Sorunuz mu
Elisabethstr.59 24143 Kiel
var?
Tel: 0431 / 76 114
Yardımcı olalım

Email: kausa@tgsh.de
http://kausakiel.tgsh.de

Mülakata Hazırlık
Mülakat Süreci
Selamlama: Doğal davran. Rol yapmaya
çalışma. İçtenlikle cevaplar ver, sakin,
güleryüzlü ve kibar ol.

Cevaplaman gereken klasik sorular:
•
•
•
•
•
•

Kısa Konuşma: Yolculuğunuz ve
sıhhatinizle alakalı sorular da iş
görüşmesinin bir parçasıdır. Bu tip kısa
sorularla; kendini, işle alakalı ve diğer
konulardaki sorulara ayarlayabilirsin.

•

Bize kendinizden bahsedebilir misiniz?
Neden şirketimize başvurdunuz? İşyerimiz hakkında neler biliyorsunuz?
Neden tam olarak bu meslekte karar kıldınız?
Bize ne gibi yetenekler/beceriler katabilirsiniz?
Güçlü olduğunuz yönleriniz nelerdir? Zayıf olduğunuz yönleriniz nelerdir?
Her birisi için iki örnek verirmisiniz?
Gelecekte mesleki kariyeriniz nasıl görünüyor? 10 sene içerisinde nerede
olmak istiyorsunuz?
Hobileriniz nelerdir? Boş zamanlarınızda neler yaparsınız?

Senin sorabileceğin sorular:
İşverenin Soruları: Bu aslında iş
görüşmesinin en önemli bölümüdür.
Burada senin yeteneklerin ve
becerilerin sorulur. Mülakatın özellikle
bu kısmı önceden hazırlık gerektiren
kısmıdır.

İşverenle ilgili soruların: İşverene
sormak istediğin soruları önceden
hazırlarsan iyi olur. Bu, işyerine olan
ilgini gösterir.

Vedalaşma: Görüşmenin bu bölümü iyi
bir izlenim bırakabileceğin son andır.
Görüşme için teşekkür et ve
gülümseyerek ayrıl.

•
•
•
•
•
•
•
•

Beni alırsanız, ilk görevim ne olurdu?
İlk evrede eğitim nelerden ibaret?
Şirkette şu anda kaç çırak var?
Şirket aktüel olarak hangi sorunların çözümüyle uğraşıyor?
Ne gibi eğitim imkanları mevcuttur?
Çalışma saatleri nasıldır?
Ne kadar maaş bekleyebilirim?
Kaç gün tatil kullanabilirim?

Yapman Gerekenler:
Görüşmeden önce telefonunu kapat.
Kahve, çay veya su ikram edilirse,
bunlardan birini al.
Sesli, açık ve berrak bir şekilde konuş!
Vedalaşma sırasında, görüşme için
teşekkür et ve kibarca firmadan ne
zaman bir geri dönüş alabileceğini sor..
Bakımlı görün!

Yapmaman
Gerekenler:
Geç kalma!
Sana yer gösterilmeden oturma.
Konuşmacıların sözlerini kesme.
Görüşmeden önce alkol ve sigara
kullanma!
Sarımsak ve sarımsak içeren gıdalar
tüketme!
Ağır parfümler kullanma!

Daha fazla bilgi için http://kausakiel.tgsh.de

