiesz
wszystko. Jednak Rekruter chce odpowiedzi. Zastanów się, jakie zmiany przechodzi obecnie branża i
przedstaw sugestię, która jest adekwatna do trendów w tej dziedzinie.
Przykładowa odpowiedź: Ponieważ nie siedziałem wcześniej na fotelu prezesa, nie chciałbym twierdzić,
że mam łatwą odpowiedź na dzisiejszy trudny rynek pracy. Z tego, co rozumiem, wiele firm w tej branży
przechodzi na model oparty na technologii i wykorzystuje media społecznościowe jako skuteczne
narzędzie marketingowe. Uważam, że niektóre zasoby można przesunąć z modelu „cold call” w
kierunku modelu opartego na technologii oraz w kierunku bardziej interaktywnego doświadczenia
klienta z modelem technologicznym.
Jakie jest twoje zirytowanie zwierzaka?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby określić, jak byś pasował w kulturę firmy.
Strategia: Skoncentruj się na denerwujących cechach, które są negatywne w pracy. Przykładowa
odpowiedź: Większość rzeczy mi nie przeszkadza, ale moje zwierzę denerwuje lenistwo i kłamstwo.
Abym mógł efektywnie pracować w zespole, wszyscy musimy ciężko pracować i otwarcie informować
o tym, co się dzieje.
Jak zdefiniowałbyś dobrą obsługę klienta?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Ponieważ doskonałe umiejętności obsługi klienta są istotnym aspektem
wielu stanowisk, osoba prowadząca rozmowę kwalifikacyjną chciałaby wiedzieć, co to dla Ciebie
oznacza.
Strategia: Podaj przemyślaną definicję i podaj odpowiedni przykład.
Przykładowa odpowiedź: Dobra obsługa klienta dokłada wszelkich starań, aby pomóc klientowi
rozwiązać jego problem. Jeśli klient poświęca czas, aby się z Tobą skontaktować, powinieneś zrobić
wszystko, co w Twojej mocy, aby pomóc. Zarządzając call center, jeden z naszych przedstawicieli
otrzymał telefon, że nasz produkt właśnie się zepsuł, ale nie był objęty gwarancją. Autoryzowałem

astępcę, ponieważ był to lojalny klient, który następnie pochwalił naszą firmę i podziękował nam na
Twitterze.
Jaka twoja cecha ma największe znaczenie w twojej karierze?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby określić, jaką masz cechę, która wyróżnia Cię jako pracownika.
Strategia: Omów jakość, która byłaby ceniona przez pracodawcę. Podaj odpowiedni przykład, który
miał miejsce w pracy.
Przykładowa odpowiedź: Najważniejszą cechą jest dla mnie etyka pracy. Kiedy mam pracę do
wykonania, jestem bardzo zdeterminowany, aby ją wykonać. Na przykład udało nam się zabezpieczyć
główne konto na tydzień przed Świętem Dziękczynienia. Nasz klient zrozumiał, że wakacje są tuż za
rogiem i dopiero pod koniec stycznia spodziewał się naszego pierwszego szkicu. Pomyślałem, że ważne
jest jak najwcześniejsze wykonanie wysokiej jakości pracy, aby wyjść na właściwą stopę. Pracowałem
przez święta, a nasz klient miał projekt do 2 stycznia.
Potrzebujesz dodatkowego szkolenia?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby określić, ile dodatkowego szkolenia będziesz potrzebować, aby
skutecznie wykonywać pracę.
Strategia: Jeśli będziesz potrzebować intensywnego szkolenia, wyjaśnij Rekruterowi, że szybko się
uczysz i możesz podjąć się samodzielnej nauki w godzinach wolnych. Jeśli masz doświadczenie w tej
dziedzinie i jesteś gotowy do pracy, wyjaśnij, że będziesz potrzebować niewielkiego szkolenia
wykraczającego poza zasady i procedury firmy oraz systemy wewnętrzne.
Przykładowa odpowiedź: Zajmuję się tą dziedziną od kilku lat, więc nie sądzę, żebym wymagała dużej
ilości szkoleń. Musiałbym upewnić się, że jestem na tej samej stronie co firma w zakresie twoich zasad
i procedur, a także poznać twoją bazę danych i narzędzia do śledzenia sprzedaży.
Jakie są Twoje oczekiwania dotyczące promocji?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby określić swoje oczekiwania w zakresie rozwoju kariery i jak są one
zgodne z oczekiwaniami firmy.
Strategia: wyjaśnij, że konkretny tytuł nie jest dla ciebie tak ważny, jak zdolność do dalszego rozwoju i
przejmowania dodatkowych obowiązków.
Przykładowa odpowiedź: Chciałabym wziąć na siebie dodatkowe obowiązki, aby się udowadniać i
rozwijać w pracy. Rzeczywisty tytuł nie jest dla mnie tak ważny. Zakładałbym, że kiedyś udowodnię
sobie, że otworzy się więcej możliwości i będę mógł się tu rozwijać.
Jak zachować energię w pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby określić, ile entuzjazmu wnosisz do pracy i jak utrzymujesz ten
entuzjazm.
Strategia: Omów, w jaki sposób jesteś naturalnie energiczny i entuzjastycznie nastawiony do robienia
wszystkiego, co w Twojej mocy, gdy firma Ci zaufa. Podaj odpowiedni przykład tego, jak zachowałeś
energię w wymagającej sytuacji w pracy.
Przykładowa odpowiedź: Wiem, że zespół liczy na to, że dam z siebie wszystko, gdy jestem w pracy,
więc mam naturalną energię, aby dać z siebie wszystko. Zawsze jest nowe wyzwanie do pokonania, a
to sprawia, że jestem entuzjastycznie nastawiony do wykazania się. Na przykład kiedyś pracowałem z

moim zespołem przez dwa tygodnie z rzędu, długie noce i weekendy, aby złożyć propozycję. Gdy tylko
go przekazaliśmy, usłyszeliśmy o kolejnej podobnej okazji i byliśmy podekscytowani, że możemy od
razu wskoczyć i rozpocząć proces od nowa.
Powiedz mi, jaka byłaby pierwsza rzecz, którą byś zrobił, gdybyś dostał to stanowisko?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby ustalić, czy rozważałeś swój plan działania, gdy zaczynasz nową
pracę.
Strategia: Wyjaśnij, w jaki sposób poznasz kulturę firmy i najlepszy sposób wspierania pracowników,
przedstawiając się współpracownikom i pytając, jak najlepiej ich wspierać. Przykładowa odpowiedź:
Przedstawiłbym się moim współpracownikom. Ponieważ są tu od lat, mają lepsze wyczucie właściwego
sposobu działania i mogą dać mi znać o niektórych wyzwaniach, z którymi się zmierzę.
Jak myślisz, jakiego szkolenia będziesz potrzebować do wykonywania tej pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby określić, ile dodatkowego szkolenia będziesz potrzebować, aby
skutecznie wykonywać pracę.
Strategia: Jeśli będziesz potrzebować intensywnego szkolenia, wyjaśnij Rekruterowi, że szybko się
uczysz i możesz podjąć się samodzielnej nauki w godzinach wolnych. Jeśli masz doświadczenie w tej
dziedzinie i jesteś gotowy do pracy, wyjaśnij, że będziesz potrzebować niewielkiego szkolenia
wykraczającego poza zasady i procedury firmy oraz systemy wewnętrzne.
Przykładowa odpowiedź: pracuję w tej dziedzinie od kilku lat, więc nie sądzę, żebym wymagał dużego
szkolenia. Musiałbym upewnić się, że jestem na tej samej stronie co firma w zakresie twoich zasad i
procedur, a także poznać twoją bazę danych i narzędzia do śledzenia sprzedaży.
Co myślisz o byciu na wezwanie?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Czy jesteś gotowy, aby być dostępnym poza godzinami pracy i w
nieoczekiwanych sytuacjach.
Strategia: Jeśli taka jest natura firmy (np. w zarządzaniu technologią), poinformuj Rekrutera, że wiesz,
że bycie pod telefonem jest wymagane i będziesz dostępny.
Przykładowa odpowiedź: W tym zakresie wiem, że posiadanie kogoś do pomocy w nieoczekiwanych
sytuacjach jest koniecznością, więc nie mam problemu z dyżurowaniem.
Co myślisz o polityce firmy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Rekruter próbuje ocenić, jak duży wpływ na twoją pracę miałaby
polityka wewnętrzna zachodząca w organizacji.
Strategia: Omów, jak skoncentrowałbyś się na pracy i nie angażował się.
Przykładowa odpowiedź: Wiem, że polityka wewnętrzna może mieć negatywny wpływ na
produktywność, więc się nie angażuję. Jestem typem osoby, która lubi skupiać się na swojej pracy,
kiedy jestem w pracy.
Jaki masz okres wypowiedzenia?
Jeśli zadano to pytanie: Aby upewnić się, kiedy będziesz dostępny, aby rozpocząć pracę.
Strategia: Wyjaśnij, że jesteś entuzjastycznie nastawiony do rozpoczęcia, ale musisz dać
dwutygodniowe wypowiedzenie i wolisz dać trzytygodniowe wypowiedzenie.

Przykładowa odpowiedź: musiałbym dać dwa tygodnie wypowiedzenia. Jeśli to możliwe, chciałbym dać
trzy tygodnie, abym mógł pomóc mojemu pracodawcy w okresie przejściowym i ewentualnie
przeszkolić mojego zastępcę.
Jak ważne są dla Ciebie pieniądze?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jakiego rodzaju wynagrodzenia szukasz i jak
pieniądze wpływają na twoje cele zawodowe.
Strategia: Wyjaśnij, że pieniądze nie są jedynym czynnikiem, ale są one ważne.
Przykładowa odpowiedź: Jest wiele ważnych aspektów, które uwzględniam w mojej karierze, takich jak
wykonywanie pracy, która ma dla mnie znaczenie i stawianie sobie wyzwań. Mówiąc to, pieniądze też
są czynnikiem. Szukam możliwości, która dobrze mi wynagradza w oparciu o pracę, którą chcę
wykonywać.
Czy są jakieś konkretne firmy, które Cię interesują?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, czy masz konkretny plan, gdy szukasz pracy, czy po
prostu skorzystasz z jakiejkolwiek nadarzającej się okazji.
Strategia: Omów swoje zainteresowanie branżą odpowiednią dla tego stanowiska i dlaczego ta firma
jest interesująca.
Przykładowa odpowiedź: Oczywiście ta branża mnie interesuje. Twoja firma jest oczywiście na szczycie
listy, ale uważnie obserwowałem również pracę Twojej konkurencji. Bardzo chciałbym pozostać w tej
branży.
Zdefiniuj współpracę.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, co oznacza dla Ciebie współpraca, ważny element
większości zawodów.
Strategia: Podaj definicję, która obejmuje współpracę ze współpracownikami w celu osiągnięcia
wspólnego celu.
Przykładowa odpowiedź: Współpraca to odkładanie ego na bok i wspólna praca nad wspólnym celem
Zdefiniuj jakość.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, co oznacza dla Ciebie jakość i jak możesz
zastosować to zrozumienie w sytuacji w miejscu pracy.
Strategia: Wyjaśnij, co oznacza dla Ciebie jakość, i podaj odpowiedni przykład tego, kiedy jakość
produktu firmy odegrała ważną rolę w Twoim sukcesie biznesowym.
Przykładowa odpowiedź: Jakość oznacza dostarczanie najlepszego produktu dla klienta dla
najwyższych długoterminowych zysków. Na moim ostatnim stanowisku nadzorowałem produkcję
naszych urządzeń do e-czytania. Chociaż produkty wyglądałyby tak samo, a różnica nie byłaby
zauważalna, dopóki urządzenie nie było używane przez 6 miesięcy, zdecydowaliśmy się na zakup
droższej baterii do jednostek, ponieważ prowadzi to do wyższej jakości produktu dla konsumenta.
Zdefiniuj usługę.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, co oznacza dla ciebie usługa i jak możesz
zastosować to zrozumienie w sytuacji w miejscu pracy.

Strategia: Zdefiniuj usługę w kontekście pracy i podaj odpowiedni przykład.
Przykładowa odpowiedź: Usługa polega na robieniu z klientem dodatkowych kroków w celu
wzmocnienia relacji, szerzenia dobrej woli i zwiększenia sprzedaży. Na przykład, podczas zarządzania
call center, jeden z naszych przedstawicieli otrzymał telefon, że nasz produkt właśnie się zepsuł, ale nie
był objęty gwarancją. Autoryzowałem zastępcę, ponieważ był to lojalny klient, który następnie
pochwalił naszą firmę i podziękował nam na Twitterze
Zdefiniuj zaangażowanie.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, co oznacza dla ciebie zobowiązanie i jak możesz
zastosować to zrozumienie w sytuacji w miejscu pracy.
Strategia: Zdefiniuj zaangażowanie w kontekście pracy i podaj odpowiedni przykład.
Przykładowa odpowiedź: Zaangażowanie to zrobienie wszystkiego, co konieczne, aby praca została
wykonana i spełniła Twoje oczekiwania. Często zostaję do późna lub przychodzę wcześnie, aby
wypełnić swoje zobowiązania i osiągnąć cele.
Zdefiniuj dyscyplinę.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, co oznacza dla ciebie dyscyplina i jak możesz
zastosować to zrozumienie w sytuacji w miejscu pracy.
Strategia: Zdefiniuj dyscyplinę w kontekście pracy i podaj odpowiedni przykład.
Przykładowa odpowiedź: Dyscyplina to umiejętność wykonania zadania i zablokowania rozpraszania
uwagi. Na przykład w mojej ostatniej pracy krążyły plotki, że firma zostanie sprzedana, a nowi
właściciele będą mieli masowe zwolnienia. Wielu pracowników nie było wystarczająco
zdyscyplinowanych, aby skoncentrować się na pracy. Wyrzuciłem z głowy te rozproszenia i skupiłem
się na pracy.
Zdefiniuj poświęcenie.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, co oznacza dla ciebie poświęcenie i jak możesz
zastosować to zrozumienie w kontekście miejsca pracy.
Strategia: Zdefiniuj zaangażowanie w kontekście pracy i podaj odpowiedni przykład.
Przykładowa odpowiedź: Poświęcenie to potrzeba jak najlepszego wykonania pracy lub w danej
sytuacji. Kiedy ktoś na mnie liczy, zawsze staram się dać z siebie wszystko.
Zdefiniuj integralność.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, co oznacza dla ciebie uczciwość i jak możesz
zastosować to zrozumienie w sytuacji w miejscu pracy.
Strategia: Zdefiniuj uczciwość w kontekście pracy i podaj odpowiedni przykład.
Przykładowa odpowiedź: Uczciwość to umiejętność robienia właściwych rzeczy, nawet jeśli nie jest to
rzecz, która jest dla Ciebie najbardziej korzystna. Na przykład był projekt, w którym popełniłem błąd,
ale nie było jasne, który z członków zespołu jest odpowiedzialny. Uznałem, że słuszne jest wstać i wziąć
na siebie winę.

