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Cum să faci o primă

(punând )întrebările potrivite

interviu de angajare 

 impresie de calitate la un 

ÎNTREBĂRI DESPRE SUCCESUL TĂU

ÎN FUNCȚIA VIZATĂ

ÎNTREBĂRI DESPRE COMPANIE
Se spune că “Nu ai niciodată a doua șansă să 

faci prima impresie”. În acest articol vom trece 

în revistă oportunitățile care ți se oferă în 

timpul unui interviu de angajare și vom arăta 

cum să creezi o primă impresie favorabilă.

Cu niște ani în urmă, când talerul cu opțiuni 

atârna mai greu de partea angajatorului, îi 

învățăm pe cursanți cum să se îmbrace, cum 

să vorbească, cum să se poarte la un interviu, 

astfel încât să lase o impresie cât mai bună 

angajatorului, crescându-și astfel șansele de 

a � cel care primește jobul.

Deși nu neg importanța acestor aspecte, 

recunosc că vremurile s-au schimbat, iar 

balanța este astăzi mai echilibrată. Nu doar 

candidatul trebuie să facă o bună impresie 

pentru a �  ales.  Angajatorul,  prin re-

prezentantul său în fața candidatului are 

astăzi o misiune mai di�cilă. Și candidații își 

permit să refuze o ofertă dacă, după întâlnirea 

cu angajatorul, impresia despre companie 

este una negativă.

Daniela Dochița
consilier vocațional

ascultă-ne pe www.thejob.tips
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Cum afli informații 
despre companie direct 
de la viitorul tău 
angajator?

Ești la un interviu de angajare, în 

e t a p a  d i s c u ț i e i  c u  v i i t o r u l 

manager. Ți-au fost probabil 

adresate câteva zeci de întrebări 

până acum și simți că te-ai 

descurcat destul de bine. Cum 

interviul se apropie de �nal, 

managerul spune: „Ce întrebări ai 

pentru mine?”

M a j o r i t a t e a  o a m e n i l o r  s e 

împiedică la această etapă. Este 

surprinzător câți candidați nu au 

deloc întrebări. Ca și cum le e 

teamă să a�e mai multe despre 

locul în care urmează să își 

petreacă o mare parte din timpul 

lor, minimizând impactul pe care îl 

va avea asupra calității vieții lor de 

zi cu zi.

Cu siguranță te-ai gândit înainte 

la câteva întrebări pe care să le 

adresezi, dar pentru că erau în 

n o t a  o b i ș n u i t ă ,  a u  p u t u t  � 

anticipate, iar răspunsurile au 

venit natural în timpul interviului, 

fără să ai șansa de a le adresa 

explicit. 
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Ce urmează să faci?

Se învârte în mintea ta ceva ce 

sigur nu poți întreba:  „Cum 

sunteți cu adevărat în calitate de 

manager?”. Chiar dacă îți dorești 

să știi asta, vrei să rămâi în 

continuare cu șanse de a � 

angajat. Soluția este să pui 

întrebări rezonabile dar care să îți 

ofere răspunsurile dorite.

În general oamenii înțeleg greșit 

modul în care pot folosi cel mai 

bine această parte a interviului. 

Sunt tentați ca  în loc să încerce 

să a�e informațiile pe care doresc 

cu adevărat să le cunoască 

despre slujbă, manager și cultura 

companiei, să folosească timpul 

pentru a-și impresiona inter-

vievatorul. Aceasta nu este o 

strategie bună pentru că nu vei 

obține informațiile care te vor 

ajuta să decizi dacă mediul este 

potrivit  pentru tine sau nu. 

Evident că trebuie să îți pese de 

impresia pe care întrebările tale o 

vor da intervievatorului, dar nu ar 

trebui să irosești oportunitatea 

de a înțelege mai bine ce te 

așteaptă dacă accepți acest loc 

de muncă.
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Ce întrebări ar trebui să
adresezi când vine
rândul tău să întrebi
intervievatorul? 

Urmează zece exemple
de întrebări puternice
care îți vor oferi infor-
mații utile pentru a de-
cide dacă jobul este
potrivită pentru tine.
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Întrebări despre

poziția pentru

care aplici

Vrei să ajungi 

direct la 

esența a ceea 

ce trebuie să 

știi despre job: 

ce înseamnă 

„să faci bine” și 

ce va trebui să 

realizezi 

pentru ca 

managerul să 

�e mulțumit de 

perfor-manța 

ta? Întrebarea 

următoare 

este de un real 

folos:
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Cum veți măsura succesul persoanei

care ocupă această funcție?

