








Να είστε 
ενθουσιώδης 

και να δείχνετε 
ενδιαφέρον 







Αυτοαξιολόγηση:  
 

 Γιατί να σας προσλάβουμε;   
 Τι προσόντα έχετε για αυτή τη δουλειά; 
Τι μπορείτε να μας προσφέρετε που κάποιος άλλος δεν μπορεί; 
 Ποιές είναι οι δυνατότητες και οι αδυναμίες σας;/ Αν μιλούσα με τον πρώην 
διευθυντή σας, ποια θα μου έλεγε πως είναι τα δυνατά και αδύνατά σας σημεία; 
 Πώς θα περιγράφατε την προσωπικότητά σας;  
 Πώς καταφέρνετε να κρατάτε την ψυχραιμία σας κάτω από πίεση προθεσμιών; 
 Περιγράψετε μας το μεγαλύτερο σας επίτευγμα. 
 Με ποιους τρόπους η εκπαίδευση σας ή η κατάρτισή σας θα σας βοηθήσει σε 
 αυτή τη θέση; 
 Γιατί ειδικευτήκατε στο συγκεκριμένο τομέα; 
 Προτιμάτε να εργάζεστε μόνος, ή ως μέρος μιας ομάδας; 
 Τι προσόντα έχετε για αυτή τη δουλειά; 
 Τι θα θέλατε να βελτιώσετε στον εαυτό σας; 
 Τι μπορείτε να μου αναφέρετε που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα σας στο 
 χώρο εργασίας; 



Εργασιακό ιστορικό και εμπειρία:  
 Πέστε μας λίγα πράγματα για τον εαυτό σας.  
 Τι σας ενδιαφέρει σχετικά με αυτή τη θέση; 
 Ποιός είναι ο λόγος που θέλετε να αφήσετε την τρέχουσα θέση εργασίας; 
Ποιές ήταν επιτυχίες σας; 
 Στην τελευταία σας δουλειά ποια ήταν τα πράγματα που σας άρεσε να κάνετε 
 περισσότερο και ποιά λιγότερο? 
 Μιλήστε  μου για ένα πρόβλημα που λύσατε στην προηγούμενη σας δουλειά. 
 Τι θα μπορούσατε να έχετε κάνει καλύτερα στην τελευταία σας δουλειά; 
 Τι ψάχνετε σε μια δουλειά; 
 

Η Εταιρεία:  
 Τι ξέρετε για την εταιρεία μας;  
 Πόσο καιρό θα σας πάρει για να κάνετε μια ουσιαστική συμβολή στον οργανισμό μας;  
 Τι σημαντικές τάσεις βλέπετε στη βιομηχανία μας; 
 Πόσο καιρό θέλετε να μείνετε με την εν λόγω εταιρεία; 
 
 
 



Η θέση:  
 Γιατί θέλετε να εργαστείτε για μας;/Γιατί διαλέξατε την εταιρεία μας; 
 Τι βρίσκετε πιο ελκυστικό για αυτή τη θέση; /Τι σας ενδιαφέρει σχετικά με αυτή τη 
 θέση; 
 Τι είναι λιγότερο ελκυστικό για σας;  
 Τι ψάχνετε σε μια δουλειά; 
 

Γενικές γνώσεις και ενδιαφέροντα:  
 Ποιο ήταν το τελευταίο βιβλίο που διαβάσατε, ταινία που είδατε, αθλητική 
 εκδήλωση που παρακολουθήσατε;  
 Τι κάνετε για να χαλαρώσετε; 

 

Φιλοδοξία και Στόχοι:  
 Πού βλέπετε τον εαυτό σας σε πέντε χρόνια; 
 Στόχοι σας για τα επόμενα πέντε χρόνια; 

 
 
 
 










