
                                                                                                                      

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                       

           

 

                                                                                                                                                                                                          

בנק שאלות לראיון עבודה 

 

. במסגרת מאמצנו להקל על לקוחותינו את הליך גיוס העובדים  C.V.POOLי צוות "ק זה נערך ונאסף עבנ

סוג , רצוי לבחור מתוכו את השאלות הרלוונטיות בהתאם לאופי המראיין, יש לציין כי בנק זה הוא כללי

. הראיון שתרצו לקיים וכמובן אופי המשרה

.    אך הן כמובן פונות לגברים ונשים כאחד, חות בלשון זכרהשאלות מנוס

! בהצלחה         

 

 

ספר לי קצת על עצמך  

? כיצד היית מגדיר את עצמך כעובד 

? איזה משרה אתה מחפש? מה חשוב לך במקום העבודה 

? 'מנהלים וכו/ ספקים / יחסי העבודה שלך עם לקוחות מתאפיינים כיצד  

( 'שיעורי בית'כך בודקים כמה העובד הכין ) ?החברה/ מה אתה יודע על המשרה  

? מדוע אתה מעוניין במשרה זו 

? מה היתרונות שלך על פני מעומדים אחרים 

ניתן ', פרפקציוניזם'כמו , אם קיבלתם תשובה מוכנה מראש) ?מה החסרון הבולט של כעובד 

( לשאול מה התכונה השנייה

? היתרונות שלך כעובד/ סרונות שלךמה היו הח, לדעת מעסיקים קודמים שעבדת אצלם 

? שנים 5היכן אתה רואה את עצמך עוד  

? כיצד אתה מבלה בזמן זה? כמה זמן אינך עובד ומדוע 

 

: מקום עבודה אחרוןשאלות בדבר 

? מה היה תפקידך במקום העבודה האחרון 

? כיצד הגעת לעבוד שם 

? לאילו הישגים הגעת? באילו יעדים עמדת 

? לקוחות עבדתעם אילו ספקים ואילו  

? למה? האם לדעתך ביצעת שם עבודה טובה 

? מה יכלת לעשות אחרת, במבט לאחור 

? מה למדת בתפקידך האחרון 

( האחרון ץ לאמת פרטים אלו בשיחה עם המעסיקמומל)* ?מדוע סיימת את עבודתך 

עובד לויאלי ימנע מלדבר רעות על מעסיק , שימו לב)ספר לי קצת על המעסיקים שלך לשעבר  

. (גם לאחר שסיים את עבודתו שם, דםקו

? מה הוא יגיד עלייך, אם אני אתקשר למעסיק שלך לשעבר 

? מה יגידו עלייך הקולגות שלך 

? למה הוא לא יתגעגע? למה המעסיק הקודם שלך הכי יתגעגע 

? בקורות החיים או מעברים רבים בין משרות' חורים'כיצד אתה מסביר  

 

: שאלות מקצועיות

? ר את עצמך כאיש מקצועכיצד היית מגדי 

? הדבר הכי חשוב בתפקיד, לדעתך, מה 

? מה אתה עושה, (מציבים תרחיש)נניח ו  

? מדוע זהו התחום בו אתה מתעניין, מה מביא אותך לתחום 

? לאי הצלחה בתפקיד/ מה ההגדרה שלך להצלחה  

? מה לדעתך צריך לעשות כדי להצליח בתפקיד 

? האם אתה מעדיף לעבוד באופן עצמאי או בעבודת צוות ולמה 

 ?ולמה תחת הדרכה או באופן עצמאיד ללמוהאם אתה מעדיף  

? כיצד ההשכלה המקצועית שלך הכינה אותך לתפקיד 



                                                                                                                      

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                       

           

 

                                                                                                                                                                                                          

. תאר לי מקרה בולט שהתקשת להתמודד עמו מבחינה מקצועית 

 ?עם איזה סוג של מנהל היית מעדיף לעבוד 

ולהוסיף שאלות ( 'טיפול בתקלות וכו, היכרות)חשב ות מקצועיות בדבר תוכנות ממומלץ גם לוודא שאל

. מקצועיות המותאמות למקצוע

 

: תכונות אופי

. תכונות מרכזיות 2-3לץ לשאול לגבי ממו

? 1-10מ /  (למשל, עבודה תחת לחץ)איך אתה ב  

? (עובדים תחת לחץ למשל)מה לדעתך חשוב כאשר  

 (למשל, עבודה תחת לחץ)ת להתמודד עם תן לי דוגמא למצב בו נאלצ 

 ?עם עובד תחתייך? עם מנהל? מה קורה אם יש לך חילוקי דעות עם עמית לעבודה 

? מה קורה אם לקוח מתחיל לצעוק עלייך 

 

: דרישות משרה

? האם תוכל לעמוד בדרישות המשרה המבוקשת 

? (ובענית וכוליעבודה ת, שעות נוספות, עומס בעבודה) כיצד תוכל לעמוד בדרישות המשרה 

? האם תצליח לעמוד בסביבת עבודה כמו שלנו 

? האם ציפיות השכר של העובד הולמות את המשרה? מה היו ציפיות השכר שלך 

 

: שאלות אישיות נוספות

( לשבירת קרח ואם צריך עוד קצת לתהות על קנקנו של העובד)

? מהם התחביבים שלך 

? כיצד אתה מבלה את זמנך הפנוי 

? ורגל אתה אוהדאיזה קבוצת כד 


