Valintahaastattelun kysymysrunko

Esimerkki mahdollisista
kysymyksistä. Kysymyksiä on hyvin erilaisia varsinkin
erilaisiin tehtäviin.
SOVELTUVUUS TEHTÄVÄÄN
1. Mitä olet opiskellut ja työhistoria?

2. Miksi olet vaihtamassa työpaikkaa? Miksi haet tätä paikkaa?

3. Minkälaisesta tehtävästä on mielestäsi kysymys?

4. Vahvuudet?

5. Kehittämisalueet?

6. Ammatilliset (kompetenssit) vahvuudet ja kehittämisalueet?

7. Mitä ajattelet / tiedät ko.yrityksestä?

8. Mihin muihin paikkoihin olet hakenut lähiaikoina?

SOVELTUVUUS TYÖYHTEISÖÖN
9. Millaista työyhteisöä pidät hyvänä? Luettele vähintään kolme hyvän työyhteisön
tunnusmerkkiä.

10. Mitä odotat hyvältä työtoverilta? Millaisen työtoverin kanssa juuri sinun on helppo
työskennellä?
11. Millaisen esimiehen kanssa sinun on helppo työskennellä? Sinulle sopiva esimies?
Mainitse vähintään kolme ominaisuutta ja piirrettä.

RYHMÄTYÖSKENTELYKYKY
12. Minkälainen olet ryhmässä (Mitkä ovat sinulle tyypilliset roolit ryhmässä)?

13. Minkälaisten ihmisten kanssa teet mieluimmin yhteistyötä?

14. Minkälaisten ihmisten kanssa sinulla tulee helpoimmin konflikteja?

15. Minkälaiset tehtävät teet mieluimmin yksin?

16. Minkälaiset tehtävät teet mieluimmin yhdessä muiden kanssa?

TULOKSENTEKOKYKY
17.Mikä sinua työssä motivoi?

18.Mikä työssä innostaa/ ei innosta?

19.Mikä on suurin saavutuksesi?/ Mistä olet ylpein?

20.Urasuunnitelmat / Mitä tulevaisuuden suunnitelmia työn ja koulutuksen suhteen?

STRESSINSIETO
21. Mitkä asiat työssä aiheuttavat sinulle stressiä?

22. Miten reagoit liian kovan paineen alla?

23. Minkälaiset asiat saavat sinut suuttumaan?

PÄÄTÖKSENTEKOKYKY
24. Miten teet päätöksiä?/ Miten päätöksentekoprosessisi menee?

TYÖSKENTELYTAPA
25. Miten kuvailisit työskentelytapaasi?

26.vahvuudet/ kehittämisalueet?

27.Kuvaile miten toimit kun sinulla on useita tehtäviä tehtävänä samanaikaisesti

ESIMIESOMINAISUUDET
28. Mitkä ovat mielestäsi esimiehen keskeisimmät tehtävät?

29. Kuvaile omaa johtamistyyliäsi

30.Minkälaisten alaisten kanssa sinun on helppo tulla toimeen, kenen kanssa tulee
vaikeuksia?

31. Kuinka pitkä kokemus sinulla on esimiestehtävistä
32. Oletko parempi johtamaan asioita vai ihmisiä

33. Mitkä ovat keskeiset vahvuutesi ihmisten johtamisessa, entä heikkoutesi?

34. Miten motivoit alaisiasi

35. Millä tavalla toteutat muutokset ja uudet suunnitelmat

36. Minkälaisia vaikeuksia sinulla on urasi aikana tullut alaistesi kanssa

37. Kuvaile tapaasi antaa palautetta tehdystä työstä ( sekä hyvää että huonoa)

38. Kuinka paljon valmis delegoimaan/ kuinka paljon langat käsissä

39. Kuvaile sinulle tyypillisiä ongelmatilanteita alaistesi kanssa

40. Minkä asioiden hoitamisessa käyttäisit mieluummin apunasi toista henkilöä

MYYNTIKYKY
41. Millainen on menestyvä myyntihenkilö?

42. Miten myyt itsesi ja ideasi?

43. Miten tunnistat asiakkaan tarpeet ja ongelmat?

MUU ELÄMÄ
43. Mitä muuta elämääsi kuluu?

44. Mitä harrastat?

45. Kielitaito?

46. Onko jotain kysyttävää?

