
Συνέντευξη Επιλογής



Συνέντευξη

 Η συνέντευξη είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τρόπους επιλογής

προσωπικού κυρίως στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί ίσως το κρισιμότερο

στάδιο στην προσπάθεια σας για εξεύρεση εργασίας.

 Τα 10-15 λεπτά που διαρκεί μια συνέντευξη μπορούν να καθορίσουν ή

τουλάχιστον να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό την κατεύθυνση της

καριέρας σας.



Συνέντευξη

Από τη στιγμή που το βιογραφικό σας σημείωμα έχει δημιουργήσει μια

πρώτη θετική εντύπωση και έχετε κληθεί για συνέντευξη, ο μόνος στόχος

από την πλευρά του εργοδότη είναι να διαπιστώσει κατά πόσο οι γνώσεις

σας, τα επαγγελματικά σας προσόντα, τα προσωπικά σας χαρακτηριστικά

(αξίες, ενδιαφέροντα, ικανότητες), και οι επικοινωνιακές σας ικανότητες,

ταιριάζουν με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης εργασίας και της

εταιρείας.



Συνέντευξη

1. Η ατομική συνέντευξη.

Κατά την ατομική συνέντευξη είστε μόνος/η απέναντι στον συνεντευκτή σας.

Ίσως έχετε δυο συνεχόμενες συνεντεύξεις με διαφορετικά άτομα. Υπάρχει

περίπτωση να βρεθείτε ταυτοχρόνως απέναντι σε δυο άτομα: ο πρώτος

ρωτά, ο δεύτερος παρακολουθεί.

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ



Συνέντευξη

2. Η συνέντευξη απέναντι σε μια επιτροπή.

Η επιτροπή συνήθως αποτελείται από τρία, τέσσερα ή πέντε άτομα.

Χρησιμοποιείται όταν είναι πολλοί υποψήφιοι και για την εξοικονόμηση

χρόνου. Αυτή η τεχνική συνέντευξης χρησιμοποιείται όταν περισσότερα άτομα

επιθυμούν να δώσουν την γνώμη τους π.χ. εργοδότης, προϊστάμενος,

διευθυντής κ. α..
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Συνέντευξη

3. Η ομαδική συνέντευξη.

Πολλοί υποψήφιοι καλούνται να συμμετάσχουν σε μια συζήτηση και το άτομο

που θα αποφασίσει για την πρόσληψη παρακολουθεί τη συζήτηση και συνήθως

επιθυμεί να ανακαλύψει τα άτομα που είναι ικανά να διευθύνουν μια ομάδα,

ικανά να ακούν τους άλλους κλπ. Οι υποψήφιοι σε κάποιες περιπτώσεις ακούνε

από τον υπεύθυνο πληροφορίες για τις δραστηριότητες της εταιρείας, την

οργάνωσή της, καθώς επίσης και για τη θέση εργασίας. Σ' αυτήν την περίπτωση

το πιθανότερο είναι ο καθένας στη συνέχεια να κληθεί σε μια ατομική

συνέντευξη.
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Συνέντευξη
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 Συγκεντρώνω πληροφορίες για την επιχείρηση

 Ετοιμάζω απαντήσεις για προβλεπόμενες ερωτήσεις

 Ετοιμάζω τις δικές μου ερωτήσεις

 Εμφάνιση και τρόπος συμπεριφοράς μου

 Συνέπεια στο ραντεβού



Συνέντευξη

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

 Ευγένεια και απλότητα

 Υπομονή

 Όχι υπερβολική οικειότητα

 Δεν απαντώ στις ερωτήσεις με ένα Ναι ή ένα Όχι

 Δεν δίνω άσχετες πληροφορίες

 Ζητώ πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση

 Μετριοφροσύνη

 Παραδέχομαι αποτυχίες στο παρελθόν

 Παραδέχομαι άγνοια

 Δεν προσπαθώ να διδάξω τον συνομιλητή μου



Συνέντευξη

ΠΙΘΑΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ

1. Η επαγγελματική επιμόρφωση και κατάρτιση σου

2. Η επαγγελματική σου προϋπηρεσία

3. Τα κίνητρα της υποψηφιότητας σου

4. Οι επαγγελματικοί σου στόχοι και οι προοπτικές σου

5. Στοιχεία της προσωπικότητας σου και του χαρακτήρα σου

6. Τα ενδιαφέροντα σου



Συνέντευξη

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Μιλήστε μου για τον εαυτό σας.

