BILAGA 3

Exempel frågor vid anställningsintervju
Välj ut frågor är relevanta och komplettera med egna frågor. Samma underlag ska
användas till samtliga intervjuer till en och samma tjänst.
Område

Exempel på frågor

Yrkesmässiga Beskriv ditt nuvarande arbete
kvalifikationer
Var någonstans i organisationen befinner du dig?
Vad trivs du bäst med i ditt nuvarande arbete?
Vad trivs du mindre bra med i ditt nuvarande arbete?
Har du haft en personalledande funktion?
Hur fungerar samarbetet med dina kollegor?
Vilken är din relation till din chef/dina chefer?
Berätta om något bra du uträttat/åstadkommit
Har du under det senaste året gjort något helt nytt i ditt jobb? Vad?
Hur? Vad blev resultatet?
Kan du berätta om något misstag du gjort och vad du lärde dig av det?
Det finns en period då du inte arbetade, vad gjorde du då?
Finns det något i ditt nuvarande arbete som du skulle vilja ändra på?
Vad får dig att lämna ditt nuvarande arbete (varför söker du nytt
jobb)?
Utbildning

Vilka utbildningar har du?
Varför valde du de utbildningarna?
Vad var bra/dåligt med utbildningarna?
Vilken nytta har du haft av utbildningarna?
Hur har du kompletterat din grundutbildning?
Har du planer på ytterligare utbildning, i så fall vilka och varför?
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Personligt

Berätta om dig själv/beskriv dig själv
Vilken är din familjesituation?
Beskriv din uppväxt
Fritidssysselsättning?
Hur påverkar din fritid ditt arbete?

Egenskaper

Hur tror du att andra personer i din närhet skulle beskriva dig?
Vilka är dina starka sidor?
Vad skulle du vilja utveckla hos dig själv?
Finns det något som du skulle du vilja bli bättre på?
Vad gör dig glad, ledsen, arg?
Hur reagerar du på kritik?
Hur klarar du av att arbeta under tidspress?
Vad tycker du om mer rutinartade arbetsuppgifter?
Klarar du av att ha flera uppgifter/projekt på gång samtidigt?
Vad tycker du om att ha en personalledande funktion?
Beskriven en bra arbetskamrat/kollega
Beskriven en bra chef
Hur fungerar du i grupp?
Hur ser du på att arbeta ensam?
Vad kan göra dig stressad?
Vilka typer av människor arbetar du gärna med respektive ogärna
med?
Att arbeta fem år på samma företag, anser du det vara en lång eller
kort tid?
Hur reagerar du när du ställs inför nya arbetsuppgifter?
Hur reagerar du när något plötsligt ska lösas utan att du är förvarnad?
Hur reagerar du när någon kritiserar dig?
Hur reagerar du när någon ger dig beröm?
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Framtid

Vad har du för framtidsplaner?
Vad tror du att du gör om fem år?

Hälsa

Känner du dig fullt frisk?
Kan du beskriva din sjukhistorik?
Långtidssjukskrivning?
Vilken är din relation till alkohol?
Har du möjlighet att vila upp dig på din fritid?

Intresse och
lämplighet för
tjänsten

Vad kan få dig att tacka nej till det här jobbet?
Vad känner du till om oss?
Vad är ett bra jobb för dig?
Varför har du sökt det här arbetet hos oss?
Varför ska vi anställa just dig?
Vilka egenskaper hos dig gör dig lämpad för det här arbetet?
Kan du beskriva ditt drömjobb?
Vad skulle få dig att tacka nej till ett jobb?

Ledarskap

Beskriv ett förändringsarbete du är stolt över?
Vad kännetecknar en bra chef?
Beskriv ditt ledarskap
Om du fick en utvecklingscheck på 15 000 kronor, vad skulle du då
satsa på?
Varför ska dina medarbetare ha löneökning?
Att vara chef innebär att din enda lojalitet står till arbetsgivaren. Hur
tänker du inför det? Kan du se några konfliktsituationer i det?
Vad gör du för avtryck om du börjar hos oss?

Löneanspråk
m.m.

Uppsägningstid
Vilka är dina löneanspråk?
Kontrollera/vidimera legitimation, "skall-krav", körkort och utbildning.