Jak definiujesz upodmiotowienie?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, co oznacza dla ciebie upodmiotowienie i jak możesz
zastosować to zrozumienie w sytuacji w miejscu pracy.
Strategia: Zdefiniuj upodmiotowienie w kontekście pracy i podaj odpowiedni przykład.
Przykładowa odpowiedź: Empowerment to posiadanie siły do działania. Uważam, że najlepszą obsługę
klienta zapewniają przedstawiciele handlowi, którym ufają przełożeni i którzy są upoważnieni do
podejmowania decyzji dotyczących pomocy klientowi.
Jak definiujesz arogancję?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, co oznacza dla ciebie arogancja i jak możesz
zastosować to zrozumienie w sytuacji w miejscu pracy.
Strategia: Zdefiniuj arogancję w kontekście pracy i podaj odpowiedni przykład.
Przykładowa odpowiedź: Arogancja to myślenie, że zawsze masz rację bez podejmowania kroków w
celu upewnienia się, że masz rację. Czuję, że najlepsi pracownicy są pewni swoich umiejętności, ale nie
boją się prosić o pomoc lub wsparcie w podjęciu decyzji lub rozwiązaniu problemu.
Jak delegujesz odpowiedzialność?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Od przełożonego oczekuje się skutecznego delegowania
odpowiedzialności, a firma chce zrozumieć, w jaki sposób byś to zrobił.
Strategia: Zapewnij jasny wgląd w proces delegowania odpowiedzialności i podziel się odpowiednim
przykładem.
Przykładowa odpowiedź: Biorę pod uwagę mocne strony moich pracowników i ich obecne obowiązki.
Rozmawiam z każdym członkiem personelu lub małym zespołem o tym, co moim zdaniem mogą podjąć
i jak mogę ich wesprzeć. Gdy czuję, że czują się komfortowo z zadaniem i rozumieją, co jest wymagane,
przekazuję je kierownikowi projektu i zapewniam regularne odprawy i wsparcie.
Czego spodziewasz się nauczyć z tej pracy, czego nie uczysz się na obecnym stanowisku?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, w jaki sposób ta praca pozwoli ci się uczyć i czego może
brakować przy poprzedniej okazji.
Strategia: Skoncentruj się na możliwości uczenia się od osób w firmie, w oparciu o ich wieloletnie
doświadczenie lub role w kierowaniu firmą, która ma wyjątkową pozycję na rynku.
Przykładowa odpowiedź: Moja obecna pozycja jest świetna, pozwalając mi dowiedzieć się więcej o tej
branży z perspektywy średniej wielkości firmy z rynkiem krajowym. Dzięki tej firmie będę mógł
dowiedzieć się więcej o międzynarodowych firmach od firmy o kapitalizacji rynkowej wynoszącej
miliard dolarów i zatrudniającej ponad 10 000 pracowników.
Czy powiedziałbyś, że z łatwością poradzisz sobie w sytuacjach wysokiego napięcia?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, jak sobie radzisz z naciskiem.
Strategia: Daj trochę wglądu w swój proces radzenia sobie z sytuacjami pod presją.
Przykładowa odpowiedź: Po pierwsze przyznaję, że nie jest łatwo poradzić sobie z sytuacją wysokiego
ciśnienia. Opracowuję obszerny plan, aby jak najlepiej zarządzać tą sytuacją, aby osiągnąć cele. Wybierz

się na wędrówkę, aby zacząć wcześnie, aby odciążyć i wyznaczyć obowiązki, aby najbardziej
wykwalifikowani ludzie zajmowali się swoimi obszarami odpowiedzialności. Stwarzając czas na
przezbrojenie lub przemyślenie wszelkich przeszkód lub błędów, odciąża to trochę presji i jestem w
stanie wykonywać swoją najlepszą pracę.
Czy masz preferencje geograficzne?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Jeśli jest to firma międzynarodowa, może być dostępnych kilka
możliwości, a osoba prowadząca rozmowę kwalifikacyjną chciałaby wiedzieć, gdzie chciałbyś się
znajdować.
Strategia: „Wszędzie!” to niebezpieczna odpowiedź, chyba że sprawdziłeś, gdzie firma ma oddziały i
naprawdę chcesz mieszkać w którejkolwiek z tych lokalizacji.
Przykładowa odpowiedź: Jestem otwarty na każde miejsce w Ameryce Północnej, z preferencją w
kierunku północno-wschodnim.
Dając przykład, przekonaj mnie, że potrafisz dostosować się do wielu różnych ludzi, sytuacji i
środowisk.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Możliwość pracy ze zróżnicowaną populacją jest istotną częścią pracy
na wielu stanowiskach, zwłaszcza jeśli firma znajduje się w dużym mieście metropolitalnym.
Strategia: Podaj odpowiedni przykład z pracy, który pokazuje, jak skutecznie pracowałeś z różnorodną
populacją.
Przykładowa odpowiedź: Pracowałam w programie pomocy uchodźcom. Nie tylko nasi klienci z całego
świata, ale także moi współpracownicy! Mimo że pochodzimy z bardzo różnych środowisk, z
powodzeniem współpracowaliśmy, aby pomóc potrzebującym. Opieraliśmy się na sobie nawzajem,
aby poznać inne kultury i praktyki, aby jak najlepiej zrozumieć klientów i efektywnie z nimi pracować.
Jakie masz sugestie dla naszej organizacji?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, co myślisz o firmie teraz i czy rozważałeś sposoby na
poprawę firmy.
Strategia: Bądź ostrożny, mówiąc o firmie cokolwiek zbyt negatywnego, ale chcesz udzielić odpowiedzi,
która pokazuje, że rozważałeś sposoby, w jakie firma mogłaby się ulepszyć.
Przykładowa odpowiedź: Jak pokazuje Twoja historia sukcesów, wiele rzeczy robisz dobrze i chciałbym
zdobyć doświadczenie w poznawaniu firmy, zanim zaproponuję jakiekolwiek istotne usprawnienia.
Powiedziałbym, że chociaż Twoja obecność w tradycyjnych księgarniach jest silna, może nastąpić
pewna poprawa w marketingu ebooków, ponieważ liczby pokazują, że ebooki w wielu przypadkach
przewyższają sprzedaż tradycyjnych książek.
Opisz czas, w którym odłożyłeś swoje potrzeby na bok, aby pomóc współpracownikowi.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, czy jesteś graczem zespołowym i chcesz pomóc swoim
współpracownikom.
Strategia: Podaj przykład sytuacji, w której pomogłeś współpracownikowi i szczegółowo opisz sytuację.
Dlaczego dana osoba potrzebowała pomocy? Co zrobiłeś, żeby pomóc? Jaki był efekt końcowy?
Przykładowa odpowiedź: Nasz koordynator marketingu awansował na nowe stanowisko. Zastąpił ją
świeżo upieczony absolwent college'u i wydawało się, że nie radzi sobie z pracą. Poprzednia

pracownica przeszła krótkie szkolenie, ale była zbyt zajęta swoją nową pracą, aby udzielać
dodatkowych wskazówek krok po kroku. chłostał nowego pracownika, jeśli chciał zamówić lunch na
następny tydzień, i zaproponował, że spędzę z nim przerwę na lunch, przechodząc przez kolejne kroki,
aby ułatwić mu pracę i upewniając się, że niczego nie przegapi. Było to pomocne, ponieważ był w stanie
uchwycić materiał i osiąść w pracy.
Co robisz, gdy napotykasz przeszkodę w realizacji ważnego projektu?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Ponieważ każda praca wiąże się z różnymi przeszkodami do pokonania,
osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce zrozumieć Twój proces radzenia sobie z nimi.
Strategia: Podaj jasny przykład rodzaju napotkanej przeszkody, tego, co zrobiłeś, aby sobie z nią
poradzić i rezultatu końcowego.
Przykładowa odpowiedź: W obliczu przeszkody rozważam wszystkie alternatywne drogi do osiągnięcia
celu, a także jaką strategię mogę przyjąć, aby ją usunąć. Zostałem poproszony o zaplanowanie naszej
corocznej konferencji. Najważniejszym krokiem jest zapewnienie miejsca i daty, a potem wszystko
może nastąpić. Kiedy docierałem do naszego zwykłego miejsca, trudno było mi umówić się na randkę
w miarę upływu tygodni. Postanowiłem poszukać porównywalnych miejsc, otrzymać oferty i
zaplanować wszystkie kroki, które musielibyśmy podjąć w obu miejscach. Kiedy ustaliłem już wszystko
z alternatywnym miejscem, ruszyliśmy do przodu z tym miejscem i datą i okazało się, że było to jeszcze
lepsze doświadczenie.
Opisz doświadczenie zespołu, które Cię rozczarowało.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Nie wszystkie doświadczenia grupowe będą pozytywne. Prowadzący
rozmowę chciałby wiedzieć, dlaczego doświadczenie zespołowe nie wyszło i jak sobie z tym poradziłeś.
Strategia: Podaj przykład odpowiedni do pracy. Wyjaśnij, jaka sytuacja wymagała pracy zespołowej,
dlaczego nie poszła zgodnie z oczekiwaniami i czego się z niej nauczyłeś.
Przykładowa odpowiedź: Nasz CEO poprosił każdy dział o wysłanie przedstawiciela do komisji
rekrutacyjnej. Uważano, że im więcej zaangażowanych osób, tym lepiej. Okazało się, że był bałagan,
ponieważ każda osoba miała własne priorytety działu i oczekiwania dotyczące tego, jak odbędzie się
rekrutacja. Trudno było dojść do konsensusu w wielu sprawach, a czas był zmarnowany. Dowiedziałem
się z tej sytuacji, aby poprosić o zebranie mniejszego zespołu, aby ci, którzy uczestniczą, chcieli tam być
i że powinien być lider projektu, który będzie nadzorował podobną inicjatywę.
Jakie kryteria stosujesz przy wyborze firm, z którymi chcesz przeprowadzić wywiad?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby ustalić, czy masz konkretny plan poszukiwania następnej
możliwości pracy, czy też skorzystasz z jakiejś pracy.
Strategia: Podaj przykłady kryteriów, które są istotne dla stanowiska, o które prowadzisz rozmowę
kwalifikacyjną. W szczególności wspomnij o swoim zainteresowaniu tą branżą.
Przykładowa odpowiedź: Przyjmuję wywiady z firmami z listy Fortune 500 z branży reklamowej.
Szczególnie poszukuję tych organizacji, które prowadzą działalność za granicą, wspierają rozwój
zawodowy i zachęcają do pracy zespołowej.
Co jest ważniejsze: kreatywność czy wydajność?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby nauczyć się metod wykonywania pracy i tego, jak skuteczna jest
ona dla Ciebie.

Strategia: Skoncentruj się na strategii, która jasno pokazuje, że jesteś gotów ustalić priorytety dla tego,
co jest najważniejsze w danej sytuacji, aby osiągnąć cele firmy.
Przykładowa odpowiedź: Czuję, że przez większość czasu jest to efektywność. Jeśli nie jesteś wydajny i
nie próbujesz zademonstrować twórczych energii, prawdopodobnie nie wykonujesz swojej pracy
najefektywniej. W pewnych sytuacjach najlepszym sposobem na osiągnięcie najwyższej wydajności
jest bycie kreatywnym, więc w takim przypadku kreatywność będzie priorytetem.
Jakie, Twoim zdaniem, są kluczowe składniki prowadzenia i utrzymywania udanych relacji
biznesowych?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć swoją strategię utrzymywania rachunków i zarządzania
relacjami?
Strategia: Daj jasny wgląd w swoją strategię i podaj przykład odpowiedni do pracy.
Przykładowa odpowiedź: Uważam, że kluczowym priorytetem jest stawianie potrzeb drugiej osoby na
pierwszym miejscu i bycie zawsze prawdomównym. Nigdy nie dając klientowi niczego, o co mógłby się
martwić, jesteś w stanie zbudować zaufanie i ugruntować solidny grunt. Na przykład mieliśmy klienta,
który poprosił nas o skontaktowanie się z jego byłymi klientami, którzy nie zamawiali produktów od
ponad roku. Wyjaśniłem, że z przyjemnością to zrobimy, ale firma mogłaby robić rzeczy wydajniej,
gdyby współpracowała z niszową firmą specjalizującą się w tej dziedzinie. Prezes był pod wrażeniem,
że stawiamy ich potrzeby na pierwszym miejscu. W rezultacie uzyskaliśmy od nich więcej interesów.
Co wolisz: rekrutację czy selekcję?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby ustalić, czy jesteś typem osoby, która lubi wyjść i coś znaleźć lub
wybrać z tego, co jest najlepsze.
Strategia: Skupienie się na procesie rekrutacji pokazuje, że jesteś proaktywny i stawiasz na lepsze, a
nie wybierasz tego, co najlepsze do dyspozycji.
Przykładowa odpowiedź: Przejdź przez proces rekrutacji. Chciałbym tam wyjść i pomóc znaleźć ludzi,
których szukasz.
Jaką osobą jesteś?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby upewnić się, jakiego typu osobę postrzegasz jako siebie i jak te
cechy pasują do kultury firmy.
Strategia: Skoncentruj się na pozytywnych aspektach siebie, które dobrze pasują do kultury firmy.
Przykładowa odpowiedź: Uważam się za osobę bardzo pomocną. Lubię myśleć o tym, jak mogę pomóc
innym. Jestem bardzo pozytywną, bardzo energiczną osobą. Lubię pracować w grupach, ale potrafię
też pracować samodzielnie. Bardzo zależy mi na sukcesie i nie mam nic przeciwko ciężkiej pracy.
Co dla ciebie oznacza zaufanie?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Zaufanie do innych jest ważnym elementem pracy zespołowej, a osoba
przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce usłyszeć, jak rozumiesz zaufanie.
Strategia: Podaj jasną definicję zaufania, która byłaby istotna w sytuacji w miejscu pracy i podaj
przykład.
Przykładowa odpowiedź: Zaufanie to chęć podjęcia ryzyka, ponieważ uważasz, że dana osoba
przekazuje ci dokładne informacje, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Zaufanie to coś, na co się

