INTERVJUGUIDE
Datum

Sökande
Namn
Sökt befattning

Intervjuad av

Vid intervjun bör du tänka på följande:
•
•
•
•

Ställ öppna frågor som inte bara besvaras med ja eller nej.
Styr intervjun så att personen berättar mer spontant.
Förbered dig ordentligt innan intervjun så att du får ut vad du vill veta.
Anpassa ordval efter ålder, utbildningsnivå och tidigare erfarenhet.

Arbetslivserfarenhet
Beskriv ditt nuvarande arbete

Vad trivs du bäst med i ditt nuvarande arbete?

Beskriv samarbetet med dina arbetskamrater, din chef

Har du under det senaste året gjort något helt nytt i ditt jobb? Vad? Hur? Vad blev resultatet?

Vad vill du ändra på i ditt nuvarande arbete?
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Hur är ditt nuvarande arbete inplacerat i organisationen?

Hur tycker du att din kompetens utnyttjas?

Ange orsaken till ditt senaste arbetsbyte
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Utbildning
Vilken är din grundutbildning?

Hur har du kompletterat din grundutbildning?

Hur kommer det sig att du valde just den linjen/utbildningen?

Vilka var dina planer då?

Vilka ämnen intresserade dig mest?

Beskriv din studietid

Har du studerat på fritiden? I så fall vad?

Vilka ytterligare utbildningsbehov har du?

Personlighet
Vilka är dina starka sidor?
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Vad skulle du vilja bli bättre på?

Hur tror du andra skulle beskriva dig som person?
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Personlighet
Finns det någon/några situationer där du känner dig obekväm?

Hur vill du beskriva dig själv som person avseende
Energi

Samarbetsförmåga

Stresstolerans

Initiativförmåga

Ledarförmåga

För att belysa ovanstående kan vanligtvis följande frågor ställas
Kan du beskriva en situation där du varit utsatt för stress och hur du klarade av den?

Hur klarar du av att arbeta under tidspress?
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Ange några kriterier på en god arbetskamrat

Hur reagerar du på kritik?

Vad tycker du om att ha flera arbetsuppgifter på gång samtidigt?
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För att belysa ovanstående kan vanligtvis följande frågor ställas
Kan du beskriva en situation där din ledarförmåga sattes på prov?

Har du tagit initiativ till något helt nytt på ditt arbete? Vad? Hur? Vad blev resultatet?

Vilka kriterier har en bra chef?

Fritid
Vad gör du på din fritid?

Är du aktiv medlem i någon förening?

Framtid
Varför har du sökt det här arbetet hos oss?

Vad är det som gör dig lämplig för detta? Varför tycker du att vi ska anställa just dig?

Hur tror du att ditt yrkesområde kommer att förändras i framtiden?
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Vad gör du om fem år?

Intresse och löneanspråk
Vilka är dina löneanspråk?
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