L’ENTREVISTA DE SELECCIÓ: POSSIBLES PREGUNTES
SOBRE TREBALL I TEMES LABORALS
1.
2.
3.
4.

Què saps sobre la nostra empresa?
Què te n’atrau?
Quin ambient de treball prefereixes?
Estaries disposat a dedicar sis mesos a un curs de formació a càrrec de
l’empresa, abans de ser contractat?
5. De quina manera satisfà, el treball que t’oferim, les fites i els objectius de
la teva carrera professional?
6. Estaries disposat/da a anar a viure a una altra cuitat, Estat o a viatjar
amb freqüència?
7. Quins són els teus objectius laborals a curt i llarg termini?
8. Com et vas assabentar de l’existència d’aquest lloc de treball?
9. Explica’m algun conflicte que hagis tingut mai dintre d’una empresa.
10. Quan t’agradaria guanyar ara? I dintre de cinc anys?
11. Què penses de les hores extres no remunerades?
12. Podries treballar si cada nit abans et diem quin horari tindràs l’endemà?

SOBRE FORMACIÓ
1. Per què vas estudiar…?
2. Qui va influir més en tu quan havies de decidir què estudiaries?
3. Quines assignatures t’agradaven més i quines menys? On treies millors
o pitjors notes?
4. Per què vas abandonar els estudis?
5. Quan vas decidir estudiar…? Quins altres ensenyaments t’atreien?
6. Si tornessis a començar els estudis, què faries de manera diferent?

SOBRE ANTICS TREBALLS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Quin dels teus treballs previs t’ha agradat més i per què?
Quines funciones tenies en aquest treball?
Com era la teva relació amb els companys, caps, subordinats?
Quan et pagaven?
Havies de supervisar el treball d’algú? Com t’ho vas fer?
Descriu-me un dia típic en la teva darrera feina.
Quines fites creus que vas aconseguir a la companyia X?
Quines van ser les coses relacionades amb la teva feina que vas trobar
més difícils de fer?
9. Per quin motiu vas causar baixa en l’ocupació anterior?
10. Per què has canviat tant de feina?
11. Per què hauria d’agafar a una persona com tu que no té experiència
laboral de cap mena?

SOBRE PERSONALITAT
1. Parla’m de tu mateix/a.
2. Explica’m alguna anècdota de la teva vida en la que vas resoldre amb
èxit una situació problemàtica.
3. Què guanya l’empresa si et contracta a tu en lloc d’un/a altre/a?
4. T’estimes més treballar amb gent o més aviat sol/a?
5. Defineix-te amb cinc adjectius qualificatius i justifica’ls.
6. Acabes allò que comences?
7. Quina impressió creus que he tret de tu al llarg d’aquesta entrevista?
8. Quins són els teus punts febles, els defectes que hauries de corregir?
9. Quines han de ser les qualitats que ha de tenir una persona per triomfar
a la vida?
10. Et consideres molt optimista o, al contrari, pessimista?
11. En general, creus que és preferible tenir poques amistats, però
profundes, o bé tenir facilitat per establir ràpidament moltes relacions,
encara que siguin una mica superficials?
12. T’agrada improvisar o ets una persona metòdica?
13. Quins problemes de qualsevol tipus et preocupen en aquests moments?
14. Quina classe de situacions et fan sentir alterat o nerviós?
15. Pensa en … (un professor, un amic). Si jo li preguntés com ets tu, què
creus que em respondria?
16. Si fossis tu l’encarregat de fer aquesta selecció i jo fos el candidat,
quines qualitats voldries que tingués?
17. Què has après dels teus errors?

SOBRE VIDA PRIVADA
1.
2.
3.
4.

Amb qui vius?
Per què vas decidir sortir de casa dels pares?
A què es dedica el teu pare, la teva mare, els teus germans?
Parla’m de la teva vida com a fill de família metre vas viure amb els teus
pares.
5. Amb qui tens millor relació, amb el teu pare o amb la teva mare? Per
què?
6. Qui són els teus millors amics? Què valores més d’aquestes persones?
7. Tens parella? Què opina d’aquest treball?
8. Tens promès/a? Què opines del matrimoni?
9. Què fas el cap de setmana, o a les vacances?
10. Què sols fer en el teu temps lliure?
11. Practiques algun esport?
12. Quines són les teves aficions preferides?
13. Quin és l’últim llibre que has llegit? Què et va semblar?

PREGUNTES EN GENERAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Quan podries incorporar-te a la feina?
Quan temps et cal per acomiadar-te del teu treball anterior?
Quines persones ens poden donar referències de tu?
Participes en altres processos de selecció?
Vols fer-me cap pregunta?
Quina opinió et mereixo després d’aquesta entrevista?
Què n’opines de ….(la unió monetària, el terrorisme, el feminisme, els
polítics, els sindicats,etc)?
8. Digues-me el nom de tres personatges històrics als quals admiris, de
tres persones amb les quals t’agradaria treballar.

PREGUNES QUE PODEM REALITZAR
•
•
•
•
•
•
•
•

organització,
motiu pel que hi ha una vacant,
lloc de treball,
horari,
condicions laborals,
possibilitat de promoció,
possibilitat de formació inicial i posterior,
etc.

