Exempel

(Bilaga 2)

Frågor vid anställningsintervju
Personlig bakgrund
Berätta om dig själv.
Beskriv din uppväxt.
Vilka utbildningar har du?
Varför valde du de utbildningarna?
Vad var bra/dåligt med utbildningarna?
Vilken nytta har du haft av utbildningarna?
Hur har du kompletterat din grundutbildning?
Har du planer på ytterligare utbildning?

Personliga kvalifikationer
Hur tror du att andra personer i din närhet skulle beskriva dig?
Vilka är dina starka sidor?
Finns det något som du skulle du vilja bli bättre på?
Vad gör dig glad, ledsen, arg…?
Hur reagerar du på kritik?
Hur klarar du av att arbeta under tidspress?
Vad tycker du om mer rutinartade arbetsuppgifter?
Klarar du av att ha flera uppgifter/projekt på gång samtidigt?
Vad tycker du om att ha en personalledande funktion?
Beskriv en bra arbetskamrat/kollega
Beskriv en bra chef.
Hur fungerar du i grupp?
Hur ser du på att arbeta ensam?
Vad gör du på din fritid?
Hur påverkar din fritid ditt arbete?

Yrkesmässiga kvalifikationer
Beskriv ditt nuvarande arbete.
Var någonstans i organisationen befinner du dig?
Vad trivs du bäst med i ditt nuvarande arbete?
Vad trivs du mindre bra med i ditt nuvarande arbete?
Har du haft en personalledande funktion?
Hur fungerar samarbetet med dina kollegor?
Vilken är din relation till din chef/dina chefer?
Berätta om något bra du uträttat/åstadkommit.
Har du under det senaste året gjort något helt nytt i ditt jobb? Vad? Hur? Vad blev resultatet?
Kan du berätta om något misstag du gjort och vad du lärde dig av det?
Det finns en period då du inte arbetade, vad gjorde du då?
Finns det något i ditt nuvarande arbete som du skulle vilja ändra på?
Vad får dig att lämna ditt nuvarande arbete (varför söker du nytt jobb)?
(Du har slutat din förra anställning – varför?)

Framtid
Vad känner du till om oss?
Vad är ett bra jobb för dig?
Vad har du för framtidsplaner?
Vad tror du att du gör om fem år?
Varför har du sökt det här arbetet hos oss?
Varför ska vi anställa just dig?
Vilka egenskaper hos dig gör dig lämpad för det här arbetet?

Löneanspråk m.m.
Vilka är dina löneanspråk?
Andra krav på anställningsvillkor?
Vad kan få dig att tacka nej till det här jobbet?
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