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Az állásinterjú, mint lehetőség 

 

A pályázati folyamat során nagy lehetőség az, amikor a jelöltet behívják állásinterjúra. Ez azt 

jelenti, hogy a tényszerű adatok tekintetében a pályázó megfelelt az elvártaknak és alkalmas 

lehet a pozíció betöltésére. Ez azonban még csak az első (vagy inkább a nulladik) lépésnek 

tekinthető. Az állásinterjú egy komoly szűrő, amely során a jelölt és a pályáztató személyesen 

találkoznak. Míg eddig a pályáztató a viszonylag objektív (az önéletrajzból származó) adatok 

alapján ítélte meg a pályázót, addig az állásinterjúban számos személyes elem van. A pályázó 

sikerességét elkerülhetetlenül befolyásolja az, hogy mennyire szimpatikus a pályáztató számára, 

illetve hogy képesek-e megtalálni a közös hangot. 

 Az állásinterjút érdemes egy lehetőségként értelmezni, amely révén a jelölt elnyerheti a 

vágyott pozíciót. Az állásinterjú ugyanakkor egy versenyhelyzet része, amelynek végén vannak 

vesztesek és egyetlenegy nyertes. Annak érdekében, hogy Te legyél a nyertes, érdemes kicsit az 

állásinterjú „mögé” nézni, és átgondolni, hogy mint eszköz milyen lehetőségeket rejthet 

magában. Az interjú tehát elsősorban egy jó lehetőség a pályázó számára, amikor személyesen 

is megmutathatja magát, és ezáltal lehetőséget teremt a vágyott pozíció elnyerésére. Éppen 

ezért az állásinterjút érdemes komolyan venni, tudatosan készülni rá, és a bennünk rejlő 

lehetőségeket és előnyöket prezentálni az interjúztató felé.  

 

Készülni kell rá 

Igaz ez a legtöbb versenyre, így az állásinterjúra is. Ha a jelölt élesben szembesül először az 

interjúhelyzettel, az nagyon riasztó lesz számára. Érdemes a helyzetre készülni, mérlegelni a 

lehetséges kérdéseket az interjúztató szemszögéből és megfogalmazni a potenciális 

válaszokat. Ha van rá lehetőség, érdemes magát az interjúhelyzetet is begyakorolni vagy egy 

türelmes barát, vagy egy szakértő tréner közreműködésével. Az is fontos szempont, hogy a 

pályázó ne csak a készségek, hanem a releváns információk gyűjtése szempontjából is készüljön 
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az állásinterjúra. Érdemes utána nézni a cég profiljának, piaci szereplésének, illetve ha 

lehetőség van, akkor utána járni annak is, ki lesz az interjúztató. 

  

Elköteleződés a lehetőség mellett 

Fontos, hogy az interjú során a pályáztató érezze rajtad, hogy igazán akarod az állást. Az 

elkötelezett, motivált és lelkes pályázó sokkal szimpatikusabb, mint a fásult, vagy az, aki már 

csak rutinból jár interjúkra. Fontos, hogy pályázóként érdeklődj a pozíció iránt, legyenek 

kérdéseid, valamint minősítő megjegyzéseid az interjúztató által elmondottakra.  

  

Tudj meg minél többet 

Az előzetes információgyűjtés szükségességén túl meg kell jegyezni, hogy maga az állásinterjú is 

alkalmas arra, hogy további információkhoz juss a cégről/szervezetről, valamint a 

munkahelyről/munkakörről. Emiatt is érdemes kérdésekkel készülni, és az interjún körbejárni 

a pozíció jellemző sajátosságait. A kérdező jelölt egyrészt szimpatikus lesz a pályáztató 

számára, másrészt hasznos információkhoz jut. Persze a kérdezést is okosan kell kézben tartani, 

fontos, hogy a pályáztató ne érezze faggatásnak a jelölt kérdéseit. A pályázónak rá kell arra 

érezni, amikor az interjúztató már le akarja zárni a beszélgetést, és akkor nem kérdezni többet. 

 

Add el magad 

Az állásinterjú során nagyon fontos a kommunikációs hatékonyság. A beszélgetés során az 

interjúztató érzékenyen figyeli a pályázó verbális és nonverbális kommunikációs 

megnyilvánulásait, amelyek alapján következtetéseket von le a pályázó felkészültségére, 

rátermettségére, készségeire és korábbi tapasztalataira vonatkozóan. A jelölt feladata pedig, 

hogy elhiggye magáról, és a pályáztatót is meggyőzze arról, hogy a pályázott pozícióra 

megkérdőjelezhetetlenül ő a legalkalmasabb személy. 

 

Nézz ki jól 

További fontos szempont, amit semmiképpen nem hagyhatunk figyelmen kívül, az a külső 

megjelenés. Az interjú során a pályáztató nemcsak a szellemi képességeinkről és a 

tapasztatainkról kap képet, hanem külsőnkről is. Az ápoltság, valamint a helyzethez és a 

pályázott pozícióhoz illeszkedő megjelenés fontos szempont, amikor a pályáztató, a munkaadó 
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döntést hoz. A megjelenésünk legyen elegáns, és inkább visszafogott, mint hivalkodó. 

Próbáljunk meg alkalmazkodni a pályázott vállalat szervezeti kultúrájához, illetve a pályázott 

pozíció sajátosságaihoz. 

 

Az állásinterjú legfontosabb "követelményei" 

 Ne késsünk el! (Inkább érkezzünk kicsivel előbb.)  

 Határozottan mutatkozzunk be!  

 Fontos a megfelelő kézfogás (nem lazán, de nem is túl erősen). Emellett a mosoly 

csodákra képes, jó benyomást kelt és oldja a feszültséget. 

