
1. Meséljen magáról? Itt arra kíváncsi az interjúztató, hogy hogyan tudja 
röviden összeszedetten bemutatni magát.  
Erre javaslom, hogy vegyen részt egy önelemzési tréningen. Mi a nyerő 3-5 
perces bemutatkozás elve? 

2. Ha azt választhatná az életébe foglalkozásként, amit szeretne, 
legszívesebben mivel foglalkozna?  
Itt ez egy csapda is lehet, mert azt szeretnék meg tudni, hogy tényleg azt 
szeretné-e csinálni, amelyik állást megpályázta. 

3. Mit gondol, milyen előnyökkel rendelkezik Ön, amivel mások esetleg nem?  
 
Önértékelésre fókuszál a kérdező, szeretné tudni, hogy tisztában van-e 
értékeivel, s hogyan tud kitűnni a tömegből. 

4. Mit tesz Ön másoknál jobban?  

Itt fontos a speciális tudás, a szakmai hozzáértés megemlítése. Pl.a cégnél 
én vagyok a stresszes helyzetekben a biztos 
pont,humorérzékemmel,szakmai hozzáértésemmel mindig képes vagyok 
eloszlatni az aggodalmakat. 

5. Más emberek (az Ön főnöke, munkatársai) mit tartanak az Ön 
erősségének?  

Arra kíváncsi az interjúztató, hogy milyen kapcsolatba van a 
munkatársaival. Csapattagként vagy önálló lábon járó autokratikus jellem-e 
Ön. A helyes út, az lenne, ha tudna felhozni néhány példát. Elismerik az 
ötleteimet,s segítenek azok megvalósításában. Hozzon rá egy konkrét 
példát ebben az esetben. 

6. Milyen eredményére büszke Ön? Az eddig elért eredményei közül mire a 
legbüszkébb?  

Ennél a kérdésnél fontos, hogy legyen példája a valós életből bármiféle 
professzionális problémára, mely megjelent az Ön életébe, felmerült a 
munkahelyén, s a személyes hozzáadott értéket hangsúlyozza ki. 

7. Mit tenne, ha egy ügyfél telefonál, s egy sürgős problémát kell megoldania, 
ugyanabban az időben a főnöke írásbeli jelentést kér Öntől, s a határidők 
azonosak? 



A helyes válasz lehet ilyenkor az,hogy jelezném a főnökömnek az ügyfél 
sürgős kérését,kérnék tőle egy kis halasztási időt,vagy túlórában,de 
elvégezném mindkét feladatot. 

8. Ön része valamilyen olyan kapcsolati hálónak, aminek esetleg mások nem? 
Ha igen, milyen kapcsolata van „befolyásos emberekkel”?Ez különösen 
fontos egy olyan pozíciónál, ahol az ügyfélkapcsolatok, illetve az 
értékesítés, üzletfejlesztés áll a középpontba. 

9. Mi az a juttatási csomag, amiért szívesen elvállalná az adott pozíciót? Mi 
az a minimális fizetés, ami alá nem menne semmiképp? 
Itt érdemes az interjú előtt tájékozódni a szervezetről,ahova 
pályázott,utána javaslom,hogy ha nincs elég információja,akkor kérdezzen 
meg egy tanácsadót,fejvadászt. 

10. Mik azok a feladatok, amelyeket kerül, mert nem érzi magát elég 
magabiztosnak? 

Elkerülendő azt mondani ilyen kérdésfeltevésnél, hogy szívesebben 
dolgozik egyedül, amikor csapatmunkára vonatkozik a munkaköri leírás. 

11. Ön teljesen elégedett a képzettségével és a szaktudásával? Ha nem, hol a 
leggyengébb? Pozitív benyomást tehet az interjúztatóra, ha bevallja 
őszintén, hogy miben szeretne fejlődni, s azt is megindokolja, hogy miért 
látja ennek fontosságát, ha a munkakörhöz elengedhetetlen. 

12. Milyen értékekben hisz leginkább?  
A személyiség, a humán értékek a fontosak. Javasolt egy önismereti 
tréning ebben az esetben. 

13. Vannak olyan személyiségjegyei, amelyek visszatartják Önt a 
fejlődéstől/előrelépéstől?  

14. Mik az Ön rossz munkahelyi szokásai (pl. gyakran késik, szervezetlen, 
türelmetlen, vagy rossz a stressz kezelésben)? 