2. Ποια είναι τα περισσότερο σημαντικά σας σημεία;

3. Ποια είναι τα αδύνατα σημεία σας;

4. Πως αξιολογείτε τον εαυτό σας;

5. Σας αρέσει η ομαδική εργασία;



Συνέντευξη

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

6. Χρειάζεστε πολύ χρόνο για να πάρετε μια σοβαρή απόφαση;

7. Σε ποια θέματα θα δυσκολευόσασταν να πάρετε αποφάσεις;

8. Πως θα αντιδρούσατε σε μια πολύ πιεστική κατάσταση;

9. Μπορείτε να μου περιγράψετε τον τρόπο ζωή σας;

10.Τι σημαίνει για σας επαγγελματική επιτυχία;



Συνέντευξη

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

11.Τι είδους σπουδές έχετε κάνει;

12.Μιλάτε κάποια ξένη γλώσσα σε ικανοποιητικό επίπεδο;

13.Τι έχετε κάνει για την επιμόρφωσή σας;

14.Για πιο λόγο έχετε εγκαταλείψει την προηγούμενη εργασία σας;

15.Ποια η πιθανή συνεισφορά σας στην εταιρεία μας;



Συνέντευξη

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

16. Είχατε κάποια αποτυχία στην προηγούμενη εργασία σας;

17. Σας είναι γνωστή η εταιρεία μας;

18. Γιατί σας ενδιαφέρει αυτή η θέση;

19. Με τι κριτήρια μας επιλέξατε;

20. Τι σας κάνει να θέλετε να εργασθείτε σε μας;



Συνέντευξη

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

21. Σας φοβίζουν οι καθημερινές υποχρεώσεις ρουτίνας;

22. Τι ακριβώς περιμένετε από μας;

23. Τι μισθολογικές απαιτήσεις έχετε;

24. Πώς διαθέτετε τον ελεύθερο χρόνο σας;



Συνέντευξη

ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

 Βεβαιωθείτε ότι το πρόσωπο που δίνετε τη συνέντευξη έχει πάρει όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες. Μπορείτε να θέσετε μια διαγνωστική ερώτηση σχετικά μ'
αυτό.

 Μπορείτε να κάνετε μια διερεύνηση για την καταλληλόλητά σας σχετικά με τις
απαιτήσεις της εταιρείας.

 Δείξτε το ενδιαφέρον σας για τη θέση και για το τι πρέπει να περιμένετε από εδώ και
στο εξής.

 Να ευχαριστήσετε τους συνομιλητές σας για το χρόνο που σας αφιέρωσαν

 Αποφύγετε να ρωτήσετε πως πήγε η συνέντευξη και μην επιμείνετε να σας δώσουν
γρήγορα απάντηση για το αποτέλεσμα της συνέντευξης.



Συνέντευξη

 Το χαμόγελο

 Το λεξιλόγιο

 Επίπεδο συζήτησης (όχι υπερβολική οικειότητα)

 Συντονίζομαι στη διάθεση του συνομιλητή

 Το γενικότερο ύφος (απλότητα, ειλικρίνεια, κ.τ.λ.)

 Τον τρόπο έκφρασης (ζωντάνια, γλώσσα σώματος, κοίταγμα στα μάτια)

 Το ντύσιμο  και την εμφάνιση

 Τη χειραψία

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ


