De vanligaste frågorna under en arbetsintervju
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Berätta lite om dig själv, vem är du?
Var ser du dig själv om fem år?
Vad blir du ivrig över i ditt arbete?
Varför söker du det här jobbet?
Varför borde vi välja just dig?
Hur skulle dina jobbkompisar beskriva dig?
Berätta om din framgång i arbetslivet eller i studierna, vad är du stolt över?
Berätta om en utmanande situation som du stött på i jobbet,
Varför slutade du på ditt förra jobb? / Varför vill du byta jobb?
Berätta om vad du gör på fritiden. Har du hobbyer?
Vad vet du om vårt företag och våra produkter?
Vad är ditt löneanspråk?
Kan du nämna tre personer som kan ge mer information om dig?
Vilka IT-program har du använt?
Har du frågor till oss?

Intervjufrågor enligt tema: (Jag/personen)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Berätta lite om dig själv, vem är du?
Varför borde vi välja just dig?
Hur skulle dina jobbkompisar beskriva dig?
Hur tror du att din (förra) chef skulle beskriva dig?
Berätta om vad du gör på fritiden. Har du hobbyer?
Beskriv dig själv med tre ord.
Hur bra skulle du platsa i vår företagskultur?
Hur ser du till att du har en bra balans mellan jobb och privatliv?
En hurdan roll brukar du ta i en arbetsgemenskap?
På vilka grunder valde du ditt studieområde?

•
•
•
•
•
•
•

Varför söker du det här jobbet?
Vilka saker ger dig en känsla av att du haft en bra arbetsvecka?
Hur vill du ha respons från din chef och dina kollegor?
Vad får dig att bli engagerad och inspirerad i ditt arbete?
Varför slutade du på ditt förra jobb? / Varför vill du byta jobb?
Vad vet du om vårt företag/våra produkter?
Har du frågor till oss?

Motivation

Arbetserfarenhet och kompetens
•

•
•
•

Berätta kort om dina tidigare jobb, speciellt de som är relevanta för det här
jobbet.
Vilket mervärde skulle du tillföra oss?
Berätta om framgång i arbetslivet eller i studierna som du är stolt över.
Vilken del av ditt kunnande eller din erfarenhet har du mest nytta av i det
här jobbet?
Hurdana språkkunskaper har du?
Vad har du för IT-kunnande som du kan dra nytta av i det här jobbet?
Varför slutade du på ditt förra jobb? / Varför vill du byta jobb?

•
•
•
•
•
•
•
•

Hur reagerar du under press?
Beskriv en utmanande situation på jobbet och hur du löste den.
Hur planerar du din arbetsdag eller din arbetsvecka?
Hur försäkrar du dig om kvaliteten på ditt arbete?
Hu försäkrar du dig om att du blir klar i tid?
Vad är utmanande/nytt i det här jobbet och vad känns bekant?
Berätta om en utmanande situation som du stött på på jobbet.
Vad skulle vara det första du gör på jobbet om du blir vald?

•
•
•

Jobbet och du

Egen utveckling och målsättningar
•
•
•
•
•
•

Var ser du dig själv om tre/fem år?
Vilka långsiktiga målsättningar har du i arbetslivet? Vad krävs av dig för att
du ska uppnå dem?
Vad har du lärt dig under det senaste året som varit viktigt för dig på ett
professionellt plan?
Följer du regelbundet med professionellt intressanta nätpublikationer eller
sociala medier?
Vad är det nästa du vill lära dig med tanke på din yrkeskunnighet? Hur vill du
lära dig det?
Vem har inspirerat dig i livet? Varför just denna person?

Lön
•
•

Vad är ditt löneanspråk? Hur kom du fram till den här summan?
Vilka anställningsförmåner är viktiga för dig?

Förbered dig också på att svara på andra språk och på överraskande frågor. Till exempel:
• Puhutko suomea? How about English?
• Mitä teet vapaa-ajallasi?
• Onko sinulla työkokemusta suomeksi, oletko esimerkiksi ollut asiakaspalvelualalla?
• Hur många spårvagnslinjer finns det i Helsingfors?
• Om du vore ett djur, vilket djur och varför?

Egna frågor:
Kom ihåg att du också kan ställa egna frågor till dem som intervjuar dig. Till exempel:

Fråga om arbetsuppgiften:
• En hurdan person klarar sig bäst i det här jobbet?
• Vem är det som mäter hur bra jag lyckas på arbetet? Hur?
• Vilka kunskaper och färdigheter är nödvändiga för att lyckas med
arbetsuppgifterna?
• Vilka är de största utmaningarna för mig i den här arbetsuppgiften?
• Med hurdana arbetsgrupper skulle jag samarbeta om jag jobbade hos er?
• Jobbar jag ensam eller är jag en del av ett större team?
• Hurdana målsättningar har ni satt för den här arbetsuppgiften och den nya
arbetstagaren?
• Kan ni ge exempel på projekt som jag skulle vara med i om jag skulle jobba
hos er?

Fråga om arbetsmiljön:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur skulle ni beskriva företagskulturen?
Vilka är företagets styrkor?
Vilka är de största utmaningarna för företaget i år?
Vad är den här enhetens förhållande och ställning till resten av
organisationen?
Vilka verktyg och resurser har enheten till sitt förfogande?
Hur utvecklar ni personalen och arbetstagarnas yrkeskunnighet?
Vad är företagets plan på kort och lång sikt?
Har ni nya produkter, marknadsområden eller tjänster på kommande som jag
borde veta om?

Fråga personen som intervjuar dig:
•
•
•

Hur hittade du själv till företaget?
Vad har du lärt dig av att jobba här?
Vad har varit höjdpunkten i din karriär på det här företaget?

•
•

Be om respons:
Kan ni ge mig respons utgående från intervjun?
Vilka är de följande stegen i rekryteringsprocessen?

