
 

 פרונטליהראיון המדריך ל
 הכנה מוקדמת לראיון

 הכרת החברה ופעילותה 
 תיאור התפקיד, תחומי האחריות ודרישותיו -הבנת המשרה 

 בדיקת דרכי הגעה וזמנים למקום הראיון 

 צבעים ניטרליים כגון כחול או שחור -בחירת פרטי לבוש 

BASIC! 

 נייד על שקט בתיק 
 ללא מסטיק 
 חיוך 
 הגעה בזמן 
  ונראות מסודרתהופעה 

 רושם ראשוני ושפת גוף

 .דקות שיחה ליצירת הרושם הראשוני וגיבוש דעה מוצקה שקשה לשנות 4עד  מס' שניות

 מהרושם הראשוני מבוסס על המסר בלתי מילולי: 93%

 ועה במרחבקשר עין, הבעות פנים, עמידה, תנועות ידיים, תנ -שפת גוף 

 בטון, עוצמה, קצ -קול 

 מראה ולבוש 

 ואל תעשה בראיונות עבודהעשה 

 תהיו אותנטיים 
 נהלו שיחה נעימה, אך אל תתפזרו 

 לא "ללכלך" על מעסיקים קודמים 
  לא להתרברב 

 לא לשבור דיסטנס 

 שאלות נפוצות בראיונות עבודה

 שאלות על העבודות הקודמות

 ספר לי על עצמך 

 ?מה היה תפקידך במקום העבודה האחרון? מה נדרש ממך בו 

 שם ומדוע סיימת? כמה זמן עבדת 

  ?באילו יעדים עמדת? לאילו הישגים משמעותיים הגעת 

 ?מה למדת בתפקידך האחרון/ בתפקידך הקודמים 

 ?האם לדעתך בצעת עבודה טובה? למה 

 ?מה יכולת לעשות אחרת/ לשפר 

 ?מה לא אהבת בעבודתך הקודמת 

 הצלחת/ לא בצעת משימה בעבודה כראוי? איך התמודדת עם זה?  תתאר לי מקרה שבו לא 

 ?מה לדעתך הוביל לטעות/ חוסר הצלחה? מה למדת מזה 



 
 שאלות על המשרה הנוכחית

 ?למה אתה מעוניין במשרה הזו 

 ?למה לי לקחת דווקא אותך לתפקיד 

 ?מהן ציפיותיך מהתפקיד 

 ?מהן לדעתך התכונות החשובות למשרה הזו 

  החשובים לך במקום העבודה?מהם הדברים 

 ?מה יכול להפריע לך במקום עבודה?  להפריע לך לבצע את התפקיד בצורה טובה 

 שאלות על אפיון אישיותי ומקצועי

 ספר לי על תכונה חיובית ושלילית שלך 

  ?כיצד המעסיק הקודם שלך יתאר אותך 

 ?מה ההגדרה שלך להצלחה בתפקיד 

 נהל/ אחד מהעמיתים שלך?מה תעשה במצב של חילוקי דעות עם המ 

 ?האם אתה מעדיף לעבוד באופן עצמאי או עבודת צוות 

  שנים? 5איפה אתה רואה את עצמך בעוד 

 שאלות סיכום ראיון

 ?מה רצית/ קיווית שאשאל אותך היום ולא שאלתי 

 ?יש לך שאלות כלשהן על התפקיד/ החברה 

 ?מהו ציפיות השכר שלך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בהצלחה!