zapracowało. Zaufanie musi być budowane z czasem między dwiema osobami lub zespołem poprzez
bycie otwartym i prawdomównym wobec siebie, tak aby wszyscy dotrzymywali swoich słów. Moi
współpracownicy i ja zbudowaliśmy wzajemne zaufanie podczas radzenia sobie z wieloma trudnymi
sytuacjami. Wielokrotnie liczyliśmy na siebie, że osiągniemy pewne cele, ponieważ wszyscy byliśmy
odpowiedzialni za wspólne ukończenie projektu.
Co jest lepsze: mentoring czy coaching?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Rekruter chciałby się dowiedzieć, jaki styl zarządzania zastosujesz, aby
kierować podwładnymi lub pracownikami niższego szczebla.
Strategia: Zastanów się, czego dowiedziałeś się o stylu zarządzania w organizacji i na tym skoncentruj
swoją odpowiedź. Jeśli nie jest to jasne, wyjaśnij, kiedy każdy styl działa najlepiej.
Przykładowa odpowiedź: Myślę, że to, który styl sprawdza się najlepiej, zależy od sytuacji, struktury
działu i doświadczenia pracownika. Mentoring jest szczególnie ważny dla pracownika na niższym
poziomie, aby mieć kogoś, na kogo można patrzeć i otrzymywać regularne porady. Profesjonalista,
który ma już narzędzia do osiągnięcia sukcesu i rozumie strukturę firmy, odniósłby największe korzyści
z coachingu.
Jakie masz obawy dotyczące tej pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jakie obawy możesz mieć w związku z tym
stanowiskiem.
Strategia: Nie ujawniaj tutaj żadnych większych obaw. Być może skup się na czymś pomniejszym
związanym ze stanowiskiem, co nie wydaje się być głównym punktem spornym dla Rekrutera.
Przykładowa odpowiedź: Praca została wymieniona jako pozycja finansowana. Jak długo stanowisko
ma być finansowane i jakie są czynniki niezbędne do odnowienia?
Jakie są twoje główne kwalifikacje do tej pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby ustalić, czy kwalifikujesz się do pracy.
Strategia: Omów główne kwalifikacje w pracy i wykaż, że je znasz.
Przykładowa odpowiedź: Mam ponad 10-letnie doświadczenie w księgowości, z czego większość w
sektorze publicznym. Mam duże umiejętności obsługi komputera i sprawdzoną umiejętność pracy z
międzynarodowymi korporacjami
Ile bezpieczeństwa pracy oczekujesz na tym stanowisku?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jak komfortowo planujesz znaleźć się na tym
stanowisku i jakie są Twoje oczekiwania dotyczące rodzaju pracy niezbędnej do utrzymania pracy.
Strategia: Wyjaśnij, że wiesz, że musisz się wykazać, aby utrzymać tę pracę.
Przykładowa odpowiedź: Nie oczekuję żadnych, poza być może krótkim okresem, w którym
zaaklimatyzuję się w kulturze i nauczę wszystkich procesów niezbędnych do odniesienia sukcesu w
pracy. Wiem, że będę musiała się wykazać, żeby tu zostać. Z zadowoleniem przyjmuję to wyzwanie,
ponieważ jestem zawsze zmotywowany, aby udowodnić, że jest atutem firmy.
Jaki jest kolejny krok w Twojej karierze?

Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby poznać swój plan rozwoju kariery i określić, w jaki sposób odnosi
się on do pracy.
Strategia: Skoncentruj się na pracy i dlaczego jest ona teraz odpowiednia dla Twojej kariery.
Przykładowa odpowiedź: Udało mi się awansować na wyższe stanowisko dyrektora ds. marketingu.
Zaczynałem jako koordynator ds. marketingu, dorastałem do rangi młodszego przedstawiciela ds.
marketingu. a na koniec do opiekuna klienta. Myślę, że to dla mnie kolejny wielki krok i nie mogę się
doczekać rozwoju w takiej okazji.
Jeśli Twoja praca została nagle zlikwidowana, do jakiej pracy czujesz się przygotowany?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, czy stworzyłeś plan awaryjny dla swojej kariery i jak
postrzegasz swoje dopasowanie na dzisiejszym rynku.
Strategia: Wyraź pewność siebie. Odpowiedz, że skupiłbyś 100% swojej energii na zdobyciu pracy na
kolejnym poziomie w swojej karierze.
Przykładowa odpowiedź: byłabym przygotowana do objęcia roli podobnej do tej, którą mam, ponieważ
przez ostatnie siedem lat udowodniłam, że jestem bardzo kompetentna w tej funkcji. Ponadto byłby
to dla mnie ważny czas, aby skupić całą swoją energię na zapewnieniu pracy na wyższym poziomie,
ponieważ wiem, że jestem na to gotowy.
Jakie systemy wprowadziliby Państwo, aby umożliwić pracownikom przekazywanie informacji
zwrotnych przez kierownictwo?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, czy możesz wdrożyć lepsze procesy niż to, co już istnieje.
Strategia: Zastanów się, jakie procesy już istnieją, a jeśli nie wiesz, zapytaj. Podaj kilka sugestii
dotyczących zawłaszczenia.
Przykładowa odpowiedź: Pierwszą rzeczą jest stworzenie kultury, w której pracownicy mogą czuć się
komfortowo udzielając regularnych informacji zwrotnych i wiedzieć, że będą one cenione. Różne osoby
czują się komfortowo, udzielając informacji zwrotnych na różne sposoby, dlatego pomocne jest
posiadanie różnych kanałów, takich jak kwartalne spotkania pracowników w ratuszu, polityka
otwartych drzwi z kierownictwem i zachęcanie do wysyłania sugestii pocztą elektroniczną.
W jakiej atmosferze lubisz pracować najlepiej, bardziej formalnej czy swobodnej?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby upewnić się, czy rodzaj atmosfery, w której się rozwijasz, pasuje do
kultury firmy.
Strategia: Rozważ obecną kulturę firmy i skoncentruj swoją odpowiedź na tym, co byłoby odpowiednie.
Jeśli nie jest to jasne, udziel odpowiedzi, która zadowoli obie strony.
Przykładowa odpowiedź: Uważam, że struktura formalna jest ważna, ponieważ lubię dokładnie
wiedzieć, czego się ode mnie oczekuje, kiedy muszę zgłosić się do przełożonych i komu będę podlegać.
Ale ważna jest również możliwość bardziej swobodnej interakcji z innymi pracownikami. W mojej
ostatniej pracy nie bałem się zwracać się z sugestiami do kadry kierowniczej, ponieważ było to bardziej
swobodne środowisko i mój przełożony nie miał nic przeciwko temu.
Jak dana osoba rozwija się w Twojej dziedzinie?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby ustalić, czy rozumiesz pole i strukturę hierarchiczną.

Strategia: Zademonstruj swoją wiedzę na temat postępów w danej dziedzinie i kroków, które
podejmujesz, aby zapewnić sobie pozycję do ciągłego rozwoju.
Przykładowa odpowiedź: W tym polu zaczynasz jako młodszy koordynator, awansujesz na account
managera, a następnie na senior account managera. Aby osiągnąć dalszy postęp, musiałbym założyć
więcej kont z klientami i wykazać się doświadczeniem w szkoleniu menedżerów kont, którzy dobrze
prosperują w biznesie, zanim zostanę rozważony na stanowisko wiceprezesa. Nie mogę się doczekać
tego wyzwania.
Krótko opisz rodzaj możliwości kariery, której szukasz.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby ustalić, czy praca, o którą prowadzisz rozmowę kwalifikacyjną, jest
zgodna z Twoimi celami zawodowymi.
Strategia: Skoncentruj się na obowiązkach i możliwościach związanych z pracą, o którą prowadzisz
rozmowę kwalifikacyjną.
Przykładowa odpowiedź: Szukam okazji, w której mógłbym pełnić funkcję lidera zespołu w zarządzaniu
kontami klientów. Chciałbym być odpowiedzialny za raportowanie wyników do kierownictwa. Chcę
pomóc w opracowaniu strategii rozwoju firmy.
Kiedy możesz rozpocząć pracę, jeśli jesteś zatrudniony?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby określić, kiedy możesz rozpocząć pracę.
Strategia: Jeśli nie pracujesz i możesz zacząć od razu, podaj poniedziałek jako odpowiedź. Jeśli
pracujesz, wykaż się profesjonalizmem i poinformuj o tym z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem.
Przykładowa odpowiedź: Musiałbym powiadomić mojego obecnego pracodawcę z dwutygodniowym
wyprzedzeniem, ale jeśli to możliwe, wolałbym dać trzytygodniowe wypowiedzenie, aby pomóc w
przejściu.
Jakie są Twoje oczekiwania wobec przyszłego pracodawcy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, czy Twoje oczekiwania dotyczące tego, co zapewni
pracodawca, są zgodne z oczekiwaniami firmy.
Strategia: Zademonstruj, że jesteś samodzielny i potrafisz sprawić, że każda sytuacja zadziała.
Skoncentruj się na niektórych podstawowych obszarach wsparcia, którymi jesteś zaiteresowany.
Przykładowa odpowiedź: / Naprawdę potrafię sprawić, że każda sytuacja zadziała, więc nie mam dużej
listy oczekiwań mojego pracodawcy. Spodziewałbym się środowiska, w którym będę stawiał wyzwania,
nagradzany za moje osiągnięcia i wyposażony w zespół, w którym wszyscy możemy wspólnie pracować,
aby osiągnąć cele.
Wymień obszar, który Twoim zdaniem można ulepszyć w firmie.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby ustalić, czy rozważyłeś sposoby, w jakie firma może się ulepszyć.
Strategia: Nie skupiaj się na czymś zbyt krytycznym wobec firmy. Wybierz obszar, w którym działa
chata, która przydałaby się trochę ulepszeń.
Przykładowa odpowiedź: Telefoniczna obsługa klienta, którą zapewniasz, jest doskonała, ponieważ
wydaje się, że każdy przedstawiciel obsługi klienta. ma prawo dołożyć wszelkich starań, aby pomóc.

Niestety nie każdy ma czas na pozostanie przy telefonie. Opcja czatu z obsługą klienta przez komputer
byłaby bardzo pomocna w oszczędzaniu czasu klientów.
Jaki znaczący trend widzisz w naszej branży?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, czy trzymasz rękę na pulsie przemysłu.
Strategia: przeglądaj branżowe publikacje i strony internetowe i skoncentruj się na pojawiającym się
trendzie, który jest istotny dla firmy.
Przykładowa odpowiedź: Przejście z tradycyjnie drukowanych książek na e-booki będzie trendem, który
będzie nadal wpływał na wydawców podręczników. Punkty cenowe e-podręcznika to coś, co trzeba
będzie zbadać.
Jak poradziłbyś sobie z pierwszymi 90 dniami w tej pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby określić, w jaki sposób efektywnie wykorzystasz swoje pierwsze 90
dni w pracy.
Strategia: Wyjaśnij, że od samego początku będziesz miał znaczący wkład i jak planujesz uczyć się od
innych.
Przykładowa odpowiedź: planuję zacząć od początku. Wiem, że będę oczekiwał ode mnie
natychmiastowego wkładu. Planuję nauczyć się wszystkiego, co mogę i uczyć się na bieżąco. Kiedy
będzie na to okazja, poproszę o spotkanie ze współpracownikami i dowiedzenie się, co z powodzeniem
działało w przeszłości i jak osoba na mojej roli może najlepiej przyczynić się i być skuteczna.
Czy wyznaczasz sobie cele?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby określić, w jakim stopniu jesteś zorientowany na cel.
Strategia: Odpowiedz twierdząco i podawaj przykład, który byłby odpowiedni do wykonywanej pracy.
Przykładowa odpowiedź: Tak, uważam, że wyznaczanie celów jest bardzo ważne. Na przykład
postawiłem sobie za cel osiągnięcie 50 sprzedaży w zeszłym roku. Nie spuszczając oka z celu, zdałem
sobie sprawę, że na miesiąc przed końcem miałem mniej niż 5 sprzedaży. Włożyłem wszystkie swoje
zasoby w trafienie w ten cel.
Co konkretnie robisz, aby dać przykład swoim współpracownikom?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby określić, jaki rodzaj wpływu masz na swoich współpracowników?
Strategia: Podaj przykład, który byłby odpowiedni dla pracy. Wyjaśnij, co robisz, dlaczego robisz to w
ten sposób.
Przykładowa odpowiedź: Demonstruję postawę „potrafię” poprzez otwartość na przyjęcie każdego
powierzonego zadania, pozytywne nastawienie do niego i robienie wszystkiego, co jest konieczne, aby
załatwić sprawę.
Szukasz stałego stanowiska w firmie?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Jeśli miałeś historię temperowania, osoba prowadząca rozmowę
kwalifikacyjną stara się ustalić, dlaczego teraz szukasz stałego zatrudnienia.
Strategia: Podaj możliwe wyjaśnienie, dlaczego stała praca jest teraz dla Ciebie odpowiednia.

Przykładowa odpowiedź: Praca na stanowisku tymczasowym świetnie pasowała do mnie jako
studenta, kiedy musiałem być w stanie urozmaicić pracę w zależności od harmonogramu zajęć. Teraz,
gdy skończyłem szkołę, staram się zastosować moją edukację w celu uzyskania stałego stanowiska.
Czy zdasz test narkotykowy jako warunek zatrudnienia?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, czy będziesz przestrzegać zasad firmy.
Strategia: O ile nie ma powodu, dla którego nie możesz, odpowiedz twierdząco.
Przykładowa odpowiedź: Tak, to żaden problem.
Co byś zrobił, aby poradzić sobie z biurowymi plotkami?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Dowiedz się, jak radzisz sobie z zewnętrznymi rozproszeniami w miejscu
pracy.
Strategia: wyjaśnij, że unikniesz angażowania się w jakiekolwiek biurowe plotki lub nie pozwolisz, aby
stało się to rozpraszające.
Przykładowa odpowiedź: Nie pozwalam, aby plotki odciągały mnie od pracy. Każde miejsce z dużą
liczbą pracowników jest podatne na plotki. Staram się unikać sytuacji, w których pojawiają się plotki, a
jeśli to konieczne, grzecznie przepraszam. Czas na załatwienie sprawy jest ograniczony, więc po prostu
nie mam na to czasu.
Co daje Ci największą satysfakcję w czasie wolnym?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób utrzymujesz odpowiednią
równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.
Strategia: Skoncentruj się na omawianiu pozytywnych działań, które pokazują, że jesteś dobrze
wykształcony i że ładujesz swoje baterie, aby być gotowym na powrót do pracy.
Przykładowa odpowiedź: Uwielbiam spędzać czas z rodziną. Lubię wykwintne posiłki i pokazy, ale nie
ma nic lepszego niż obserwowanie, jak moja córka dorasta. Przestój z rodziną motywuje mnie do
cięższej pracy w pracy.
Co może spowodować zmianę Twoich priorytetów w środowisku pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, dlaczego możesz zrobić coś innego w pracy.
Strategia: Podaj odpowiedni dla stanowiska, na które prowadzisz rozmowę kwalifikacyjną, przykład
sytuacji, w której zmieniłeś priorytety na korzyść firmy.
Przykładowa odpowiedź: Ponieważ zmieniły się priorytety zarządzania, mogłem modyfikować własne
priorytety w środowisku pracy z korzyścią dla naszych klientów. Na przykład personel operacyjny nie
był bezpośrednio zaangażowany w odpowiadanie na pytania klientów na sali sprzedaży. Za zgodą
nowego kierownika mogłem zaangażować się w bezpośrednią obsługę klienta.
Co byś zrobił, aby zwiększyć sprzedaż?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jakie masz strategie, aby zwiększyć sprzedaż.
Strategia: Podaj konkretny przykład tego, jak można poprawić sprzedaż.