Este posibil ca acest lucru să �e detaliat în �șa de post, însă vei avea acces la acest 

document după ce semnezi contractul de muncă și va � cam târziu. Este foarte probabil 

ca anunțul de angajare să cuprindă o mare parte a conținutului �șei de post și să constați 

că sunt enumerate 10 - 12 responsabilități diferite. În funcție de răspunsul pe care îl 

primești îți poți da seama că succesul tău poate să depindă de doar două dintre ele. Poți 

constata chiar că managerul nu are nici o idee despre cum ar arăta succesul la locul de 

muncă (ceea ce ar � un semn că trebuie să �i atent).
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Vrei să obții informații pe care nu le 

vei găsi niciodată în �șa postului? 

Vrei să știi dacă există dezorganizare 

în cadrul de-partamentului și dacă va 

trebui să te descurci cu asta sau 

chiar să rezolvi acest aspect? Dacă 

persoana cu care vei interacționa cel 

mai des este o persoană di�cilă sau 

că limitele bugetului sau ale timpului 

alocat proiectului sunt de-a dreptul 

draconice? Adresează fără rețineri 

următoarea întrebare:

Care sunt provocările cu care vă așteptați să se 

confrunte persoana aflată în această poziție?

De asemenea, această întrebare îți poate crea deschiderea să vorbești despre cum ai 

abordat provocări similare în trecut, ceea ce poate � liniștitor pentru managerul tău. Nu 

recomand să pui întrebări doar pentru a-l pune în di�cultate pe intervievator pentru că 

este enervant. Totuși, dacă întrebi despre provocări, discuția poate să decurgă spre felul 

în care le vei aborda și poate � cu adevărat util pentru ambele părți.

Viitorul tău job include o parte 

administrativă? Atunci următoarea 

întrebare te va ajuta să înțelegi care 

este raportul dintre timpul alocat 

lucrului efectiv și cel alocat 

activităților administrative.
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Puteți descrie o zi sau o săptămână

obișnuită la serviciu?
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Dacă răspunsul este unul vag, de tipul  „Oh, �ecare zi este diferită”, 

poți insista cu: “Ce activități ocupă cea mai mare parte a timpului?”. 

Dacă nimic din ceea ce încerci nu îți oferă o imagine clară a modului 

în care îți vei petrece timpul, ar putea � un semn că vei merge în haos, 

sau că este o slujbă la care așteptările nu se de�nesc niciodată în 

mod clar.

Este de asemenea util să cunoști 

motivul pentru care persoana care a 

avut acest job în trecut a ales să plece. 

Adresând întrebarea următoare poți a�a 

o informație importantă pentru tine.

Cât timp a ocupat persoana care a plecat

funcția pentru care candidez?

Dacă nimeni nu a rămas la locul de muncă mult timp, acesta ar putea 

� un semnal de alarmă despre un manager di�cil, așteptări 

nerealiste, lipsa de pregătire sau o altă posibilă problemă. Dacă a 

plecat o singură persoană după câteva luni, nu este neapărat un 

semnal negativ - la urma urmei, uneori lucrurile nu funcționează. 

Evident, dacă poziția este una nouă, nu are rost această întrebare. 

Dacă însă a�i că există un tipar de oameni care pleacă repede, merită 

să întrebi de ce se întâmplă asta.

Întrebări despre succesul 
tău în funcție

Ce sperați să realizeze persoana pe care o

angajați în primele șase luni - un an?



6ascultă-ne pe www.thejob.tips

Această întrebare îți poate oferi o idee despre ritmul echipei și al organizației. Dacă se 

așteaptă să ai realizări majore după doar câteva luni, acest lucru spune că nu vor oferi 

mult timp pentru creștere și învățare. Asta ar putea � bine dacă vii cu multă experiență, 

însă pentru o persoană la început de carieră ar putea � îngr�orător. Această întrebare 

poate oferi și informații despre proiecte cheie despre care altfel nu ai � a�at.

O întrebare puternică care merge direct 

la inima celui care caută angajatul 

potrivit este:

Dacă vă gândiți la oamenii care ocupă acest job, ce

credeți că îi diferențiază pe cei care sunt doar buni de

cei care excelează?

Managerul care intervievează candidații nu o face în speranța că va găsi pe cineva care 

să facă o treabă de nivel mediu, speră să găsească pe cineva care să exceleze. Această 

întrebare spune că îți pasă de același lucru. În mod evident întrebarea nu garantează că 

vei face o muncă extraordinară, dar te face să arăți ca cineva care cel puțin țintește acest 

lucru, cineva care este conștiincios și ambițios; iar acestea sunt lucruri importante în 

ochii unui angajator.

