HARJOITTELE HAASTATTELUKYSYMYKSIÄ
Nauhoita kännykällä ja vastaa ajatuksella alla oleviin yleisimpiin haastattelukysymyksiin. Harjoittele
2-4 ottoa. Katso omat nauhoitetut vastauksesi. Mitä opit tai havaitsit? Kirjaa havaintosi ylös.
Yllättävän harva työnhakija harjoittelee sanoittamaan omaa osaamista ja motivaatiotaan ääneen,
vaikka se tekee vastaamisesta sujuvampaa ja auttaa haastattelujännitykseen.
Yleisimpiä haastattelukysymyksiä ja vastausvinkkejä (Lähde Urasammon Työnhakuopas)
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KERRO LYHYESTI ITSESTÄSI?
• “Lyhyesti” tarkoittaa paria minuuttia. Haastattelija on kiinnostunut etenkin työminästäsi,
ominaisuuksistasi työntekijänä, urasuunnitelmistasi, työkokemuksestasi, viimeisimmistä vastuualueistasi ja koulutustaustastasi. Esimerkiksi perhettä koskevat huomiot
kuuluvat siis ennemmin loppuun kuin alkuun. Lyhyttä esittelypuhetta kannattaa harjoitella!
MITÄ TIEDÄT ORGANISAATIOSTAMME / YRITYKSESTÄMME?
• Tässä kohtaa on aika korjata ennalta tehdyn selvitystyön sato. Kysymys on haastattelujen yleisimpiä ja siihen voi helposti valmistautua etukäteen. Mikset siis tekisi niin!
MITKÄ OVAT VAHVUUKSIASI? MITKÄ HEIKKOUKSIASI?
• Mieti muutama perusteltu vahvuus jo etukäteen ja pohdi etenkin, miten ne ilmenevät
työtehtävissäsi. Vältä ympäripyöreitä ilmauksia ja ole pyydettäessä valmis tarkentamaan sanomisiasi konkreettisin esimerkein. Heikkouksista riittää yksi tai kaksi. Myös
ne kannattaa kääntää hengeltään positiivisiksi − mainitse tässä yhteydessä tiedostavasi heikkoutesi ja aikovasi kehittää itseäsi sillä saralla tulevaisuudessa. Ole rehellinen, älä väistele, äläkä teeskentele olevasi täydellinen.
KERRO ESIMERKKI TYÖSSÄ KOHTAAMASTASI ONGELMASTA?
• Kielteisetkin asiat ovat sinun kannaltasi hyödyllisiä, mikäli olet oppinut vaikeista tilanteista jotakin. Mieti sopiva esimerkki työhistoriastasi jo ennen haastattelua. Ongelmanratkaisutaidon osoittaminen voi kääntyä haastattelussa ratkaisevaksi valtiksesi.
MISSÄ NÄET ITSESI VIIDEN VUODEN KULUTTUA?
• Tässä kannattaa pitää jalat maassa, ellet ole hakemassa NASA:n astronauttiohjelmaan.
Osoita tervettä eteenpäin menemisen halua, mutta vältä pyrkyrimielikuvan syntymistä.
”Tämän puljun tirehtöörinä” ei ole hyvä eikä hauskakaan vastaus. Keskity vastauksessa
työuraasi.
ONKO SINULLA VIELÄ JOTAKIN KYSYTTÄVÄÄ?
• Tilaisuutesi jättää entistäkin parempi vaikutus itsestäsi. Tai mokata, jos sinulla ei ole
yhtään kysymystä. Omien kysymystesi osuus saattaa muodostua tärkeämmäksi kuin
sitä edeltävien vastaustesi osuus kokonaisuudessaan! Voit kysymyksilläsi osoittaa, että
olet perehtynyt haettavaan työtehtävään, toimialaan ja organisaatioon. Voit kysyä esimerkiksi, miten joku tietty alan haaste on ajateltu yrityksessä tulevaisuudessa ratkaista.