Przykładowa odpowiedź: Nauczyłbym zespół sprzedaży, jak efektywniej wykorzystywać Linkedin do
prowadzenia badań perspektywicznych. Dzięki zrozumieniu pochodzenia i potrzeb klientów
sprzedawcy mogliby stworzyć skuteczniejszą prezentację sprzedażową.
Co chcesz zyskać dzięki pracy w naszej firmie?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, czy Twoje cele i oczekiwania są zgodne z celami firmy.
Strategia: Skoncentruj się na tym, co masz nadzieję zyskać, co byłoby korzystne zarówno dla firmy, jak
i dla Ciebie.
Przykładowa odpowiedź: Mam nadzieję, że wykażę się po otrzymaniu możliwości prowadzenia działu
sprzedaży. Zdobędę wiedzę potrzebną do efektywnego szkolenia i kierowania zespołem w celu
realizacji celów.
Jak włączyć zabawę w swój dzień?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, jak zarządzasz swoim dniem i znaleźć sposoby, aby
cieszyć się nim, nawet gdy jesteś w stresie w pracy.
Strategia: Podaj przykłady, które byłyby odpowiednie dla zawodu, aby zademonstrować strategie,
których używasz, aby cieszyć się swoim dniem.
Przykładowa odpowiedź: Cóż, na szczęście moja praca sprawia mi przyjemność. Więc chociaż nie
uważam tego za „zabawę, zyskuję dużo satysfakcji. Wędruj, aby zostawić na koniec dnia aspekty pracy,
które najbardziej mi się podobają, jako nagrodę za przejście przez trudniejsze etapy.
Jak ambitny jesteś?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby określić, czy masz motywację, aby odnieść sukces.
Strategia: Wyjaśnij, że Twoja motywacja do odniesienia sukcesu idzie w parze z zainteresowaniem
pomaganiem firmie w osiągnięciu sukcesu.
Przykładowa odpowiedź: lam bardzo ambitny. Zawsze znajduję się w sytuacji, w której staram się
nauczyć wszystkiego, co mogę, aby wnieść swój wkład w organizację i mając na uwadze rozwój mojej
roli, aby wziąć na siebie większą odpowiedzialność. Najważniejszym powodem, dla którego jestem
ambitny, jest to, że chciałbym znacząco przyczynić się do sukcesu firmy.
Powiedz nam, dlaczego ta rola przemawia do Ciebie.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, czy ta rola jest dla Ciebie odpowiednia, czy też szukasz
jakiejkolwiek pracy.
Strategia: wyjaśnij, dlaczego ta konkretna pozycja jest dla Ciebie atrakcyjna.
Przykładowa odpowiedź: Ta praca byłaby dla mnie bardzo odpowiednia. Biorąc pod uwagę pozycję
Twojej organizacji jako lidera innowacji technologicznych, byłoby to dla mnie świetne miejsce do
zastosowania moich umiejętności i nauki. Konkretna rola pasuje do mojego wcześniejszego
doświadczenia, ale pozwoliłaby mi również wziąć na siebie większą odpowiedzialność.
Co robisz, gdy zdajesz sobie sprawę, że popełniłeś błąd?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Nie wszystko idzie po Twojej myśli przez cały czas, a osoba
przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chciałaby zrozumieć, jak sobie z tym poradzisz, gdy coś
pójdzie nie tak.

Strategia: Przyjmij pytanie. Podaj przykład popełnionego przez ciebie błędu, który ma związek z pracą
i czego się z niej nauczyłeś.
Przykładowa odpowiedź: nie jestem typem osoby, która skupia się na sprawach takich jak żal, ponieważ
wszyscy popełniamy błędy. Ważne jest, aby przyznać się do tych błędów, uczyć się na nich, a następnie
iść dalej. Jednym z błędów, które popełniłem, jest brak większej otwartości na możliwości na początku
mojej kariery. Kiedy byłem na studiach, byłem skupiony na tym, jakiego rodzaju pracy chcę, do tego
stopnia, że wyobrażałem sobie bardzo specyficzną branżę, rolę, a nawet lokalizację. Kiedy otrzymałem
telefon na rozmowę kwalifikacyjną i było to w zewnętrznej dzielnicy, odmówiłem rozmowy, ponieważ
nie było to dokładnie to, czego chciałem. Nauczyłem się nie być tak zamkniętym na okazje.
Dlaczego jesteś zainteresowany tą ofertą?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, czy ta rola jest dla Ciebie odpowiednia, czy po prostu
szukasz jakiejkolwiek pracy.
Strategia: wyjaśnij, dlaczego ta konkretna pozycja jest dla Ciebie atrakcyjna.
Przykładowa odpowiedź: Ta praca świetnie by mi pasowała. Biorąc pod uwagę pozycję Twojej
organizacji w branży jako lidera innowacji technologicznych, byłoby to dla mnie świetne miejsce do
zastosowania moich umiejętności, a także do nauki. Konkretna rola odpowiada moim dotychczasowym
doświadczeniom, ale pozwoliłaby mi również wziąć na siebie większą odpowiedzialność.
Opisz krótko, dlaczego obecnie poszukujesz nowego stanowiska.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby uzyskać jasność na temat aktualnego statusu pracy.
Strategia: W stosownych przypadkach wyjaśnij, że przeprowadzasz rozmowę kwalifikacyjną, ponieważ
szukasz stanowiska, które bardziej odpowiada Twoim obecnym umiejętnościom i kwalifikacjom, w
przeciwieństwie do rozmowy kwalifikacyjnej, ponieważ musisz zmienić pracę.
Przykładowa odpowiedź: Bardzo lubię swoją obecną pracę, ale od czasu rozpoczęcia pracy na tym
stanowisku zdobyłem duże doświadczenie i możliwości rozwoju są tam dość ograniczone. Chciałbym
zastosować to, czego się nauczyłem, na coraz bardziej odpowiedzialnym stanowisku u mojego
następnego pracodawcy.
Gdybyś natknął się na kogoś, kto zachowuje się nieetycznie, co byś zrobił?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, jak poradziłbyś sobie z niewłaściwym zachowaniem w
miejscu pracy.
Strategia: wyjaśnij, że będziesz przestrzegać zasad firmy w załatwianiu takich spraw.
Przykładowa odpowiedź: Za każdym razem, gdy rozpoczynam nową pracę, upewniam się, że znam
zasady i procedury, gdybym kiedykolwiek miała do czynienia z taką sytuacją. Nie chciałbym
podejmować decyzji o tym, jak sobie z tym poradzić, tylko dla siebie, gdy wiem, że firma może na mnie
liczyć, że zajmę się tym w określony sposób.
Gdyby twój szef dał ci nieuzasadnioną prośbę, jak byś sobie z tym poradził?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, jak radzisz sobie z oczekiwaniami kierownictwa, nawet
jeśli wydają się one nierozsądne.
Strategia: Wyjaśnij, że zawsze chcesz współpracować ze swoim przełożonym, aby osiągnąć pozytywne
rozwiązanie. Przedyskutuj, w jaki sposób przeprowadziłbyś rozmowę, aby dokładniej wyjaśnić cele

przełożonego, dlaczego możesz uważać, że spotkanie z osobami dysponującymi obecnymi zasobami
byłoby nierozsądne i co możesz zrobić, aby osiągnąć wyniki.
Przykładowa odpowiedź: Jako podwładny zawsze dałbym korzyść wątpliwości, że mój przełożony
rozumie, co jest potrzebne do osiągnięcia celów i czuje, że mogę to zrobić. Mogę poprosić o
wyjaśnienie, czego się oczekuje i wyjaśnić, dlaczego biorąc pod uwagę moje obecne zasoby, może to
być trudne. Prawdopodobnie zasugerowałbym, abyśmy mogli osiągnąć te cele przy większych
zasobach, takich jak zmiana moich priorytetów lub zatrudnienie dodatkowych współpracowników do
pomocy w projekcie. Pod koniec dnia zrobię co w mojej mocy, aby zrealizować cele.
Poinformuj nas o różnicach między Twoim poprzednim opisem stanowiska a opisem stanowiska w
naszej firmie.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, ile istotnego doświadczenia możesz już mieć na
danym stanowisku.
Strategia: Podaj przykłady, które pokazują, że wykonałeś już wiele obowiązków związanych z pracą, z
którą przeprowadzasz rozmowę kwalifikacyjną w swojej poprzedniej pracy.
Przykładowa odpowiedź: Są dość podobni, z tą różnicą, że dzięki tej pracy będę mógł mentorować
więcej młodszych pracowników i przejąć bardziej bezpośrednie podległości kierownictwu wyższego
szczebla. Obowiązki, które miałem w mojej poprzedniej pracy są bardzo podobne do tych na tym
stanowisku, takie jak nadzorowanie procesu rozrachunków z odbiorcami, w tym utrzymywanie bazy
danych, wykonywanie i przygotowywanie dalszych rozmów telefonicznych oraz sporządzanie pism.
Jak mierzysz jakość?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, co oznacza dla Ciebie jakość i jak możesz
zastosować to zrozumienie w sytuacji w miejscu pracy.
Strategia: Wyjaśnij, co oznacza dla Ciebie jakość i jak jakość produktu lub usługi firmy odgrywa ważną
rolę w udanym biznesie.
Przykładowa odpowiedź: Możesz mierzyć jakość na podstawie stopnia, w jakim usługa, którą
świadczysz klientowi, prowadzi do powtarzania biznesu i dobrego przekazu szeptanego.
Jaki jest Twój największy talent jako pracownika, który wyróżnia Cię spośród innych?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jakie umiejętności/talenty wniósłbyś do stołu, które
pomogłyby firmie odnieść sukces.
Strategia: O ile nie masz unikalnej, mierzalnej umiejętności twardej, skup się na umiejętności miękkiej,
która jasno pokazuje, że będziesz atutem.
Przykładowa odpowiedź: Mam bardzo silną etykę pracy. Podczas gdy niektórzy ludzie są zmotywowani,
ponieważ szef każe im coś zrobić lub boją się utraty pracy, ja jestem zmotywowany osobistym
dążeniem do robienia wszystkiego, co w mojej mocy. Jestem bardzo dumny ze swojej pracy i nie
przestaję, dopóki nie osiągnę swoich celów.
W jakie dni i godziny możesz pracować?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby ustalić, czy jesteś dostępny do pracy w godzinach pracy.

Strategia: O ile nie zostało jasno określone, że praca jest poza godzinami pracy, wyjaśnij, że możesz
pracować w tradycyjnych godzinach, ale w razie potrzeby możesz również pracować w godzinach
nadliczbowych lub w innych nietradycyjnych godzinach.
Przykładowa odpowiedź: Jestem do dyspozycji, kiedy mnie potrzebujesz. Wiem, że tradycyjne „9-5” już
nie istnieje, więc planuję przyjść wcześniej i zostać do późna, gdy zajdzie taka potrzeba. Jeśli jestem
potrzebna w weekendy, również mogę to wypracować.
Podaj przykład jakości, która pozwoliła Ci rozwiązać problem.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby określić, w jaki sposób możesz przezwyciężyć wyzwanie.
Strategia: Użyj przykładu jakości, która pomogła Ci przezwyciężyć wyzwanie związane z pracą.
Przykładowa odpowiedź: Jedną z moich najmocniejszych cech jest etyka pracy. Poproszono nas o
zamknięcie budżetu 31 grudnia. Niestety, kluczowe dane do sporządzenia raportu nie były dostępne
do 30 grudnia. termin i zrób to.
Jak zdołasz przyjść na czas do biura?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby określić plan stawienia się na czas.
Strategia: wyjaśnij, że masz plan, jak dotrzeć do biura na czas i podaj przykład, jak robiłeś to w
przeszłości.
Przykładowa odpowiedź: Myślę, że bycie na czas lub naprawdę wczesne bycie jest niezbędne, gdy
zespół na Ciebie liczy. Zwykle zostawiam dodatkowe 45 minut na dojazd do pracy, jak zwykle, i nie
udaje się podczas porannych dojazdów do pracy. W mojej ostatniej pracy każdego ranka dojeżdżałem
godzinę do pracy i miałem znakomity rekord frekwencji.
Czy pamiętasz czas, kiedy byłeś mniej niż zadowolony ze swojego występu?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, czy potrafisz krytycznie ocenić swoją własną pracę.
Strategia: Nie twierdz, że jesteś doskonały. Podaj przykład raportu lub sytuacji związanej z pracą, które
można poprawić.
Przykładowa odpowiedź: Od 10 lat przedstawiam klientom prognozy branżowe. W mojej pierwszej
prezentacji myślałem, że dane są mocne, ale prezentacja mogła być bardziej przekonująca. Następnym
razem przyjąłem bardziej kreatywne podejście i łatwiej było zaangażować publiczność.
Co Twoim zdaniem jest najważniejsze w kontaktach z Twoim klientem?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć Twoje podejście do obsługi klienta.
Strategia: Podaj przykład, w jaki sposób jesteś skoncentrowany na kliencie i co uważasz za niezbędne
w pracy z nimi.
Przykładowa odpowiedź: Najważniejsze jest, aby jasno powiedzieć, że zależy Ci na tym, co mają do
powiedzenia klienci i poważnie podejdziesz do zapewnienia najlepszej możliwej obsługi. Na przykład
klient był bardzo zdenerwowany, ponieważ tablety, które zamówił na targi, nie dotarły do jego
specyfikacji i planował je przynieść, gdy przybył na targi w Nowym Jorku, włamał się do firmy i znalazł
sprzedawcy w New Jersey, który mógł spełnić wymagania na czas i dostarczyć je do Nowego Jorku.