În plus, răspunsul la această întrebare îți poate oferi o perspectivă mai nuanțată asupra a 

ceea ce va � necesar să faci pentru a excela cu adevărat la acest loc de muncă. Oricare va 

� răspunsul, te vei gândi dacă este sau nu ceva ce poți face.

Întrebări despre companie

Cum ați descrie cultura organizațională din compania

dumneavoastră?

Uneori, managerii descriu cu exactitate cultura echipelor lor - parțial pentru că au 

interesul să o vadă într-un anumit fel și parțial pentru că au un punct de vedere diferit față 

de membrii echipei lor. De exemplu, am auzit micromanageri spunând candidaților că le 

place să ofere oamenilor independență și autonomie. Probabil că au crezut cu adevărat 

asta despre ei înșiși și au încercat să aplice. Așadar, reține descrierea culturii pe care o 

prezintă managerul și con�rmă, dacă ai posibilitatea, cu persoane care nu sunt 

manageri din cadrul viitoarei echipe.  

De ce vă place să lucrați aici?
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Poți a�a multe prin modul în care intervievatorii răspund la această întrebare. Oamenii 

care se bucură cu adevărat de slujbele lor vor avea mai multe lucruri pe care le pot spune 

și de obicei vor părea sinceri. Dar dacă observi o privire goală sau o tăcere lungă înainte ca 

intervievatorul să răspundă, sau răspunsul este ceva de genul „salariul”, consideră că 

este o bilă neagră de care trebuie să ții cont când iei o decizie.

Pune acea întrebare care te interesează cu adevărat

Este de înțeles că vrei să-ți 

impresionezi intervievatorul, dar 

interviul este o cale cu două sensuri: la 

rândul tău trebuie să evaluezi locul de 

muncă, angajatorul și managerul ca să 

a�i dacă acesta este un job potrivit 

pentru tine. Dacă te gândești că îți poți 

face treaba și că iei salariul fără alte 

complicații, ești în pericol să ajungi într-

un loc în care munca devine un stres 

zilnic și în scurt timp te vei simți 

nemulțumit și demotivat.

Înainte de interviu acordă-ți timp și gândește-te la ceea ce vrei cu adevărat să știi. Când 

te vei duce la respectivul loc de muncă în �ecare zi, care sunt lucrurile care vor avea cel 

mai mare impact asupra ta? Indiferent dacă ești mulțumit de muncă sau de manager... 

Poate că este important pentru tine să lucrezi într-o cultură mai puțin formală cu o 

colaborare intensă. Poate că îți pasă cel mai mult să ai un program stabil, unde apelurile și 

mesajele seara sau în weekend sunt rare. Indiferent de ce este important pentru tine, 

gândește-te să întrebi acum.

Desigur, nu trebuie să te bazezi doar pe răspunsurile intervievatorului tău. Ar � bine să 

contactezi persoanele din rețeaua ta care ar putea avea o perspectivă proprie asupra 

companiei sau a managerului pentru care vei lucra, poți citi recenzii online și poți vorbi cu 

alte persoane care lucrează acolo.

La �nal, o întrebare pentru a a�a ce 

trebuie să faci după acest interviu, ce 

urmează, când să aștepți un răspuns la 

aplicația ta.

Care sunt următorii pași pe care trebuie să îi fac după

acest interviu?
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Aceasta este o întrebare logistică de bază și este util să o adresezi pentru că îți oferă un punct 

de referință pentru momentul la care te poți aștepta să primești un răspuns. În caz contrar, în 

câteva zile vei începe să veri�ci obsesiv telefonul pentru a vedea dacă angajatorul a încercat 

să te contacteze. Este mult mai bine pentru calitatea vieții tale dacă știi că este puțin 

probabil să primești un răspuns mai devreme de două sau patru săptămâni ori că managerul 

angajatorului pleacă din țară pentru o lună și nu se va întâmpla nimic până când nu se va 

întoarce.

În plus, adresarea acestei întrebări îți permite să veri�ci angajatorul dacă termenul în care îți 

vor răspunde este depășit. Dacă îți spun că intenționează să ia o decizie în două săptămâni și 

au trecut deja trei, este rezonabil să îi trimiți un e-mail în care spui ceva de genul: „Știu că v-ați 

propus să luați o decizie în acest timp, așa că am vrut să știu dacă au apărut situații ce au dus 

la prelungirea acestui termen. Sunt foarte interesat de această funcție și mi-ar plăcea să 

comunicăm în acest sens.”

Daniela Dochița
consilier vocațional
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Găsești

că acest articol

îți este de folos?

Recomandă

site-ul

TheJob.tips

prietenilor tăi!

Ai
întrebări?
Scrie-mi la

contact@thejob.tips
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