
Az állásinterjú 

Mi ez, és mikor kerül rá sor? 

- egy állás elnyerésére benyújtott pályázat  
- előtte:  

o beküldött önéletrajz és motivációs levél 
o utánanézhetnek a megadott referenciáknak 
o ellenőrizhetik a nyelvtudásunkat (pl. telefonon) 

- utána: ugyancsak ellenőrizhetnek 
o előző munkahelyek 
o facebook profil 
o linkedin profil 

Maga az interjú  

- teszt: konkrét ismeretek, pl. digitális készségek, informatikai ismeretek, 
nyelvtudás 

- csoportos interjú: assessment center – közösen kell megoldani egy feladatot 
- egyéni interjú (ez az utolsó állomás) 

Hogyan készüljünk fel? 

- ismerjük meg a céget 
- olvassuk át a benyújtott anyagunkat, és készüljünk fel, mivel tudjuk azt még 

kiegészíteni 
- öltözzünk fel elegánsan és visszafogottan, ez 
- gondoljunk át néhány lehetséges kérdést és az arra adott válaszokat 

Lehetséges kérdések és válaszok 

a) tipikus kérdések 
- Mik a rövidtávú és a hosszútávú tervei? 
- Mik a gyengeségei? 
- Meséljen el egy nehéz helyzetet, amellyel munkája során találkozott! 
- Jó csapatmunkásnak tartja-e magát? 
- Mit vár el a munkatársaitól és a főnökétől? 
- Ha valamilyen állathoz kellene hasonlítania magát, melyik lenne az? 
- Milyennek képzeli az ideális munkahelyet? 
- Mik a fizetési igényei? 

 
Fontos, hogy reális válaszokat adjunk, őszintéket, de a lehető legpozitívabbakat. 
A gyengeségeknél pl. mondhatunk egy nehéz, de nem végletesen rossz 
tulajdonságot (pl. túlzott, nyers őszinteség), de hozzátesszük, hogy igyekszünk 
fejlődni és már fejlődtünk. A nehéz helyzetet is a megnyugtató megoldással 
együtt meséljük el. Inkább kutyához, lóhoz hasonlítsuk magunkat. A fizetési 
igényeket próbáljuk középre becélozni, ehhez előzetesen tájékozódnunk kell. A 
munkával kapcsolatosan igényességünk, munkabírásunk, pozitív hozzáállásunk 
kell, hogy kidomborodjon. 

 



b) meglepő kérdések – a stresszinterjúra jellemzők 
- Ezt a gyatra választ sajnos nem tudom elfogadni. Nekifutna még 

egyszer? 
- Mit gondol rólam? 
- Miért kerek a csatornafedél? 
- Mit gondol, jól halad ez az interjú? 
- Milyen hibái vannak, amiket szeretne előlem eltitkolni? 

 

Számtalan módja van annak, hogy az interjúztató kínos helyzetbe hozza a jelöltet. A 

technikákat váltogatni is szokták, megpróbálván minél jobban összezavarni az 

álláskeresőt. Az már a HR-es alkatától függ, hol húzza meg a határt a jelentkező 

bosszantásában. Az eszközök száma végtelen, csak néhány példa: 
 Gyorstüzelő kérdések. A jelölt még be sem fejezte a válaszát, már kapja a következő a 

kérdést, aztán a másikat, harmadikat és így tovább. Ha többen interjúztatnak, a HR-
esektől felváltva záporoznak a kérdések, nem hagyva időt arra, hogy a jelentkező 
átgondolt válaszokat tudjon adni. 

 A HR-es bosszantó megjegyzéseket tesz a válaszokkal vagy magával a jelölttel 
kapcsolatban. 

 Az interjúztató irritáló módon folyton félbeszakítja a jelentkezőt, vagy éppen 
ellenkezőleg: teljesen szenvtelen marad, fapofát vág, tartózkodik minden gesztustól és 
nem kommentálja a másik teljesítményét. 

 A HR-es kétségbe vonja az önéletrajz adatainak valódiságát, például nem hiszi el, 
hogy a jelölt kiváló eredménnyel végezte el az egyetemet vagy valóban jelentős 
eredményeket ért el az előző munkahelyén. 

 A jelölt válaszai alatt a HR-es fájdalmas arccal sóhajtozik, gyakran az órájára pillant, 
idegesen dobol ujjával az asztalon, mint aki nagyon szeretne már máshol lenni. 

Az interjúztató értelmetlen kérdéseket tesz fel és látványosan csodálkozik azon, hogy 
a jelölt nem tud helyes válaszokat adni. 

 
Itt a hidegvérünket kell elsősorban megőrizni, mert épp arra irányul a kérdés, hogy 
kihozzon bennünket a sodrunkból. Kedves, udvarias, határozott választ adjunk. 

 

Viselkedésünk az állásinterjún 

- derűs, optimista, nyugodt 
- őszinte, de nem intim beszélgetés, ne legyünk túl oldottak 
- szemkontaktus 
- testbeszéd: összeszedettséget, figyelmet áruljon el 
- kapcsoljuk ki a telefonunkat 
- ne rágózzunk 
- érdemes a végén egy kérdést feltenni, pl. a cégre vonatkozóan, hogy 

érdeklődésünket megmutassuk, vagy más konkrét kérdést, hiszen mi is 
mérlegelünk, hogy megfelelne-e nekünk ez az állás 