Czego najbardziej nienawidzisz w życiu?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, czego nie chcesz robić lub sprawia, że przyjmujesz
negatywną perspektywę.
Strategia: Nie skupiaj się na czymś zbyt negatywnym, nawet jeśli ktoś cię pyta o coś, czego
„nienawidzisz”.
Przykładowa odpowiedź: Zwykle nie skupiam się na zbyt wielu negatywach, ale z kontekstu pracy
powiedziałbym, że nienawidzę leniwych. Mam bardzo silną etykę pracy i frustrujące jest znalezienie
kogoś, kto nie daje z siebie wszystkiego.
Jak spędzasz swój dzień?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby określić, w jaki sposób zarządzasz swoim czasem w pracy.
Strategia: Daj trochę jasności co do tego, jak najlepiej zarządzać swoim czasem.
Przykładowa odpowiedź: zostawiam sobie dużo dodatkowego czasu na dojazd do pracy rano, żeby
mieć zapas na wypadek, gdyby dojazdy się dłużyły, ale przede wszystkim po to, żeby mieć przewagę w
ciągu dnia. Rano sprzątam skrzynkę odbiorczą, sprawdzam wiadomości i przeglądam planer. Wysyłam
wszelkie niezbędne e-maile uzupełniające i dzwonię. W miarę upływu dnia spotykam się z klientami i
wykonuję część pracy z danymi. Jeśli to możliwe, wychodzę na lunch, żeby naładować baterie. Po
obiedzie spotykam się z klientami. Do 4,1 pamiętaj, aby wprowadzić niezbędne dane do systemu i
odpowiedzieć na wszelkie e-maile lub telefony, które mogłem przegapić podczas wizyt
Podaj przykład, kiedy pracowałeś z niewielkim nadzorem lub bez nadzoru.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Rekruter chce wiedzieć, czy możesz pracować w środowisku z
niewielkim nadzorem lub bez niego.
Strategia: wyjaśnij, że możesz pracować bez nadzoru i podaj odpowiedni przykład lub dwa.
Przykładowa odpowiedź: Potrafię pracować w dowolnym stylu zarządzania, w tym bez nadzoru. Gdy
jest już jasne, jakie są moje cele i jak firma chce, abym je realizował, mogę wykonać pracę. Na moim
ostatnim stanowisku priorytety przełożonego były rozciągnięte w wielu różnych kierunkach i miał mało
czasu na nadzorowanie mojej pracy. Ponieważ zrozumiałem, czego się ode mnie oczekuje, mogłem bez
problemu pracować.
Proszę podać przykład, kiedy musiałeś przekazywać informacje ustnie w sposób jasny i zwięzły?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby określić, czy można liczyć na przekazywanie informacji innym w
skuteczny sposób.
Strategia: Podaj odpowiedni przykład czasu w pracy, kiedy musiałeś przekazać informacje.
Przykładowa odpowiedź: Poproszono mnie o przedstawienie naszym klientom na konferencji
zaktualizowanej polityki sprzedaży i akwizycji. Wszystko, co nowe, budzi niepokój, a nasi klienci
obawiali się zmienionych warunków, z którymi będą musieli sobie poradzić. Przedstawiłem informacje
w sposób, który, jak czułem, odpowiedziałbym na jak najwięcej ogólnych pytań i odpowiedziałem na
jak najwięcej szczegółowych pytań z podium.
Jak można stać się bardziej punktualnym?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby określić, jaka jest Twoja strategia, aby nie spóźniać się do pracy.

Strategia: Podaj odpowiedź, która nie tylko sugeruje, że możesz być punktualny w ogóle, ale także, że
jesteś typem osoby, która rzadko się spóźnia.
Przykładowa odpowiedź: Myślę, że jest to problem, który każdy może rozwiązać przy odpowiednim
planowaniu. Osoba może stworzyć sobie harmonogram, gdzie ma być i kiedy. On lub ona może
obliczyć, ile czasu zajmie dotarcie do każdego punktu i zbudować w dodatkowym czasie, aby
zaplanować wszelkie ewentualności.
Co robisz, gdy dwóch pracowników ma konflikt?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby określić, jak poradziłbyś sobie z konfliktem w sytuacji w miejscu
pracy.
Strategia: Wyjaśnij, jak najlepiej poradzisz sobie z sytuacją.
Przykładowa odpowiedź: Zakładając, że nie jest to konfrontacja fizyczna, bo wtedy musiałbym
zadzwonić do ochrony, musiałbym pomyśleć o swoim stosunku do tych osób. W zależności od moich
relacji z nimi mogę zasugerować, aby się uspokoili i poświęcili trochę czasu, zanim usiądą na osobności,
aby o tym porozmawiać. Jeśli znam sytuację i wydają się na nią otwarci, mogę zgłosić się na ochotnika
do udziału w spotkaniu i pomóc w moderowaniu i rozwiązaniu konfliktu.
Jakie rzeczy lubisz delegować?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jak najlepiej zarządzasz swoim czasem, delegując
zadania innym.
Strategia: Podaj przykład ważnego zadania, które delegujesz. Wyjaśnij, komu je delegujesz, dlaczego i
dlaczego jest to najefektywniejsze wykorzystanie Twojego czasu.
Przykładowa odpowiedź: Biorąc pod uwagę moje mocne strony, oprócz tych, które mają moi
współpracownicy, Lama People i ja jesteśmy w stanie zbudować bazę naszych klientów, gdy spotykam
się z potencjalnymi klientami w terenie. Zwykle deleguję wprowadzanie danych i pracę biurową na
moich współpracowników, ponieważ po przeszkoleniu ode mnie są oni w stanie szybko i dokładnie
wprowadzać informacje.
Jak widzisz rozwój tej pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Uczyć się, czy Twoje oczekiwania dotyczące stanowiska są zgodne z
oczekiwaniami firmy.
Strategia: Na podstawie swoich badań w tej dziedzinie i zrozumienia tego rodzaju pracy wyjaśnij, jak
czujesz, że możesz dorosnąć do tej roli i wziąć na siebie większą odpowiedzialność.
Przykładowa odpowiedź: Oczywiście wszystkie moje oczekiwania musiałyby być zgodne z
oczekiwaniami firmy. Ponieważ udowadniam, że jestem w roli obsługi klienta w firmie, szukałbym
większej odpowiedzialności za reprezentowanie organizacji - na przykład prezentowanie nowych linii
produktów na targach.
Wygląda na to, że nie masz zbyt dużego doświadczenia w wymaganej umiejętności?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby uczyć się, jeśli posiadasz niezbędną wiedzę lub umiejętności w
oparciu o wymagania stanowiska.
Strategia: Wyjaśnij, w jaki sposób możesz nie mieć doświadczenia w pracy (jeśli tak jest), ale jak
udowodniłeś swoją wiedzę w przeszłości.

Przykładowa odpowiedź: Chociaż nie byłem liderem projektu we wdrażaniu Ruby on Rails, wspierałem
kierownika projektu i zostałem wezwany do wykorzystania mojej wiedzy na temat programu.
Dodatkowo mój ostatni projekt na zdobycie certyfikatu z programowania obejmował stworzenie
wirtualnego modelu na podstawie programu. Czuję się bardzo pewny, że mogę wykazać więcej swojej
wiedzy, jeśli nadarzy się okazja.
Jak myślisz, jaka jest Twoja wartość rynkowa?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby określić Twoje oczekiwania dotyczące wynagrodzenia w
porównaniu z tym, co firma chciałaby zapłacić.
Strategia: Na podstawie wcześniejszych badań podaj zakres wynagrodzenia, a nie tylko jedną liczbę.
Wyjaśnij, że nie chodzi tylko o wynagrodzenie.
Przykładowa odpowiedź: Cóż, dla mnie nie chodzi tylko o wynagrodzenie, ponieważ chcę przyczynić się
do sukcesu i stać się partnerem w sukcesie w Twojej organizacji. Szukam pensji w granicach 90 000115 000 dolarów rocznie, w zależności od korzyści i zachęt, oczywiście.
Jakie decyzje są dla Ciebie łatwe do podjęcia?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się więcej o procesie podejmowania decyzji.
Strategia: Wykorzystaj przykład, który byłby odpowiedni do pracy. Przykładowa odpowiedź: Nadanie
większej odpowiedzialności osobom, które się sprawdziły. Wierzę, że dobrzy ludzie będą nadal
wykonywać dobrą pracę i jeśli wyrażą zainteresowanie wzięciem na siebie większej odpowiedzialności,
zawsze chętnie im to daję.
Kiedy planujesz przejść na emeryturę?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jak długo planujesz być w pracy.
Strategia: Wyjaśnij, że myślisz o pracy, a emerytury nigdzie nie widać.
Przykładowa odpowiedź: Czy obecnie ktoś naprawdę przechodzi na emeryturę? Siedzenie na plaży
przez cały dzień brzmi fajnie, ale od tego są wakacje. Nie szukałbym nowej szansy, gdyby nie myśl o
emeryturze. Planuję pozostać i rozwijać się w nowej roli przez kolejne lata.
Jak wydobyć z ludzi to, co najlepsze?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jak najlepiej zarządzać swoją siłą roboczą.
Strategia: Podkreśl swoją zdolność do maksymalizacji siły pracowników, motywuj ich i wspieraj, aby
dawali z siebie wszystko.
Przykładowa odpowiedź: Wierzę w dawanie przykładu. Nie ma czegoś, o co prosiłbym kogoś, czego
sam bym nie zrobił.
Ta praca ma duży element podróży. Jak sobie z tym poradzisz?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, czy nadajesz się do pracy w sprzedaży.
Strategia: Omów swoje doświadczenie w pracy, która wiązała się z nadmiernymi podróżami i/lub
zainteresowanie uczestnictwem w takiej pracy.

Przykładowa odpowiedź: Całą karierę podróżowałam. Nie jest dla wszystkich, ale lubię to. Wierzę, że
wytyczyłem najlepsze czasy i sposoby podróżowania. To ekscytujące widzieć tak wiele miejsc i nowych
rzeczy podczas reprezentowania firmy.
Jakie są główne czynniki, które zachęcają Cię do podjęcia pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jak rozważnie rozważałeś stanowisko i jak poważnie
podchodziłbyś do przyjęcia oferty.
Strategia: Podaj przykłady rodzaju badań, które przeprowadziłeś, które wzmocniły twoje poważne
zainteresowanie stanowiskiem: profesjonaliści, z którymi rozmawiałeś i zdobyte wglądy.
Przykładowa odpowiedź: Zawsze przeprowadzam badania przed rozważeniem jakiejkolwiek
możliwości. Jak wiecie, Bob Smith skierował mnie na to stanowisko i miałem okazję zadać mu kilka
celnych pytań dotyczących tej pracy. Dodatkowo przeczytałem kilka artykułów o firmie i wszystkie one
wzmocniły moje zainteresowanie tą pracą.
Czy byłeś coachem w zakresie umiejętności przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Uczyć się, czy twoje odpowiedzi brzmią dobrze z powodu nadmiernego
przygotowania lub dlatego, że to naprawdę ty. Strategia: Wyjaśnij, że przygotowujesz się na każdą
sytuację, ale odpowiedzi są w rzeczywistości prawdziwe i odzwierciedlają to, kim jesteś.
Przykładowa odpowiedź: Uważam, że trzeba być przygotowanym na każdą wyjątkową sytuację, a
rozmowa kwalifikacyjna jest z pewnością wyjątkowa. Trening pozwolił mi dać z siebie wszystko w
udzielaniu Ci prawdziwych odpowiedzi.
Co uważasz za najbardziej atrakcyjne w tym stanowisku?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, co naprawdę Cię interesuje w pracy.
Strategia: Skoncentruj się na jednym elemencie pracy i wyjaśnij, dlaczego jest to szczególnie atrakcyjne
dla Ciebie. Podaj przykład związany z pracą, aby wzmocnić swój punkt widzenia.
Przykładowa odpowiedź: Szczególnie podoba mi się możliwość bliskiej współpracy z CEO. Na moim
ostatnim stanowisku kadra kierownicza liczyła na to, że będę dostarczać aktualne dane branżowe i
pomoc w planowaniu strategicznym i cieszę się, że mogłam zaangażować się na tym poziomie na tym
stanowisku.
Ile czasu zajęłoby Ci złożenie sporego wkładu do naszej firmy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby określić, ile czasu zajmie Ci rozpoczęcie wnoszenia wkładu.
Strategia: wyjaśnij, że jesteś gotowy, aby od razu rozpocząć pracę na wysokim poziomie.
Przykładowa odpowiedź: Ponieważ mam wieloletnie doświadczenie w branży, byłbym gotowy do
natychmiastowego wniesienia wkładu. Zapoznanie się ze specyficznymi procedurami i praktykami
firmy zajmie trochę czasu, ale myślę, że mógłbym pomóc zespołowi od razu.
Twoje CV sugeruje, że możesz mieć zbyt wysokie kwalifikacje na to stanowisko. Jaka jest Twoja
opinia?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby ustalić, dlaczego ubiegasz się o pracę, do której masz zbyt wysokie
kwalifikacje.

Strategia: Wyjaśnij, dlaczego twoje umiejętności i kwalifikacje dobrze pasują do tej pracy i dlaczego
poważnie się interesujesz, chociaż wydaje się, że jest to bardziej stanowisko junior leyel.
Przykładowa odpowiedź: Myślę, że ten lama dobrze nadaje się do tej pracy, ani za mało, ani za wysoko.
Chociaż moim ostatnim tytułem był „Menedżer”, była to mniejsza firma w porównaniu do tej.
Jak myślisz, co jest najtrudniejsze w byciu menedżerem?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby określić, z jakimi wyzwaniami się zmierzyłeś/przewidujesz, że
staniesz przed nimi w tej roli.
Strategia: Podaj wyzwanie odpowiednie do stanowiska, jak podchodziłeś do niego w przeszłości i jaki
był efekt końcowy.
Przykładowa odpowiedź: Jednym z najtrudniejszych wyzwań bycia menedżerem jest zrównoważenie
wymagań menedżerów przy jednoczesnej maksymalizacji efektywności pracowników. Uważam, że
najlepszym podejściem jest upewnienie się, że komunikacja między określeniem tego, czego chcą
menedżerowie, a przekazaniem swoich oczekiwań zespołowi, jest dobry.
Co myślisz o pozostawieniu korzyści z ostatniej pracy, aby znaleźć nową?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby ustalić, czy w pełni rozważyłeś konsekwencje odejścia z obecnej
pracy.
Strategia: Wyjaśnij, dlaczego uważasz, że ta praca stanowi dla Ciebie lepszą szansę i dlaczego chcesz
zrezygnować z niektórych korzyści, aby uzyskać lepszy potencjalny zysk.
Przykładowa odpowiedź: Cieszę się, że dowiedziałem się o Pana obszernym planie opieki zdrowotnej i
emeryturze, ponieważ z tego, co zrozumiałem, te aspekty są porównywalne z tą pracą. Straciłbym
kadencję, którą zdobyłem w mojej obecnej pracy, a także niektóre korzyści, takie jak bezpłatne lunche
i zdrowy budżet na podróże, ale czuję, że korzyści płynące z tej pracy znacznie przewyższają wszelkie
negatywy.
Jak dowiedziałeś się o tej pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Uczyć się, jeśli masz bierne lub czynne zainteresowanie pracą i
ewentualnie, jeśli ktoś Cię polecił. Strategia: Wszędzie, gdzie to możliwe, ważne jest, aby wykazać
aktywne zainteresowanie stanowiskiem.
Przykładowa odpowiedź: Ponieważ od jakiegoś czasu jestem zainteresowany pracą tutaj, regularnie
zaglądam na firmową stronę internetową. Kiedy znalazłem stanowisko, na które byłbym mocnym
kandydatem, skontaktowałem się z Bobem Smithem z Twojego działu marketingu, ponieważ jesteśmy
wieloletnimi współpracownikami. Zasugerował, żebym aplikował.
Wolisz komunikację ustną czy pisemną?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby określić swój poziom komfortu za pomocą różnych środków
komunikacji.
Strategia: wyjaśnij, że możesz skutecznie komunikować się poprzez komunikację ustną lub pisemną.
Podaj przykład, który pokazuje, kiedy każdy z nich jest bardziej skuteczny.
Przykładowa odpowiedź: Uważam, że jestem dobrym komunikatorem i aby być biegłym w komunikacji,
muszę czuć się swobodnie w stosowaniu obu metod. Czasami jeden działa lepiej niż inni, w zależności
od sytuacji. Jeśli zamierzasz ogłosić ważne ogłoszenie lub omówić ważną kwestię z pracodawcą lub

