
CV-UL PERFECT

CUM AR PUTEA DECURGE

INTERVIUL

CUM RĂSPUNZI LA

ÎNTREBĂRI

EXERSEAZĂ

CONȚINUT

THE JOB

Fie că ești la început de drum și nu ai avut încă ocazia de a trăi o

astfel de experiență, �e că ai trecut de mai multe ori printr-un

proces de recrutare, aici vei găsi informații care te vor ajuta să te

pregătești pentru întâlnirea cu un recrutor. Vei știi cum să te

comporți în timpul unui interviu, să înțelegi cum gândește

angajatorul și de ce pune toate acele întrebări.

Cum să reușești la orice
interviu de angajare
Articol scris de Daniela Dochița

Ca Manager de Resurse Umane, am avut de nenumărate ori rolul

de recrutor pentru toate pozițiile ierarhice de care o companie are

nevoie. Din această perspectivă, voi veni cu câteva explicații care

te vor ajuta să înțelegi rolul unora dintre întrebări, și mai ales

impactul răspunsului tău.

Știu că este greu să-ți dai seama ce este în mintea persoanei care

te intervieveaza, cum îți evaluează răspunsurile și ce contează cu

adevărat din ceea ce spui.
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Primul contact cu viitorul angajator se face prin

intermediul CV-ului, de aceea este important felul în

care arată CV-ul tău.

Fie că-ți dorești sau nu, trebuie să știi că acesta

spune foarte multe despre tine.

Prin conținut, CV-ul arată experiența pe care o ai, dar și

capacitatea ta de a � organizat, atent la detalii, succint

și elocvent în exprimare. În general, acestea sunt

calități ce vor � apreciate la un viitor angajat și îți cresc

șansele de a � invitat la un interviu.

CV-ul perfect

"Asigură-te că CV-ul tău se potrivește cu tot ceea ce
scrie într-un anunț de angajare, dacă vrei să ai șanse

reale de a ajunge la interviu." - The Guardian

Dacă ești în căutarea primului job și nu ai încă nicio

experiență ca angajat într-o companie, îți recomand să

dai detalii despre proiectele în care ai fost implicat în

timpul școlii/facultății, despre rolul tău în proiect,

responsabilități asumate, rezultate obținute. Adăugă

orice crezi că poate � relevant pentru angajator și te

pune într-o lumină favorabilă.
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Cum ar putea decurge

interviul?

Încep prin a numi cele mai importante doua elemente:

atitudinea și entuziasmul.

Care sunt ingredientele importante și necesare pentru un

interviu de succes?

Poate pentru un manager da, dar pentru un candidat nu e

tocmai potrivit și îți spun și de ce: este ca și cum ai spune

respectivei companii că toate deciziile pe care le-a luat până

atunci sunt un dezastru și te miri cum de au supraviețuit fără

tine și ideile tale. Cu tot entuziasmul tău, mesajul pe care îl

transmiți este unul negativ. Este ca și cum eu te invit la mine

acasă, iar tu îmi spui, cu zâmbetul pe buze, cum ar � trebuit 

să-mi aranjez mobila și ce culoare trebuia să aibă covorul. Mă

voi simți jignită pentru că, prin atitudinea ta, îmi spui că sunt

incapabilă să îmi gestionez casa.

În spiritul acestui exemplu se

întâmplă lucrurile și la un

interviu. Crezi că vei � preferat?

Abilitățile tale sunt în regulă, dar

modul în care le manifești nu

este cel mai potrivit.

 

Ai răbdare cel

puțin până

primești postul

pentru a veni cu

idei inovatoare!

Am avut la interviu o persoană cu mult entuziasm și foarte

creativă. A aplicat pentru o poziție de management. Avea și

găsea cu ușurința soluții la toate problemele companiei

noastre, înainte de a le cunoaște, însa, din interior. Nu lucrase

la noi, însă îmi spunea ce ar trebui să schimbăm, cum ar �

trebuit să procedăm, cum să ne organizăm. Ți se pare ok?

Cum poți sa le folosești în favoarea ta? Care este doza

optimă? Care este atitudinea potrivită? Când și cum să-ți

exprimi entuziasmul? Și care este măsura potrivită în care să

le manifești?

Nu contest că ideile tale sunt

bune și poate chiar au dat

rezultate la un fost job, dar

trebuie sa te poziționezi corect.

Să devii parte din echipă, să

înțelegi strategia și obiectivele

dincolo de aparențe și să faci

schimbări din interior. 
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Un alt exemplu elocvent, întâlnit deseori la interviurile de

angajare, este acela în care persoanele intervievate, din dorința

de a � pe placul angajatorului, ajung să se contrazică în ceea ce

spun.

Cum răspunzi la întrebări?

Atunci când ți se adresează o întrebare de tipul: “Povestește-mi despre o situație în care… “, oamenii, în

general, se concentrează pe poveste. Eu, care ascult, sunt mai atentă la alte elemente ce însoțesc

povestea, mai exact cuvintele folosite pentru a transmite ceea ce simți, tonul vocii care exprimă un anumit

tip de emoție, limbajul trupului care îți poate con�rma sau in�rma cuvintele.

Un ascultător atent și cunoscător va înțelege mesajul în totalitatea elementelor care îl compun. Îți va putea

astfel evalua atitudinea într-o situație stresantă, poziționarea față de echipă, gradul de implicare în cadrul

proiectului, etc.. Toate aceste elemente îți pot de�ni personalitatea: ce fel de om ești, cum gândești, la ce

idei aderi. Adică detaliile clasice și relevante.

