Tavallisimmat haastattelukysymykset
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Kerro hieman itsestäsi, kuka olet?
Missä näet itsesi viiden vuoden kuluttua?
Mikä saa sinut innostumaan työssäsi?
Miksi haet tähän tehtävään?
Miksi meidän tulisi valita juuri sinut?
Miten työkaverisi kuvailisivat sinua?
Kerro saavutuksestasi työelämässä tai opiskelussa, mistä olet ylpeä.
Kerro jokin haastava tilanne, jonka olet työssäsi kohdannut.
Miksi lopetit edellisen työsi? / Miksi haluat vaihtaa työpaikkaa?
Kerro vähän mitä teet vapaa-ajallasi? Mitä esimerkiksi harrastat?
Mitä tiedät yrityksestämme ja tuotteistamme?
Mikä on palkkatoiveesi?
Voitko nimetä kolme henkilöä, jotka voivat antaa sinusta lisätietoja?
Mitä IT-ohjelmia olet käyttänyt?
Onko sinulla kysymyksiä meille?

Haastattelukysymyksiä teemoittain:
Minä / persoona
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kerro hieman itsestäsi, kuka olet?
Miksi meidän tulisi valita juuri sinut?
Miten työkaverisi kuvailisivat sinua?
Miten uskot (edellisen) esimiehesi kuvailevan sinua?
Kerro vähän mitä teet vapaa-ajallasi? Mitä esimerkiksi harrastat?
Kuvaile itseäsi kolmella sanalla.
Miten hyvin sopisit yrityskulttuuriimme?
Miten varmistat, että sinulla on hyvä työ- ja yksityiselämän tasapaino?
Minkälaista roolia yleensä otat työympäristössä?
Millä perusteella valitsit opintoalasi?

Motivaatio
•
•
•
•
•
•
•

Miksi haet tätä tehtävää?
Millaiset asiat antavat sinulle tunteen, että sinulla on ollut hyvä työviikko?
Miten haluat saada palautetta esimieheltäsi ja kollegoiltasi?
Mikä saa sinut innostumaan työssäsi?
Miksi lopetit edellisen työsi? / Miksi haluat vaihtaa työpaikkaa?
Mitä tiedät yrityksestämme / tuotteistamme?
Onko sinulla kysymyksiä meille?

Työkokemus ja pätevyys
•
•
•
•
•
•
•

Kerro lyhyesti työhistoriastasi, erityisesti tämän tehtävän kannalta
oleellisimmat asiat.
Mitä lisäarvoa toisit meille?
Kerro saavutuksestasi työelämässä tai opiskelussa, mistä olet ylpeä.
Mistä osaamisestasi tai kokemuksestasi on eniten hyötyä tässä tehtävässä?
Minkälainen kielitaito sinulla on?
Mitä IT-osaamista sinulla on, mistä olisi hyötyä tässä tehtävässä?
Miksi lopetit edellisen työsi? / Miksi haluat vaihtaa työpaikkaa?

Tehtävän haltuunotto
•
•
•
•
•
•
•
•

Miten reagoit paineen alla?
Kuvaile jokin haastava tilanne, jonka olet kohdannut töissä, ja kerro kuinka
ratkaisit sen.
Miten suunnittelet työpäiväsi tai työviikkosi?
Miten varmistat, että työsi laatu on hyvä?
Miten varmistat, että saat työsi tehtyä ajoissa?
Mitä haastavaa/uutta ja mitä tuttua näet tässä työtehtävässä?
Kerro jokin haastava tilanne, jonka olet työssäsi kohdannut.
Jos tulisit valituksi, mitkä olisivat ensimmäiset asiat, jotka tekisit tässä
tehtävässä?

Oma kehittyminen ja tavoitteet
•
•
•
•
•
•

Missä näet itsesi kolmen/viiden vuoden päästä?
Minkälaisia pitkän tähtäimen tavoitteita sinulla on työelämässä? Mitä niiden
saavuttaminen edellyttää sinulta?
Mitä ammatillisesti tärkeää olet oppinut kuluneen vuoden aikana?
Seuraatko säännöllisesti ammatillisesti mielenkiintoisia verkkojulkaisuja tai
sosiaalisen median sivustoja?
Mitä ammatillisesti tärkeää haluat oppia seuraavaksi ja miten?
Kuka on innostanut sinua elämässäsi ja miksi?

Palkka
•
•

Mikä on palkkatoiveesi? Miten päädyit tähän summaan?
Mitkä työsuhde-edut ovat sinulle tärkeitä?

Varaudu myös vastaamaan muilla kielillä ja yllättäviinkin kysymyksiin. Esimerkiksi:
•
•
•
•
•

Talar du svenska? How about English?
Vad gör du på fritiden?
Har du erfarenhet av att jobba på svenska, till exempel av att betjäna kunder?
Kuinka monta raitiovaunua Helsingissä on?
Jos olisit eläin, mikä eläin olisit ja miksi?

Omat kysymykset:
Muista, että voit myös esittää omia kysymyksiäsi haastattelijoille. Esimerkiksi:

Kysy työtehtävästä:
•
•
•
•
•
•
•
•

Minkälainen henkilö menestyy parhaiten tässä tehtävässä?
Kuka mittaa onnistumistani ja toimintaani? Miten?
Mitkä tiedot ja taidot ovat välttämättömiä, jotta tässä tehtävässä onnistuu?
Mitkä ovat suurimmat haasteeni tässä tehtävässä?
Minkälaisten työryhmien kanssa tekisin yhteistyötä, jos olisin teillä töissä?
Toiminko yksin vai osana suurempaa tiimiä?
Minkälaisia tavoitteita tälle työtehtävälle ja uudelle työntekijälle on asetettu?
Voitteko kertoa esimerkkejä projekteista, joissa olisin mukana, jos olisin teillä
töissä?

Kysy työympäristöstä:
•
•
•
•
•
•
•
•

Miten kuvailisitte yrityksen kulttuuria?
Mitkä ovat yrityksen vahvuudet?
Mitkä ovat isoimmat haasteet, jotka yritys kohtaa tänä vuonna?
Miten tämä yksikkö sijoittuu organisaatiossa?
Mitä työkaluja ja resursseja yksiköllä on käytettävissään?
Miten teillä kehitetään henkilöstöä ja työntekijöiden työtaitoja?
Mitä ovat yrityksen lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelmat?
Onko tulossa uusia tuotteita, markkina-alueita tai palveluita, joista minun
kannattaisi olla tietoinen?

Kysy haastattelijalta:
•
•
•

Miten päädyit yritykseen?
Mitä työskentely yrityksessä on opettanut sinulle?
Mikä on ollut urasi kohokohta tässä yrityksessä?

Pyydä palautetta:
•
•

Voitteko antaa minulle palautetta haastattelun perusteella?
Mitkä ovat rekrytointiprosessin seuraavat askeleet?