klientem, uważam, że rozmowa z tą osobą działa najlepiej. Jeśli meldujesz się z pracownikiem w drodze,
w trakcie konferencji lub po prostu w celu aktualizacji statusu, najlepszym rozwiązaniem może być email lub nawet wiadomość tekstowa.
Oceń dla mnie swoje słownictwo i umiejętności gramatyczne.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jak oceniasz swoje umiejętności komunikacyjne.
Strategia: wyjaśnij, że możesz skutecznie komunikować się w swojej branży bez konieczności bycia
ekspertem gramatycznym.
Przykładowa odpowiedź: Czuję się bardzo dobrze z moją zdolnością komunikowania się w oparciu o
moje słownictwo i umiejętności gramatyczne. Każdy, kto usłyszałby, jak się komunikuję, poczułby, że
jestem biegły w przedstawianiu swoich pomysłów za pomocą poprawnej gramatyki i silnego
słownictwa.
Jakich ludzi należy traktować z dobrymi manierami?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, kogo uważasz za ważnego, aby być dobrze
traktowanym.
Strategia: wyjaśnij, że szanujesz wzrok, ponieważ jest to istotny aspekt obsługi klienta.
Przykładowa odpowiedź: Moim zdaniem każdy musi być traktowany z szacunkiem i dobrymi
manierami. Osoba, która dziś wydaje się nieważna, za kilka lat może zostać prezesem. Dzięki
dzisiejszym mediom społecznościowym każdy może pochwalić firmę lub potępić firmę za słabą obsługę
klienta.
Jak kontynuujesz naukę na co dzień?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca wywiad chce wiedzieć, czy uczysz się przez
całe życie. Firmy chcą zatrudniać ludzi, którzy ciągle się uczą i nie są w stagnacji.
Strategia: Podaj przykład czegoś, czego ostatnio się nauczyłeś, a co ma związek z pracą, o którą
prowadzisz rozmowę kwalifikacyjną. Wyjaśnij, jak to, czego się nauczyłeś, ma znaczenie dla twojej
pracy i tego, co osiągnąłeś.
Przykładowa odpowiedź: Jeśli masz otwarte oczy i uszy, możesz cały czas uczyć się czegoś nowego.
Uczę się od klientów, współpracowników i osób z mojej sieci. Niedawno dowiedziałem się więcej o
znaczeniu mowy ciała. Pomogło mi to lepiej określić, co ludzie komunikują się ze swoimi ciałami, nawet
mówiąc coś innego. Ta umiejętność była bardzo pomocna w uczestniczeniu w spotkaniach
biznesowych i nawiązywaniu nowych relacji.
Dlaczego konieczne jest ciągłe doskonalenie?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, czy rozumiesz znaczenie ciągłego doskonalenia się.
Strategia: Wyjaśnij, że jeśli firma nie będzie dalej zarabiać, to się cofa. Podaj odpowiedni przykład, który
potwierdza tę kwestię.
Przykładowa odpowiedź: Ciągłe doskonalenie jest absolutnie konieczne, ponieważ jak firma się nie
doskonali, to jest w stagnacji i cofa się. Istnieje mnóstwo przykładów firm technologicznych, które zbyt
dobrze zadomowiły się na swoim rynku, takich jak Blackberry i MySpace, które naraziły się na utratę
miejsca.

Jak oceniasz siebie pod względem umiejętności obsługi komputera?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Ponieważ znajomość obsługi komputera jest istotnym aspektem wielu
ról, Rekruter chciałby określić, jak oceniasz siebie.
Strategia: Skoncentruj się na swojej biegłości w wykorzystywaniu umiejętności komputerowych
odpowiednich do stanowiska. Podaj przykład, który demonstruje twoje ekspertyzy.
Przykładowa odpowiedź: Czuję, że moje umiejętności obsługi komputera są dość mocne. Korzystam z
Excela i Accessa do zarządzania danymi i generowania raportów. Udało mi się zwiększyć widoczność
naszej firmy w mediach społecznościowych dzięki popularnej grupie Google + oraz stronie na
Facebooku.
Czy możesz przeprowadzić badania w Internecie?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, czy potrafisz przeprowadzić podstawowe badania.
Strategia: Wyjaśnij, od jak dawna prowadzisz badania internetowe, jakich metod używasz, w jakim celu
i jakie są wyniki.
Przykładowa odpowiedź: Jestem bardzo biegły w prowadzeniu badań internetowych. Skutecznie
przesiewam ogromne ilości danych, znajduję legalne źródła i wykorzystuję badania do znajdowania
potencjalnych klientów. Udało mi się nawiązać wiele silnych relacji biznesowych na podstawie moich
wstępnych badań przeprowadzonych w Internecie.
Jak poradziłbyś sobie z klientem przyjeżdżającym do miasta z obcego kraju?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jak najlepiej zarządzać relacjami z
międzynarodowymi klientami.
Strategia: Wyjaśnij, że szanujesz i rozumiesz międzynarodowe kultury oraz że potrafisz opracować
plan, który będzie dla niego odpowiedni.
Przykładowa odpowiedź: Pracując z międzynarodowymi klientami musisz mieć zrozumienie kultury i
oczekiwań dotyczących spotkań. Na przykład standardową praktyką może być spotykanie klientów w
otoczeniu z alkoholem, ale niektórzy klienci mogą nie czuć się komfortowo w takim środowisku. Częścią
pracy z klientami jest jednak nie przyjmowanie założeń i dzielenie się potencjalnym planem podróży w
oparciu o zrozumienie sytuacji i otrzymywanie informacji zwrotnej od klienta.
Czym jest inteligencja?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby określić, co uważasz za „inteligencję” w sytuacji w miejscu pracy.
Strategia: Podaj definicję, która przemówiłaby do pracodawcy. Skoncentruj swoją odpowiedź na
umiejętności oceny sytuacji i podejmowania najlepszych decyzji.
Przykładowa odpowiedź: Inteligencja to umiejętność podejmowania decyzji w oparciu o mądrą ocenę
zmiennych
Wolisz działania ustrukturyzowane czy nieustrukturyzowane?
Jeśli zadano to pytanie: Aby dowiedzieć się, jaki rodzaj środowiska najbardziej Ci odpowiada i czy
struktura firmy jest zgodna z Twoim stylem pracy.

Strategia: Rozważ rodzaj środowiska i czy wydaje się, że środowisko to preferuje ustrukturyzowane lub
nieustrukturyzowane działania. Jeśli nie masz pewności, zabezpiecz swoje zakłady i udowodnij,
dlaczego możesz pracować w obu środowiskach.
Przykładowa odpowiedź: Pracowałem zarówno w ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych
środowiskach. Dopóki mam obiektywnych i dobrych ludzi, z którymi mogę pracować, może to być
wspaniałe doświadczenie. Gdybym musiał wybrać jedną, struktura, nawet luźna, zawsze jest pomocna
w załatwianiu spraw.
Jak myślisz, jak oceniasz mnie jako Rekruter?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Wrzucić trudne pytanie do mieszanki i pozwolić Rekruterowi „zmierzyć
twoją temperaturę”, obserwując, jak do tej pory potoczyły się sprawy w wywiadzie.
Strategia: Wyjaśnij, że podczas gdy osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną zadaje trudne
pytania, dlaczego do tej pory było to dla Ciebie pozytywne doświadczenie. Przykładowa odpowiedź: Z
pewnością jesteś na dobrej drodze, zadając serię trudnych pytań. Chociaż udzielanie odpowiedzi na
pytania naprawdę zmusiło mnie do przemyślenia całej mojej kariery zawodowej, pozwoliło mi podzielić
się tym, dlaczego czuję, że doskonale nadaję się do tej pracy.
Jak byś zareagował, gdybyś wiedział, że wszyscy w twoim dziale odpuszczą, z wyjątkiem jednej
osoby?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jak poradziłbyś sobie w trudnej sytuacji w miejscu
pracy.
Strategia: Wyjaśnij, w jaki sposób jesteś w stanie zarządzać sobą i swoją pracą w ograniczonym
zakresie.
Przykładowa odpowiedź: Ponieważ pracowałem już kilka lat, już wcześniej zetknąłem się z tą sytuacją.
Byłem tym, który został zatrzymany. To trudna sytuacja, ponieważ zbliżasz się do współpracowników i
ściśle ze sobą współpracujesz, ale byłem w stanie poradzić sobie z rozproszeniem, kontynuować i
efektywnie pracować w pracy.
Czy byłbyś skłonny obniżyć pensję?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby określić, na ile priorytetowo traktujesz pensję, rozważając
możliwość.
Strategia: Wyjaśnij, że interesuje Cię okazja, a nie tylko wynagrodzenie, ale wynagrodzenie będzie
miało znaczenie i że nie możesz obniżyć wynagrodzenia.
Przykładowa odpowiedź: Najważniejsze dla mnie są obowiązki zawodowe i praca, którą bym
wykonywała. Biorąc to pod uwagę, chcę rozwijać swoją karierę na wszystkie sposoby, a wynagrodzenie
z pewnością wpłynęłoby na to, a ja nie byłbym w stanie obniżyć wynagrodzenia.
Czy uważasz, że ta firma jest ambitna, a jeśli tak, to dlaczego?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby lepiej zrozumieć Twoje postrzeganie firmy.
Strategia: Omów, dlaczego uważasz, że firma jest ambitna i dlaczegoto idzie w parze z twoimi własnymi
ambicjami.

Przykładowa odpowiedź: Czuję, że firma jest ambitna. Przenosząc biznes na platformę cyfrową, aby się
rozwijać, wykazałeś się ogromną ambicją. Chciałbym tu być na przygodę, bo też jestem ambitny.
Chciałbym pomóc Ci odkrywać nowe rynki i podejmować skalkulowane ryzyko, aby się rozwijać.
Opowiedz mi o trudnej sytuacji, dla której znalazłeś bardzo proste rozwiązanie?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jak sobie radzisz w trudnej sytuacji.
Strategia: Podaj przykład, który jest odpowiedni do pracy, który pokazuje twoją zdolność do radzenia
sobie z trudnymi sytuacjami za pomocą prostych rozwiązań.
Przykładowa odpowiedź: Gdy zaczynałem nową pracę, szef przekazał mi komplet teczek, które
wymagały weryfikacji telefonicznej w różnych odstępach czasu. Te terminy minęły. Wyjaśniłem
szefowi, że jestem graczem zespołowym i chętnie pomagam w razie potrzeby, ale nie mogłem podać
informacji, o których nie wiedziałem, że są prawdziwe. Mój szef zrozumiał i nigdy więcej mnie nie
pytano.
Jakie kroki podejmiesz, aby wyjaśnić niejasne informacje lub instrukcje dotyczące Twojej pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Komunikacja jest kluczowa w każdej organizacji, a osoba
przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chciałaby zrozumieć, w jaki sposób zapewniasz, że
informacje są jasne.
Strategia: Podaj jasne strategie, których użyłeś, aby zapewnić, że komunikacja była wyraźna i jaki był
wynik końcowy.
Przykładowa odpowiedź: Uważam, że skuteczna komunikacja i przejrzystość są niezbędne, aby
ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia błędów. Mam wielopoziomowy plan w komunikacji
pisemnej - pierwsze trzy wiersze są streszczeniem ogólnego powodu podjęcia jakiegokolwiek celu, po
którym następują instrukcje krok po kroku, jak wykonać plan. Podam również link do najczęściej
zadawanych pytań w podobnych sytuacjach, a także informację, że każdy może bez wahania wysłać do
mnie e-maila z pytaniami przed wyruszeniem na misję.
Czy szczegóły są dla Ciebie ważne?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, czy jesteś osobą zorientowaną na szczegóły.
Strategia: Podaj przykład, który pokazuje, że przykładasz dużą wagę do szczegółów i dlaczego jest to
ważne.
Przykładowa odpowiedź: Szczegóły są dla mnie niezwykle ważne. Brakujące zero lub dwa w kontrakcie
może oznaczać różnicę między firmą osiągającą znaczny zysk lub koniecznością zamknięcia.
Istnieją tysiące możliwych karier. Dlaczego chcesz śledzić tę konkretną karierę?
Dlaczego zadaje się to pytanie: czy ta kariera jest dla Ciebie odpowiednia, czy po prostu najlepsza
dostępna opcja.
Strategia: wyjaśnij, dlaczego ta kariera pasuje do Twoich najsilniejszych umiejętności i atutów.
Przykładowa odpowiedź: Miałam okazję spotkać się z doradcą zawodowym i przystąpić do kilku testów
zawodowych, stażystów w różnych środowiskach i przejąć kilka ról, kiedy skończyłam studia. To, do
czego zawsze wracało, to to, że uwielbiam pomagać ludziom. Dziedzina pracy socjalnej naprawdę do
mnie przemawia, ponieważ pozwala mi wywierać pozytywny wpływ na życie ludzi.