15. Milyen új technológia segíthet Önnek? Vagy pl. van lehetősége segítséget 
kérni más emberektől  

16. Az iparág, amelyben Ön dolgozik, növekszik? Ha igen, milyen előnye 
származhat Önnek ebből?  

17. Van Önnek egy olyan kapcsolati hálója, ahonnan tanácsokat kaphat?  
18. Milyen kilátásai vannak az Ön munkahelyének és ezek milyen módon 

érinthetik Önt pozitívan 



19. Van esetleg olyan versenytársuk, aki hibát követett el? Milyen előnyt 
kovácsolhat Ön ebből? 

20. A cégénél van esetleg olyan betöltetlen funkció/ellátatlan feladat, amely 
Önt érdekelheti?  

21. Az Önök vásárlói panaszkodnak esetleg a cégükre valamiért? Ha igen, tud 
olyan lehetőségeket biztosítani, ami megoldást jelentene az adott 
problémára? 

22. Milyen akadályokat lát mostani munkájában?   
23. Van esetleg olyan munkatársa, akivel verseng most egy pozícióért vagy egy 

feladatért? 
24. Változik az Ön munkája iránti kereslet vagy bármi más a munkahelyén, ami 

Önt negatívan érintheti?  
25. A változó technológiák jelenthetnek bármiféle korlátot az Ön 

munkájában?  
26. Bármelyik gyengesége átalakulhat korláttá?  

27. Ismertessen egy olyan alkalmat, amikor egy csapat teljesítményét kellett 
növelnie! Milyen kihívásokkal nézett szembe és hogyan oldotta meg őket? 

28. Hogyan kezeli a stresszt? 
29. Meséljen egy olyan alkalomról, amikor negatív visszajelzést kapott egy 

munkáltatótól, kollégától vagy ügyféltől! Hogyan kezelte ezt a 
visszajelzést? Mi volt a végeredmény? 

30. Ismertessen egy olyan helyzetet, amikor csapata tagjai nem jöttek ki jól 
egymással! Hogyan kezelte a helyzetet? 

31. Beszéljen egy olyan alkalomról, amikor egy csapat tagja volt! Hogyan járult 
pozitívan hozzá a csapat munkájához? 

32. Mondjon egy példát egy olyan célra, amelyet elért, és mondja el, miként 
érte el! 

33. Került már nehéz helyzetbe a felettesével? Hogyan kezelte az adott 
szituációt? 

34. Ismertesse egy döntését, amelyről tudta, hogy bizonyos emberek körében 
népszerűtlen lesz. Hogyan kezelte a döntéshozatali folyamatot? Hogyan 
kezelte más emberek negatív reakcióit? 

35. Ha egy tündér volnék, aki teljesíti a kívánságait, milyen típusú munkát és 
munkakörnyezetet kívánna magának? 

36. Röviden jellemezze az eddigi legnagyobb változást, amivel szembe kellett 
néznie. Hogyan kezelte? 

37. Nevezzen meg egy szituációt, amikor tudta, hogy Önnek van igaza és valaki 
olyat kellett meggyőznie erről, aki vonakodott a maga nézeteitől. 



38. Miként vélekedik az értékesítés pszichológiájáról? Hogyan és miért 
választ Ön szerint egy terméket a vásárló? 

39. Meséljen el egy szituációt, amikor meg kellett oldania egy konfliktust a 
csapatán belül. 

40. Mi motiválná Önt abban, hogy az általunk kínált pozícióért otthagyja a 
jelenlegi munkakörét? 

41. Mitől lesz frusztrált és türelmetlen a munkában? 
42. Mondjon egy példát arra, amikor egy új marketing stratégiát dolgozott ki, 

ami a későbbiekben sikeresnek bizonyult. 
43. Hogyan reklámoz egy terméket? Mik a kezdeti lépések, amiket megtesz? 
44. Mondjon egy példát arra, amikor összetett információt kellett átadnia 

másoknak úgy, hogy az mindenki számára könnyen érthető legyen. 
45. Milyen elért sikerei vannak az értékesítés területén? Miként mutat be egy 

új terméket az ügyfélnek? 
46. Hogyan éri el az értékesítési céljait? Miként dolgozza fel a 

sikertelenséget? 
47. Hogyan állítana össze egy éves értékesítési tervet? 
48. Hogyan kutatja fel a leendő ügyfeleket? Miként alakítja ki és tartja fent a 

jó kapcsolatot az ügyfelekkel? Hogyan tartja meg az ügyfelek 
elégedettségét és érdeklődését? 

49. Mely 3 előnyös tulajdonságát emelné ki, s mely kevésbé előnyöset 
fejlesztené? 

50. Milyen eredményei voltak a felsőoktatási intézménybe? 
51. Ha szabad idejével csak Ön rendelkezne, mit tenne szívesen? 
52. Tagja-e valami társadalmi, közösségi klubnak? 
53. Vannak álmai, vagy céljai? 
54. Milyen stratégiát választ a céljai eléréséhez? 
55. Melyik geometriai alakzat, vagy milyen forma szimpatikus Önnek? 
56. Ha meghívatna vacsorára egy híres személyt, akkor kit látna szívesen? 
57. Hogyan szeret írni, kézzel vagy géppel? 
58. Ha Ön színt választhatna, akkor milyen szín szimpatikus az Ön számára? 
59. Milyen az Ön számára egy jó vezető? 
60. Ha választania kellene, melyik mellé rakná le a voksot? Felajánlanak Önnek 

pl.50.000ft-tal magasabb fizetést egy kevésbé kellemes 
munkakörnyezetbe vagy egy álombéli munkakörnyezetre talál, ahol minden 
olyan, amiről Ön álmodott, kivétel a bérezés. 