 Az interjúztató nevét mindenképpen jegyezzük meg, legalább a keresztnevét, mert 

jól jöhet még a későbbiekben. 

 Legyünk udvariasak, de ne vigyük túlzásba! Akkor üljünk le, amikor az interjúztató 

(férfiak női interjúztató esetében később), ne tegyük keresztbe a lábunkat illetve ne 

üljünk terpeszben! A lábunkat rakjuk egymás mellé és húzzuk ki magunkat! 

 Próbáljunk meg - a körülményekhez képest - lazának mutatkozni (de azért ne essünk 

szét!). 

 Adjunk a külsőnkre! Bizonyított, hogy ha az álláskereső vonzó külsejű, a leendő 

munkaadó hajlamosabb pozitívabban gondolkodni róla (intelligens, megbízható). A 

jól ápoltság elsődleges! Emellett kerülendő a feltűnő frizura. Előnyös a tiszta, ápolt 

hajviselet. 

 A smink legyen egyszerű. Olyan illatosítókat használjunk, melyek kevésbé erősek és 

az egyéniségünknek megfelelnek!  

 Fontos a helyes öltözködés. Lehetőleg olyan ruhát vegyünk fel, mellyel 

alkalmazkodunk a választott munkahely környezetéhez. Ne essünk túlzásokba - 

legyünk szolidak! Nőknek kerülendő a miniszoknya, a túl nagy dekoltázs, az átlátszó 

blúz, a túl sportos ruházat. Uraknál fontos a visszafogott, de elegáns és kulturált 

megjelenés. Tilos a fehér zokni a sötét nadrághoz! A cipő legyen tiszta! 

 

Az állásinterjú viselkedési "szabályai" 

Nem is hinnénk, mekkora szerepet játszik az állásinterjú során a testbeszéd (mozgásunk, 

taglejtésünk, arckifejezésünk). Testünk sokszor ellentétbe ütközik az általunk mondottakkal: pl. 

állítjuk, nem izgulunk és határozottak vagyunk, ugyanakkor tördeljük a kezünket, nagyokat 

nyelünk, piszkáljuk a nyakunk, orrunk stb. Környezetünk az érzéseinkről és magatartásunkról 

szóló jelzéseket a következők alapján észleli: kisebb mértékben a szavainkból, nagyobb 

mértékben a hangunk és az arckifejezésünk alapján. 
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Szemkapcsolat 

A domináns személyiségű emberek egyenesen a másik szemébe néznek, a kevésbé határozott 

emberek elfordítják a tekintetüket. Tehát mindenképpen jó benyomást kelt, ha partnere 

szemébe néz - de ne bámulja folyamatosan. 

Még néhány jó tanács… 

 Ha van lehetősége, a beszélgetés előtt próbálja el az állásinterjú menetét egy 

barátjával! 

 Legyen hiteles! 

 Táskáját, szemüvegét, telefonját, kulcsait ne tegye ki a tárgyalóasztalra! 

 Ne tegezze le az interjúztatót, csak ha ő felajánlja, hogy tegeződjenek! 

 Pozitív közléssel kezdje a beszélgetést és azzal is fejezze be! 

 Próbáljon meg jó hangulatot kialakítani! 

 Legyen tárgyilagos, lényegre törő, alkosson tömör mondatokat! 

 Távozáskor köszönje meg… pl. a kávét a titkárnőnek! 

 

A várható, a leggyakrabban előforduló interjúkérdések 

- Mit jelent a siker az Ön számára? 

- Melyek a rövid távú tervei? 

- Melyek a hosszú távú tervei? 

- Mi a legfontosabb dolog, amit az egyetemen/középiskolában tanult? 

- Hogyan szeretné fejleszteni a tudását a következő évben? 

- Milyen pozitív tulajdonságai vannak? 

- Melyek az Ön gyengeségei? 

- Mi motiválja Önt? 

- Mesélje el a legsikeresebb szakmai élményét! 

- Hogyan képzeli el az ideális munkakört? 

- Hogyan szokta levezetni a feszültséget? 

- Meséljen el egy konkrét stresszhelyzetet! 
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- Mi bosszantja fel Önt leginkább? 

- Mit szeretne elérni az életében? 

- Melyek a munkával kapcsolatos közvetlen céljai? 

- Mi az, ami Önt elkeseríti, dühíti? 

- Mit ért jól működő ügyfélkapcsolaton? 

- Mesélje el a legkreatívabb döntését! 

- Miért számít Ön jó csapatmunkásnak? 

- Milyen szerepet vállal egy csapatban? 

- Mennyi időre tervez előre? 

- Mit vár el a munkatársaitól? 

- Hogyan képzeli el az ideális vezetőt? 

- Mit vár el egy vezetőtől? 

- Hogyan képzeli el későbbi pályafutását? 

- Mit gondol, milyen az Ön munkastílusa? 

- Mit tud a cégünkről? 

- Ha valamilyen állathoz/tárgyhoz/épülethez kellene hasonlítani magát, melyik lenne az? 

- Mit tekint eddigi legnagyobb sikerének? 

- Miért kellene alkalmaznom erre a pozícióra? 

- Tudna egy hét múlva kezdeni? 

- Beszéljen magáról 3 percet!  

- Van kérdése? (Olyan dolgokkal készülj, melyek témába vágnak, amiből látják, hogy érdekel a 

munkakör, hogy továbbgondoltad a folyamatokat, keresed az összefüggéseket.) 

Ezen interjúkérdéseket érdemes átfutni az állásinterjú előtt és elgondolkodni, mit is válaszolnál 

rá. Sokkal eredményesebb lesz az interjú, ha a jelöltet nem érik teljesen váratlanul a kérdések! 

Forrás: Nemzeti Pályaorientációs Portál 