Pięć lat temu, jak byś odpowiedział na to pytanie: „Gdzie widzisz siebie za pięć lat?”
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby ustalić, czy osiągnąłeś swoje cele.
Strategia: udziel odpowiedzi, która pokazuje, że jesteś w zgodzie ze swoimi celami, a jeśli nie, dlaczego
Twoje cele się zmieniły.
Przykładowa odpowiedź: Pięć lat temu pracowałem w branży finansowej i moim celem było zostać w
tym momencie wiceprezesem i dalej się rozwijać. Od tego czasu przeszedłem na arenę non-profit, a
satysfakcja z mojej pracy pomogła mi znacznie przekroczyć moje cele w sposób, którego wcześniej nie
wyobrażałem sobie.
Gdybyś musiał odrzucić prośbę od cenionego klienta, co byś zrobił?
Dlaczego to pytanie jest zadawane: Niemożliwe byłoby spełnienie wszystkich wymagań klientów przez
cały czas, a Rekruter chce wiedzieć, jak radzisz sobie w sytuacji, w której musisz odmówić prośbie.
Strategia: Wyjaśnij, co byś zrobił, podając odpowiedni przykład: jaka była sytuacja, dlaczego musiałeś
odrzucić prośbę i jaki był efekt końcowy.
Przykładowa odpowiedź: z taką sytuacją spotkałem się już wcześniej. Jako firma doradcza zajmująca
się marketingiem non-profit, czasami współpracujemy z przedsięwzięciami publicznymi/prywatnymi.
Jeden z dyrektorów po stronie prywatnej był pod wrażeniem naszej pracy i chciał, abyśmy przejęli
również ich konta firmowe. Musieliśmy go odrzucić, ponieważ nie pasował do naszej misji, ale
przekazaliśmy informacje innej agencji, która naszym zdaniem mogłaby wykonać dobrą robotę.
Czy lubisz robić rzeczy w nowy sposób?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Uczyć się, jeśli jesteś kimś, kto chce się zmienić i przyjąć nowe idee.
Strategia: wyjaśnij, że jesteś otwarty na nowe pomysły, o ile to najlepszy sposób na robienie rzeczy.
Przykładowa odpowiedź: jestem zawsze otwarty na nowe sposoby działania. Rozważając nowy pomysł,
musisz zastanowić się, czy będzie to lepszy, czy bardziej efektywny ruch.
Jakie rzeczy możesz zmienić w niedalekiej przyszłości w swoim stylu pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Uczyć się, jeśli jesteś kimś, kto może nadal uczyć się z przeszłości i
doskonalić się.
Strategia: zademonstruj, czego nauczyłeś się w przeszłości, co nie zadziałało i jak zmienisz swój styl,
aby poprawić.
Przykładowa odpowiedź: Dwie rzeczy, które przychodzą mi do głowy: Pierwszą jest to, że w razie
potrzeby na pewno deleguję moją pracę. Jestem kimś, kto zawsze lubił „robić to sam i nie jest to
najskuteczniejszy sposób pracy. Będę też efektywniej wykorzystywał e-mail jako narzędzie
komunikacji. i ważne jest prowadzenie rozmów z ludźmi.
Czy uważasz, że technologia może pomóc w osiągnięciu lepszej wydajności w pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jak wykorzystać technologię, aby pracować
wydajniej.
Strategia: Wyjaśnij, jak właściwie zastosowana technologia może stworzyć bardziej efektywne
środowisko pracy. Podaj odpowiedni przykład.

Przykładowa odpowiedź: Technologię z pewnością można wykorzystać, aby usprawnić działanie. Jak
każde narzędzie, może sprawić, że wszystko będzie bardziej wydajne lub odwrócić uwagę. Nasz zespół
sprzedaży korzysta z GotoMeeting, aby stworzyć silniejszą więź z potencjalnym klientem niż rozmowa
telefoniczna i oszczędza czas i wydatki poprzez ograniczenie podróży.
Co Twoim zdaniem czyni daną osobę lubianą?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, z jakimi ludźmi się dogadujesz.
Strategia: Rozważ pozytywne cechy osobowości ludzi pracujących w tej branży i skoncentruj się na
nich.
Przykładowa odpowiedź: Cóż, zwykle dogaduję się ze wszystkimi, ale to, co sprawia, że ktoś mi się
podoba, to uczciwość, rzetelność i pozytywne nastawienie.
Jak nawiązać nową relację z potencjalnym klientem?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby określić, czy możesz być skuteczny w zakładaniu biznesu.
Strategia: Zastanów się, w jaki sposób biznes jest zwykle poszukiwany i zabezpieczany w branży.
Zapewnij wgląd w proces zabezpieczania nowych firm.
Przykładowa odpowiedź: Wiem, że jest to dość zamknięta branża, więc referencje są kluczowe.
Nawiążę kontakt z moimi kontaktami w świecie sztuki, którzy mogą znać tego potencjalnego klienta i
zapytać, czy może mnie przedstawić podczas nieformalnego lunchu biznesowego. Zacząłbym
nawiązywać relację i powoli zdobywać zaufanie, aby budować konto.
Co się stało, kiedy ostatnio byłeś zły?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce dowiedzieć się,
jak zarządzasz swoimi emocjami w pracy i czy możesz zachować profesjonalizm.
Strategia: Przyjmij pytanie. Nie próbuj utrzymywać, że nigdy się nie denerwujesz, ale podaj odpowiedni
przykład i podziel się tym, czego się z niego nauczyłeś.
Przykładowa odpowiedź: Jako profesjonalistka staram się unikać złości na współpracownika lub klienta.
Czasami ktoś może zrobić coś niepokojącego, ale staram się zarządzać emocjami. Przychodzi mi jednak
na myśl jeden przykład. Na początku mojej kariery dzieliłem boks z kimś o podobnym do mnie
charakterze. Jako pracownik mam tendencję do zajmowania się moją pracą. Jestem oddany byciu
profesjonalistą, ale ta osoba była wręcz przeciwna. Wpisywał się na nieodpowiednie strony
internetowe, wykonywał osobiste telefony, a nawet zasypiał, gdy proszono nas o spotkanie z klientami.
Ostatnia część była szczególnie przygnębiająca, ponieważ jego nieprofesjonalne zachowanie stawało
się refleksją na mój temat. W końcu został złapany za swoje zachowanie, kiedy mogłem wziąć na siebie
dodatkowe obowiązki i odejść od mojego związku z nim.
Co robisz w wolnym czasie?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce wiedzieć, czy
jesteś dobrze zaokrągloną osobą.
Strategia: Naprawdę nie ma tutaj złej odpowiedzi, ale powinieneś unikać kontrowersyjnych
odpowiedzi. To nie jest miejsce na dyskusje o polowaniach czy protestach rządowych.

Przykładowa odpowiedź: Dużo czasu poświęcam pracy, ale uważam, że ważne jest również znalezienie
czasu na relaks. Lubię spędzać czas z żoną i córką. Lubimy chodzić do parku, spotykać się z przyjaciółmi
i chodzić do restauracji.
Kto dostarczył ci najbardziej przydatnej krytyki, jaką kiedykolwiek otrzymałeś?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce zrozumieć, jak
dobrze znosisz konstruktywną krytykę i co potrafisz nauczyć się z tego.
Strategia: Podaj przykład krytyki, którą ktoś ci przedstawił, a która ma związek z pracą, o którą się
ubiegasz. Wyjaśnij, czego nauczyłeś się z tego doświadczenia.
Przykładowa odpowiedź: Kiedy byłem na studiach, planowałem w swojej karierze zająć się
marketingiem wydarzeń na żywo. W wywiadzie udzielonym na letni staż dyrektor zasugerował, że
uwzględnię moje zainteresowanie tą dziedziną, ponieważ będę musiał poświęcić na to stanowisko
wiele wieczorów, weekendów i podróży. Rozważając to, czego chciałem od kariery, ponownie
skoncentrowałem swoje wysiłki na marketingu marki i to znacznie lepiej pasowało.
Jak radzisz sobie z dużym obciążeniem pracą?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Wiele stanowisk wiąże się z dużym obciążeniem pracą, a osoba
przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce zrozumieć, jak sobie z tym radzisz.
Strategia: Wyjaśnij, że często otrzymujesz więcej zadań, niż jedna osoba jest w stanie z łatwością
obsłużyć, ale jak jesteś w stanie skutecznie nimi zarządzać.
Przykładowa odpowiedź: We wszystkich moich rolach byłem bardzo obciążony pracą, ale to było w
porządku. Dało mi pewność, że mój przełożony czuł, że sobie z tym poradzę. Byłoby to przytłaczające
dla wielu ludzi, ale jestem dobry w ustalaniu priorytetów dla mojego czasu. Śledzę, co należy zrobić i
kiedy, i odpowiednio się dostosowuję. Wygospodarowuję sobie dodatkowy czas, na przykład krótsze
przerwy na lunch i wczesne przychodzenie, kiedy trzeba.
Jakie prace wakacyjne najbardziej Cię interesowały?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce poznać Twoją
etykę pracy i zaangażowanie w pracę, nawet jeśli jest to tylko praca letnia.
Strategia: Wyjaśnij, że poważnie podchodziłeś do każdej wykonywanej pracy, ale skup się na jednym
doświadczeniu, które byłoby odpowiednie dla pracy, o którą się ubiegasz.
Przykładowa odpowiedź: Większość letnich prac, które uważałem za interesujące, zawsze było coś,
czego mogłem się nauczyć. Najbardziej interesująca była dla mnie praca w ulicznym zespole awansów.
Otrzymaliśmy sponsorowane artykuły promocyjne, takie jak wisiorki czy koszulki z logo firmy, które
rozdaliśmy w ruchliwych węzłach komunikacyjnych w mieście. Musieliśmy zaplanować najbardziej
efektywne czasy dystrybucji, gdzie się ustawić i jak szybko przyciągnąć czyjąś uwagę. To było
doświadczenie, którego nie można nauczyć się z podręcznika marketingu.
Jak radziłeś sobie z wykonaniem zadania, kiedy trudno było zrozumieć instrukcje?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, jak postępować, gdy nie masz pewności co do kierunku.
Strategia: Pokaż, że jesteś ostrożny w zrozumieniu tego, czego się od ciebie wymaga i że nie prosisz o
wyjaśnienie lub pomoc, kiedy jest to potrzebne.

Przykładowa odpowiedź: Zostałem poproszony o sporządzenie raportu na koniec roku, który zostanie
dostarczony do naszego zarządu. Nie było jasne, w jakim formacie miało to zostać dostarczone.
Przejrzałem dyrektywy, aby upewnić się, że je zrozumiałem, i przygotowałem kilka podstawowych
zarysów, abym miał kilka wizualizacji do pokazania mojemu szefowi. Poprosiłem o spotkanie i
przyniosłem materiały. Wyjaśniłem zadanie tak, jak je zrozumiałem i poprosiłem o wyjaśnienie. Szefowi
pomogło, że narysowałem kilka makiet i wyjaśnił mi dokładnie, jak chce to zrobić.
Co daje Ci największą satysfakcję w czasie wakacji?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób utrzymujesz odpowiednią
równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.
Strategia: Omów pozytywne działania, które pokazują, że jesteś dobrze wyszkolony i ładujesz baterie,
aby odświeżyć się po powrocie do pracy.
Przykładowa odpowiedź: Uwielbiam spędzać czas z rodziną. Lubię wykwintne posiłki i pokazy, ale nie
ma nic lepszego niż obserwowanie, jak moja córka dorasta. Przestój z rodziną motywuje mnie do
cięższej pracy w pracy.
Czy uważasz, że warto robić rzeczy w nowy sposób?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Uczyć się, jeśli jesteś kimś, kto chce się zmienić i przyjąć nowe idee.
Strategia: wyjaśnij, że jesteś otwarty na nowe pomysły, o ile jest to zrównoważone z najlepszym
sposobem robienia rzeczy.
Przykładowa odpowiedź: / Jestem zawsze otwarty na nowe sposoby działania. Rozważając nowy
pomysł, musisz zastanowić się, czy będzie to lepszy, czy bardziej skuteczny sposób.
Czy uważasz, że konieczne jest nawiązanie nowej relacji z potencjalnym klientem, czy też najlepiej,
aby klienci Cię znaleźli?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby określić twoją chęć dotarcia i zbudowania nowego biznesu.
Strategia: Budowanie nowych relacji z klientami jest kluczem do większości firm. Wyjaśnij, dlaczego
uważasz, że byłoby to konieczne i ukłon, że potencjalnie chciałbyś to zrobić.
Przykładowa odpowiedź: Nawet jeśli firma czuje, że działa na pełnych obrotach i nie musi tworzyć
dodatkowego biznesu, nadal konieczne jest tworzenie nowych relacji. Jeśli nie powiększasz swojej listy
kontaktów, Twoja lista klientów faktycznie się kurczy, ponieważ ludzie cały czas przechodzą na
emeryturę lub przenoszą się do innych obszarów działalności. Myślę, że najlepszym sposobem na
budowanie nowych relacji są polecenia od obecnych klientów.
Podaj przykład, jak technologia może pomóc w osiągnięciu lepszej wydajności w pracy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć, czy możesz wykorzystać technologię do stworzenia
wydajnego miejsca pracy.
Strategia: Podaj odpowiedni przykład, który zademonstruje, w jaki sposób wykorzystałeś technologię
do zwiększenia wydajności.
Przykładowa odpowiedź: W mojej obecnej roli wdrożyłem wykorzystanie GoToMeeting dla wszystkich
handlowców. Zamiast latać do odległych lokalizacji, aby spotkać się z potencjalnymi kontaktami
biznesowymi, sprzedawcy mogą teraz prowadzić rozmowy konferencyjne ze swoich komputerów.
Zaoszczędziło to nie tylko czas, ale i pieniądze.

Patrząc wstecz na swoje plany zawodowe sprzed pięciu lat, czy myślisz, że osiągnąłeś to, co chciałeś?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chciałaby wiedzieć,
czy jesteś typem osoby, która może osiągnąć cele lub zmienić się w razie potrzeby.
Strategia: Wyjaśnij, jakie cele wyznaczyłeś sobie pięć lat temu, w jakim stopniu je osiągnąłeś i jak byłeś
w stanie zmienić swoje plany w razie potrzeby.
Przykładowa odpowiedź: Moim celem w tamtym czasie było udowodnienie, że jestem sprzedawcą i
zostanie najlepiej zarabiającym w Smith & Jamaica. Udowodniłem, że jestem najlepszym sprzedawcą i
prawdopodobnie brano by mnie za awans w firmie Smith & Jamaica, ale jak wiecie, wypadli z interesu.
Udało mi się dostosować do miękkiego rynku sprzedaży w finansach i przeniosłem się na edukacyjny
obszar sprzedaży trzy lata temu.
Czy uważasz, że szczegóły należy pozostawić Twojemu asystentowi?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Uczyć się, jeśli jesteś zorientowany na szczegóły lub jeśli uważasz, że
jest to praca kogoś innego.
Strategia: Wyjaśnij, jak czujesz się komfortowo, delegując uprawnienia, ale wolisz być oceniany w
szczegółach, aby być poinformowanym i móc zapewnić właściwy wzrok.
Przykładowa odpowiedź: uważam, że to równowaga. Jeśli zarządzasz kimś, musisz pozwolić mu
wykonywać swoją pracę, ale jednocześnie chcesz być świadomy tego, co się dzieje. Regularnie
rozmawiam z moim asystentem, aby poznać szczegóły i przedstawić wytyczne dotyczące strategii, aby
iść naprzód.
Opisz mi kroki, które podjąłbyś, przeprowadzając wyszukiwanie w Internecie?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby uczyć się, jeśli masz podstawowe umiejętności wyszukiwania w
Internecie.
Strategia: Podaj przykład wyszukiwania, które byłoby odpowiednie dla pracy.
Przykładowa odpowiedź: Aby zbudować moją listę potencjalnych klientów, wyszukałbym w google
„stowarzyszenia branżowe producentów stali. Otrzymałbym listę organizacji z tej branży. . Po wejściu
na stronę wyszukuję wymienionych przedstawicieli organizacji — zwykle podając ich adres, adres email i numer telefonu.
Proszę opisać programy komputerowe i oprogramowanie, z których można dobrze korzystać.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jakie umiejętności komputerowe posiadasz.
Strategia: Skoncentruj się na umiejętnościach obsługi komputera, które będą przydatne w pracy.
Dołącz przykład, który pokazuje Twoją biegłość.
Przykładowa odpowiedź: jestem biegły w Microsoft Office. daj się ponieść emocjom, aby dopracować
wszelkie prezentacje za pomocą programu PowerPoint, a także do uruchamiania złożonych raportów
w programie Excel
Co wydaje się najmniej atrakcyjne w tej pozycji?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby określić, co najmniej lubisz w pracy, o którą się ubiegasz.
Strategia: Skoncentruj się na obszarze, który jest uzupełnieniem pracy, a nie głównym elementem
pracy.