Una dintre cele mai di�cile cerințe în cadrul unui interviu poate suna cam așa: “Vorbește-mi despre tine”;

sau  “Ce poți să-mi spui despre tine”; ori “Caracterizează-te, te rog, în câteva cuvinte”.

Este o întrebare vagă, ce ar putea părea irelevantă, deschisă la nesfârșit. Cui îi place să răspundă la așa

ceva?  Eu o adresez de �ecare dată și aproape întotdeauna primul lucru pe care îl aud este... un oftat.

Să știi că vei avea parte de ea. Este poate una dintre cele mai temute întrebări la un interviu de angajare,

tocmai pentru că nu este neapărat o întrebare, ci o invitație. Oricare ar � abordarea, totul se rezumă la

faptul că trebuie să îți faci o descriere personală, care să cuprindă acele calități pe care le ai și care te-au

ajutat în experiența dobândită până atunci. Poți face o rezumare a CV-ului pornind de la aceste calități

încercând să pui accentul pe lucrurile care te avantajează.

Asta demonstrează inconsecvență și incapacitatea de a �

dedicate unei cauze, imposibilitatea de a respecta niște principii

pe care se presupune că trebuie să își construiască cariera și

viața. Niciun angajator nu dorește în echipa sa un om care să își

schimbe opiniile după cum bate vântul, adică neloial și

inconsecvent. Asta în general arată că ai o capacitate mai mare

de a găsi scuze decât de a veni cu soluții.

Poate că tu nu ești în realitate așa, dar din dorința de a reuși, de a

face o impresie bună la interviu și de a nu-l contrazice pe cel din

fața ta, poți cădea în ceea ce devine o capcană pentru tine.
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Exersează!
Cu toții știm că cel mai greu ne este să vorbim despre noi. Evident,

nu e cazul să vii cu poezia pregătită de acasă, dar sfatul meu este:

exersează!

Fă practică pentru interviu și exersează scenariul tău până când te

simți încrezător în ceea ce vrei să subliniezi. Scenariul nu trebuie

memorat, ci să sune cât se poate de natural. Este important să poți

face asta într-o notă pozitivă, cu o mica doză de umor, dacă este

cazul.

Elemente importante  

care te pot ajuta!

Fii atent la cuvintele pe care

le folosești.

Alege să menționezi doar

lucrurile relevante.

Ai gr�ă ca ceea ce spui să �e în

favoarea ta.

Dacă ești prea vorbăreț, nu-i vei lăsa evaluatorului o impresie prea

bună. La fel și în cazul în care ai un discurs telegra�c. Un sfat bun

ar � să oferi mici detalii despre tine: cum ești, ce te pasionează,

care sunt ariile tale de interes. 
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E perfect dacă poți menționa experiențe plăcute de la

joburile tale anterioare sau legate de proiectele din care

ai făcut parte în trecut.

Chiar dacă nu ți se pune această întrebare la începutul

unui interviu, pregătirea te va ajuta să te concentrezi pe

ceea ce ai de oferit. Aceste informații te vor îndruma să

răspunzi și la alte întrebări. Cu cât vorbești mai mult

despre competențele tale, cu atât mai mult vor crește

șansele de a te pozitiona mai potrivit cu jobul vizat.

Eu cred că e important să exersăm

 (în fața oglinzii). Îți dă mai multă

încredere în tine și îți va fi mai ușor

să faci față unor asemenea

provocări.

Un singur aspect aș vrea să mai aduc în discuție. Prin

ceea ce fac vreau să-i ajut pe cei ce doresc să se

dezvolte. 

O carieră de succes ne poate aduce echilibru, dar uneori

poate crea și dezechilibre. Când te duci cu plăcere la

serviciu, când îți place ceea ce faci, când ești conștient

de calitățile tale, nu mai lași stresul zilnic să te

copleșească. 
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Nu voi îndemna niciodată pe nimeni să poarte o mască la interviu, să pară ceea ce nu este din dorința de

a � el cel ales. E o capcană dezastruoasă și pentru candidat și pentru companie. Euforia succesului va

trece repede și te vei simți blocat într-un job care nu îți place, făcând o muncă pe care poate că o

detești dar, nu vei putea recunoaște pentru că tocmai ai arătat că asta îți dorești și asta știi să faci cel

mai bine. În acest caz, te vei simți foarte repede demotivat, aspect ce se va observa în �ecare zi în

comportamentul tău.

Am întâlnit oameni în această situație care au găsit resurse să o ia de la capăt și să caute să schimbe

ceva, dar am cunoscut și oameni care s-au adaptat într-un fel, munca devenind rutină. Partea mai puțin

plăcută este că aceștia se plâng permanent de cât de greu le este și cum nu e nimeni să-i înțeleagă. Dacă

salariul e acceptabil, mediul cunoscut, șeful la fel… aleg să continue. Orice variantă alegem la un anumit

moment, decizia e doar a noastră. Dar dacă alegi schimbarea, e mai bine sa �i pregatit. Depinde doar de

tine!

Daniela Dochița

The Job

Dacă acest articol îți este de folos, te rog să recomanzi acest site prietenilor.

Dacă ai și alte întrebări legate de interviul de angajare, îmi poți scrie pe adresa: contact@thejob.tips

În funcție de temă, îți voi răspunde personal sau cu un nou articol.
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