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ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ 

ИНТЕРВЮ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА РАБОТА 

I. Въпроси от общ характер, на които липсва отговор 

1. Какво очаквате от тази длъжност, което ви е липсвало на последната месторабота? 

2. Кои аспекти бяха решаващи за вашия успех? 

3. Кои са силните и слабите ви страни? 

4. Какво ви накара да напуснете последната си длъжност? 

5. Какво е важно за вас в професията? Какво бихте искали да избегнете? 

6. Кои ваши квалификации ви правят подходящ за заемането точно на тази длъжност? 

7. Какви бяха интересите ви в училище? 

8. Ако имахте право на избор, коя би била желаната от вас професия? 

9. Към кои професионални задължения се отнасяхте с неохота? 

10. Кои човешки грешки можете да извините? 

11. Какво място заемат за вас семейството, професията и хобито ви? 

12. Какво знаете за нашата фирма? 

13. Защо кандидатствате точно при нас? 

II. Въпроси, свързани със специални критерии /съгласно профила на изискванията/ 

Готовност за работа 

1. Какво мислите за т.нар. кариеристи? 

2. Къде за вас е границата на вашата ангажираност за предприятието? 

Способност за работа в екип 

1. Какви предпоставки според вас са необходими за добро сътрудничество с колегите? 

2. Какъв тип хора са ви особено симпатични? Кой тип хора ви нервират? 

3. Ако можехте да избирате, какви ще бъдат предпочитанията ви - да работите сам в кабинет или с 

колеги? 

Самоинициатива 

1. Колко упорито защитавате убежденията си? 

2. Какви големи цели сте постигнали до сега? 

Критичност 

1. Какви би трябвало да бъдат взаимоотношенията с ръководителя ви, за да се 

2. постигнат оптимални резултати? 

3. Кога и по каква причина сте критикувани за последен път? Как реагирахте0 

Точност 

1. Как протича вашият работен ден? 

2. Кой вид работа ви доставя най-голямо удоволствие? А най-малко? 

Духовни интереси 

1. Какво четете в момента? 

2. В коя област бихте искали да се квалифицирате? 

Образование 
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1. Защо се записахте в университет, колеж, училище? 

2. Защо си избрахте специалност  

3. Какъв беше средният ви успех? 

4. Кои предмети ви харесаха най-много? Защо? 

5. Кои предмети ви харесаха най-много най-малко? Защо? 

6. Заемахте ли някакъв лидерски пост? 

7. Как финансирахте образованието си? 

8. Ако започвате отново, какво бихте променили в образованието си? 

9. Защо оценките ви бяха толкова ниски, толкова високи? 

10. Представихте ли се възможно най-добре в училище; ако не, каква беше причината? 

Работа 

1. Какви бяха най-големите ви постижения при всяка от предишните ви работи? 

2. Защо напуснахте предишните си работодатели? 

3. Как изглежда типичният ви работен ден? 

4. Какво обичахте да правите най-много? 

5. Какво харесвахте/не харесвах те в шефа си? 

6. Коя работа Ви хареса най-много, защо, коя работа ви хареса най-малко, защо? 

7. Уволнявали ли са ви, защо? 

Цели на кариерата 

1. Защо искате да работите за нашата организация? 

2. Защо мислите че сте достатъчно квалифициран за тази длъжност? 

3. Защо искате да промените кариерата си? 

4. Как ще подобрите работата ни? 

5. Какво бихте искали да правите през следващите пет години? 

6. Какво бихте искали да печелите през следващите пет години? 

7. Какви са краткосрочните и дългосрочните, свързани с кариерата ви цели? 

8. Ако можехте да избирате длъжността и компанията си, къде бихте отишли? 

9. Какви други предложения за работа обмисляте, в кои други компании? 

10. Кога ще бъдете готови да започнете работа? 

11. Как приемате идеята да се преместите, да пътувате, да работите извънредно и да прекарвате 

уикендите в офиса? 

12. Кое ви привлече в нашата организация? 

Личностни и други съображения 

1. Разкажете за себе си? 

2. Кои са най-големите ви слабости, а най-силните ви качества? 

3. Кое може да ви накара да си изпуснете нервите? 

4. Какво правите през свободното си време, имате ли хоби? 

5. Какви книги четете? 

6. Каква роля играе семейството в кариерата ви? 

7. Колко добре работите, когато сте под напрежение, а когато трябва да се съобразявате със 

срокове? 

Разкажете за философията си за управление 

1. Често ли поемате инициативи? 

2. С какви хора предпочитате да работите? 

3. Колко /творчески, аналитичен, тактичен/ сте? 

4. Ако можете да промените живота си, какво бихте направили по различен начин? 

Справяйте се с възраженията и трудните въпроси лесно  

1. Защо да ви наемам? 

2. Какво всъщност искате? 

3. Какво всъщност можете да направите за мен? 

4. Какви са слабостите ви? 

5. Не сте толкова добър, колкото казвате, че сте: вероятно в CV-то си сте преувеличили или 

излъгали? 

6. Всичко, което искате, са работа и сигурност? 

7. Имате една минута да ни убедите, че трябва да наемем Вас. 

8. Имате слабости, както и всички нас. Какви са - алкохол, секс. наркотици, пари срамежливост, 

участие в политиката?  
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НЕРАЗРЕШЕНИ ВЪПРОСИ 

1. Женен ли сте - разведен, разделен, неженен? 
2. На колко сте години? 
3. Ходите ли на църква? 
4. Имате ли много дългове? 
5. Имате ли собствено жилище или живеете под наем? 
6. В кои политически и социални организации членувате? 
7. Какво мисли съпругата/съпругът ви за кариерата ви 
8. Живеете ли с някого? 
9. Използвате ли контрацептиви? 
10. Арестували ли са ви? 
11. Колко сте висок? 

 