61. Ha 10-es skálán kellene értékelni a pozíciót, amire jelentkezett, akkor 
hányast adna? 

62. 5-ös skálán milyenre rakná nyelvtudását? 
63. Mi bosszantja fel általában Önt a leginkább? 
64. Mi az a tevékenység, ami Önt lelkesíti, energiát kap tőle? 



65. Milyen események dühítik, elkeserítik Önt? 
66. Mesélje el az eddigi legkreatívabb vagy legőrültebb terveit, ötleteit? 
67. Ön szerint milyen a jó vezető, főnök? 
68. Mit várna el munkatársaitól, ha Ön választhatná meg Őket? 
69. Mit gondol, milyen az Ön munkastílusa: intuitív vagy tervezett? 
70. Ha el szeretnék utazni valahova, akkor mit javasolna, hova menjek? Mit 

ajánlana megtekinteni? 
71. Ha most 5 milliót kapna tőlem, mit tenne vele? 
72. Van kedvenc mesefigurája, s ha igen, akkor miért pont az? 
73. Mit tenne, ha egy munkatársa, akivel együtt kell dolgoznia egy projekten, 

visszahúzza a teljesítményétől? 
74. Mit tenne, ha egy ügyfél telefonál, s egy sürgős problémát kell megoldania, 

ugyanabban az időben a főnöke írásbeli jelentést kér Öntől, s a határidők 
azonosak? 

75. Ahhoz, hogy megoldást találjon egy problémára, módosítani kell az 
igazságon. Mondjon egy példát, amikor Ön is ezt tette? 

76. Mit tenne, ha egy repülőgép landolna egy parkba? 
77. Ha fa lenne, akkor milyen fa szeretne lenni? 
78. Mit tenne, ha a kívánt eredmény eléréséhez meg kellene szegni a vállalti 

szabályt? 
79. Bizonyára előfordult, hogy nem elégedett a teljesítményével. Mit tett 

ezek után? 
80. Biztos benne, hogy képességei megfelelnek a mi követelményeinknek, ha 

igen akkor miért gondolja? 
81. Állandóságot vagy inkább az izgalmakat szereti? Biztonság vagy a 

kockázatot választaná? 
82. Mit gondol, nem túlképzett/alulképzett ehhez a pozícióhoz? 
83. Mit jelent Önnek ……iparág,mit tud róla? 
84. Miért jelentkezett hozzánk? 
85. Ha ez a munka rendszeres utazással jár, problémát jelent ez Önnek? 
86. Van kifogása az ellen, hogy 6 hónap a próbaideje? 
87. Ha Önt választanánk erre a pozícióra, melyek lennének az Ön első lépései? 
88. Jelenleg csak gyakornokként tudjuk alkalmazni, hajlandó lenne kezdeni 

gyakornokként? 
89. Milyen aggályai, félelmei vannak evvel a pozícióval vagy vállalatunkkal 

kapcsolatban? 
90. Ha a siker színt jelentene, akkor melyik szín lenne az? 
91. Előfordul, hogy elunja magát, ha aprólékos munkát kell végezni? 
92. Alkalmaz valamilyen módszert arra, hogy leellenőrizze magát, hogy nem 

hibázott? 



93. Meséljen el egy esetet, amikor felettese, vagy munkatársa hibát talált a 
munkájába. Hogyan zárult az eset? 

94. Ha egy feladatot újra meg újra meg kell csinálnia, előfordul, hogy ráun 
vagy elveszíti érdeklődését? 

95. Hogyan szokta behozni a lemaradását, miután visszatér, a szabadságról 
vagy távol marad a munka helyszínétől? 

96. Milyen munkakörülmények között éri el a legjobb eredményt? Mikor a 
leghatékonyabb? 

97. Hogyan lehet kihozni Önt a sodrából? 
98. A leghosszabb munkanapja hány óra volt? 
99. Mi jelent az Ön számára kiváló munkavégzés? Tudna erre példát hozni? 
100. Probléma merült fel az életébe, hogyan kezdett neki megoldani, s mi 

lett az eredménye? 
101. Mennyi időre tervez előre, tervez egyáltalán vagy spontán dolgokat 

kedveli? 
 