Przykładowa odpowiedź: Czytałem, że to stanowisko jest finansowane z dotacji. Z tego, co rozumiem,
stanowisko może się skończyć po roku, bez względu na to, ile osiągnę w pracy. To zdecydowanie
niepokojące, ale jestem bardzo zainteresowany tą szansą i jestem gotów podjąć to ryzyko.
Ta praca ma duży komponent sprzedaży. Jak sobie z tym poradzisz?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby określić swoją zdolność do prosperowania w środowisku sprzedaży.
Strategia: Wyjaśnij, że skorzystałbyś z okazji, która wymaga sprzedaży. Przedyskutuj, dlaczego jest to
dla Ciebie idealne rozwiązanie.
Przykładowa odpowiedź: Zgłosiłem się do pracy konkretnie ze względu na komponent sprzedażowy.
Chciałbym udowodnić, że oprócz moich obowiązków związanych z analityką danych, potrafię zarządzać
sprzedażą.
Ta praca ma duży składnik stresu. Jak sobie z tym poradzisz?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Uczyć się, czy potrafisz wytrzymać pod presją pracy.
Strategia: Wyjaśnij, jak najlepiej radzisz sobie ze stresem związanym z pracą.
Przykładowa odpowiedź: / rozumiem, że w pracy będzie dużo presji, ale z tego, czego dowiedziałem
się o celach i obowiązkach na stanowisku, myślę, że sobie poradzę. Jestem dobry w ładowaniu baterii
i odstresowywaniu się w weekendy, abym mógł wrócić do biura i stawić czoła każdemu wyzwaniu.
Ta praca ma duży składnik negocjacji. Jak sobie z tym poradzisz?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, czy potrafisz poradzić sobie z negocjacjami jako
istotnym aspektem pracy.
Strategia: Wyjaśnij swoją strategię zarządzania negocjacjami w ramach swojej pracy. Podaj odpowiedni
przykład tego, jak radziłeś sobie z negocjacjami w przeszłości.
Przykładowa odpowiedź: Lubię sztukę negocjacji. Wierzę w tworzenie scenariusza win-win w dowolnej
formie negocjacji. Gdy ktoś widzi, że w dobrej wierze podchodzisz do procesu negocjacyjnego, łatwiej
jest nawiązać kontakt i rozpocząć poważne negocjacje. W mojej ostatniej roli byłem odpowiedzialny za
negocjowanie nowego kontraktu związkowego. Byłem otwarty z przedstawicielami związków
zawodowych, pokazując im nasze książki w ciągu ostatnich pięciu lat, aby mogli zobaczyć, że nie
osiągamy oczekiwanych zysków i dlaczego powinniśmy szukać podwyżki 1% zamiast ich 5% popytu.
Skończyło się na 1,5% wzroście.
Jakie systemy wprowadziłbyś, aby umożliwić pracownikom przedstawianie sugestii kierownictwa?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby zrozumieć proces otrzymywania informacji zwrotnych od
pracowników.
Strategia: Zademonstruj, że jesteś typem menedżera, który chętnie przyjmie opinie pracowników i
systemy, które wdrożysz. Uwzględnij kilka możliwości uwzględnienia różnych form informacji zwrotnej.
Przykładowa odpowiedź: Myślę, że informacje zwrotne od pracowników są niezbędne, ponieważ to
ludzie w terenie mogą udzielić Ci najlepszych sugestii. Niektórzy pracownicy są zastraszani lub boją się
represji, bez względu na to, jak bardzo mówisz, że jesteś otwarty na informacje zwrotne. Ważne jest,
aby mieć wiele sposobów na uzyskanie wglądu. Mam politykę otwartych drzwi, dzięki której
pracownicy mogą ze mną rozmawiać w każdej chwili. Zachęcamy pracowników do wysyłania mi

sugestii pocztą elektroniczną, a dla tych, którzy chcą pozostać anonimowi, mamy formularz
zgłoszeniowy strony internetowej.
Jakie jest Twoje podejście do rozwiązywania problemów?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby uzyskać wgląd w to, jak rozwiązujesz problemy.
Strategia: Wyjaśnij swoją filozofię, podając odpowiedni przykład problemu, co zrobiłeś, aby go
rozwiązać i jaki był efekt końcowy.
Przykładowa odpowiedź: Kiedy mój dział staje w obliczu problemu, którego nie potrafimy łatwo
rozwiązać, proszę kolegów z innych działów o wysłuchanie naszej sytuacji, aby zapewnić trochę świeżej
perspektywy i wglądu. Próbowaliśmy zmienić markę produktu konsumenckiego, ale nie mogliśmy
znaleźć realnych rozwiązań. Kiedy nasi koledzy z innego działu wysłuchali naszej sytuacji, przedstawili
sugestie, które były wyjątkowe i pozwoliły nam zastanowić się nad innym sposobem myślenia.
Dostarczyła nam iskry, której potrzebowaliśmy do wykonania zadania.
Jakie cechy sprawiają, że jesteś dobrym liderem?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jakie masz cechy, które sprawiają, że nadajesz się
na przywództwo.
Strategia: Podaj garść odpowiednich cech i wyjaśnij, dlaczego czynią cię one dobrym liderem.
Przykładowa odpowiedź: / prowadź przykład. Nie prosiłbym mojego zespołu o zrobienie czegokolwiek,
czego bym nie zrobił. Jestem zaradna. Potrafię pracować w ramach budżetu i ograniczeń czasowych,
aby wykonać pracę. lam także urodzonym nauczycielem. bądź cierpliwy i ciesz się uczeniem ludzi, jak
pracować wydajniej.
Czy pracowałbyś w wakacje?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby uzyskać poczucie dostępności harmonogramu i zaangażowania w
firmę.
Strategia: Jeśli jest to rodzaj pracy, w której biznes jest prowadzony w święta, np. handel detaliczny lub
gastronomia, odpowiedź musiałaby brzmieć tak. Jeśli jest to praca z tradycyjnymi godzinami, wyjaśnij,
że będziesz dostępny w szczególnych okolicznościach.
Przykładowa odpowiedź: byłbym gotowy do pomocy w razie potrzeby. Ponieważ wakacje to dla mnie
zazwyczaj czas dla rodziny, chciałbym pozostać na szczycie mojej pracy, gdy jest zajęty, przychodząc
wcześnie, pracując przez lunch i pozostając do późna, ale wiem, że podczas pracowitego sezonu może
to nie wystarczyć, więc przyjdzie, kiedy będę potrzebny.
Dlaczego powinniśmy zatrudnić osobę z Twoimi kwalifikacjami?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dać Ci możliwość skutecznego sprzedania się do pracy i przekonania
firmy, że chce Cię zatrudnić.
Strategia: Pewnie wzmocnij swoje najsilniejsze cechy, doświadczenie i umiejętności w tej pracy, aby
zademonstrować, dlaczego dobrze pasujesz. Przykładowa odpowiedź: Rozumiem tę branżę, ponieważ
awansowałam na to stanowisko, zajmując coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska przez ostatnie 15
lat. Doskonale rozumiem Twoją kulturę i potrzeby oraz potrafię efektywnie pracować w zespole, aby
rozwiązywać Twoje największe wyzwania. Lama niestrudzony pracownik, który zrobi wszystko, co
konieczne, aby praca została wykonana dobrze, przed terminem i przy minimalnym błędzie.

Do kogo jeszcze aplikowałeś?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jakie inne możliwości wykorzystujesz.
Strategia: Wyjaśnij, że uważnie rozważasz inne możliwości, ale ta firma Cię interesuje. Przykładowa
odpowiedź: Cóż, jestem na różnych etapach rozmów kwalifikacyjnych na podobne stanowiska w
branży. Jestem ostrożny z kim rozmawiam, ponieważ nie szukam tylko zmiany, ale właściwej zmiany.
Twoja organizacja bardzo mnie interesuje.
Z kim miałeś rozmowy?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jakie inne możliwości wykorzystujesz.
Strategia: Wyjaśnij, że uważnie rozważasz inne możliwości, ale ta firma Cię interesuje.
Przykładowa odpowiedź: jestem na różnych etapach rozmów kwalifikacyjnych na podobne stanowiska
w branży. jestem ostrożny z kim rozmawiam, ponieważ nie szukam tylko zmiany, ale właściwej zmiany.
Twoja organizacja bardzo mnie interesuje.
Jak myślisz, ile ta pozycja powinna płacić?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby poznać swoje oczekiwania dotyczące wynagrodzenia za pracę.
Strategia: Zademonstruj, że przeprowadziłeś badania na temat stanowiska i zbuduj mocny argument
za skutecznym zakresem wynagrodzeń na tym stanowisku.
Przykładowa odpowiedź: Przeprowadzam szeroko zakrojone badania dotyczące zakresów
wynagrodzeń na stanowiskach takich jak to w naszym obszarze geograficznym, zarówno od badania
zakresów wymienionych w ofertach pracy, po rozmowy ze współpracownikami, a nawet przeglądanie
rządowych baz danych wynagrodzeń. Z tego, co odkryłem, pozycje takie jak ta w twojej firmie wielkości
kosztowałyby od 70 000 do II0000 USD. Ktoś z moim pochodzeniem zazwyczaj zarabia w górnym
przedziale 95 000 - 10 000 USD.
Jak czułeś się w sytuacji, gdy menedżer był niedostępny?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Uczyć się, czy jesteś w stanie przejąć odpowiedzialność, gdy twój szef
nie jest dostępny, aby pomóc.
Strategia: Wyjaśnij, że czułeś się pewnie w tej sytuacji na podstawie swojego treningu.
Przykładowa odpowiedź: Czułem się dobrze, ponieważ byłem dobrze wyszkolony i przygotowany do
pracy. Nastąpiła niepewność co do ustalenia planu działania, ale zastanowiłem się, co według mnie
szef chciałby, żebym zrobił, i poszedłem za tym.
Czy możesz podać przykład swoich umiejętności organizacyjnych?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Umiejętności organizacyjne są ważną częścią każdej pracy, a osoba
przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chciałaby zrozumieć system, z którego korzystasz.
Strategia: Wyjaśnij swój proces organizacyjny, dlaczego to działa dla Ciebie i jaki jest efekt końcowy.
Przykładowa odpowiedź: Prowadzę bieżącą listę rzeczy do zrobienia. Pozwala mi organizować pracę i
zmieniać priorytety w oparciu o terminy i pilność. Dzięki temu jestem na dobrej drodze do ukończenia
pracy na czas i dostarczenia jej w wysokiej jakości.

Jak osiągniesz sukces?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się o twoich planach osiągnięcia twoich celów.
Strategia: Opisz swoje cechy osobiste i etykę pracy, które kierują twoją pracą, oprócz omówienia
konkretnego planu osiągnięcia celów.
Przykładowa odpowiedź: Odniosę sukces, ponieważ mam bardzo silną etykę pracy i jestem
zdeterminowany, aby osiągnąć swoje cele. Podczas pracy robię obszerne badania rynku, buduję silne
więzi ze współpracownikami w celu wspólnej pracy, maksymalizacji zasobów i ciężkiej pracy, aby
osiągnąć swoje cele.
Jakie są konsekwencje budowania nowych relacji w Twoim życiu zawodowym?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby określić, jak sobie radzisz w relacjach zawodowe.
Strategia: Skoncentruj się na znaczeniu dalszego budowania silnych relacji.
Przykładowa odpowiedź: Musisz pielęgnować każdy związek, zwłaszcza gdy jest nowy. Musisz
poświęcić czas tej osobie i zobaczyć, co możesz zrobić, aby sobie nawzajem pomóc. Konsekwencją jest
to, że ogranicza twój czas na robienie innych rzeczy.
Czy uważasz, że warto budować sieć kontaktów?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się o Twojej strategii budowania nowych relacji.
Strategia: Wyjaśnij, jak ważne jest ciągłe budowanie nowych relacji i dlaczego warto się starać.
Przykładowa odpowiedź: Warto się wysilić. Jeśli nie powiększasz swojej listy kontaktów, Twoja sieć
faktycznie się zmniejsza, gdy ludzie przechodzą na emeryturę lub przechodzą do innych problemów.
Aby w ogóle utrzymać status quo, musisz dalej budować kontakty.
Wypowiedz jedno zdanie o sobie.
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jak zwięźle siebie opisujesz.
Strategia: Skoncentruj zdanie na swoich cechach, doświadczeniach i umiejętnościach związanych z
pracą.
Przykładowa odpowiedź: Jestem pracowitym graczem zespołowym, posiadającym ekspercką wiedzę o
Sarbanes-Oxley, z dziesięcioletnim doświadczeniem w branży księgowej.
Jak przygotowujesz się do osiągnięcia swoich długoterminowych celów?
Dlaczego zadaje się to pytanie: Aby dowiedzieć się, jak tworzysz dla siebie plan na przyszłość.
Strategia: Zapewnij szczegółowy wgląd w swoje cele i sposób ich osiągnięcia.
Przykładowa odpowiedź: Moim długoterminowym celem jest bycie dyrektorem w tej dziedzinie. Do tej
pory awansowałam ze stażu na stanowisko młodszego opiekuna klienta. Na tym stanowisku chciałbym
zostać Account Managerem i przejąć większą odpowiedzialność. Chodzę również do szkoły na studia
magisterskie i aktywnie uczestniczą w organizacji młodych profesjonalistów w celu nawiązywania
kontaktów i budowania silniejszych więzi z innymi w tej dziedzinie.

