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8 نکته برای موفقیت در مصاحبه شغلی
نویسنده: برایان تریسی - خالقیت شماره 145

گرفتن نمره باال در یک مصاحبه هم هنر است و هم دانش. برای اینکه بتوانید پاسخ های 
دنبال  به  مصاحبه کنندگان  که  کنید  پیش بینی  را  اطالعاتی  باید  بدهید، شما  موثری 
آن ها هستند و بدانید چگونه باید آن ها را به روشی دقیق و منسجم توضیح دهید. 

در زمان مصاحبه شغلی این نکات را دنبال کنید:

1. سواالت را پیش بینی کرده و تمرین کنید
در طول یک مصاحبه شغلی باید سواالت احتمالی را پیش بینی کنید. آمادگی برای یک 
از شما می پرسد و همچنین  با فکر کردن درباره سواالتی که احتماال کارفرما  مصاحبه 

پاسخ دادن به آن ها به طور موثر شروع می شود.
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2. توضیح مختصر و مفید را یاد بگیرید
وقتی کارفرمایان از شما می خواهند تا درباره خودتان بگویید،  آن ها نمی خواهند شما 
درباره سرگرمی هایتان صحبت کنید. در عوض، می خواهند درباره خصوصیات ارزشمند 
خودتان صحبت کنید که در رزومه تان آورده نشده است. اگر شما به دانش عالقه و 
اشتیاق دارید، یا عالقه زیادی به تعامل با افراد، یا هر مهارت ارزشمند دیگری دارید 

وقت آن است که در این لحظه آن را بگویید.

3. نقاط قوت خود را بشناسید
کارفرمایانی که می پرسند: »نقاط قوت شما چه چیزهایی هستند؟« به دنبال آن نیستند 
می خواهند  آن ها  عوض  در  کنید.  بیان  برایشان  را  استعدادهایتان  و  مهارت ها  که 

بدانند شما چه کارهایی انجام داده اید که نقاط قوت شما را نمایان می کند.

4. درباره شرکت تحقیق کنید
مهارت های  ارزش  نمی خواهند  مصاحبه کنندگان  کنید.  تحقیق  شرکت  درباره  حتما 
شما را در یک محیط اداری عمومی بدانند، آن ها عالقه دارند شخصی را پیدا کنند 
که می تواند نیازهای آن ها را به طور مشخص پاسخ دهد. پس اگر پیش از انجام 
مصاحبه عمیقا درباره شرکت تحقیق کنید، بسیار محتمل است که بتوانید آن شغل 

را از آن خود کنید.

5. به اعضای تیم نگاه کنید
با چه کسانی  قرار است در صورت پذیرفته شدن  ببینید  نگاه کنید.  به اعضای تیم 
کار کنید. بر روی اعضای گروهی که احتماال در آینده با آن ها کار می کنید، همچنین 
مدیران و متخصصان بخش های دیگر که با آن ها تعامل خواهید داشت،  تمرکز کنید. 
کارفرما  به  می توانید  راحت تر  بدانید،   خود  احتمالی  همکاران  درباره  بیشتر  چه  هر 

نشان دهید که شما یک بازیکن تیمی هستید.
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6. به تاریخچه شرکت نگاه کنید
در مرحله بعد به تاریخچه شرکت نگاه کنید. بدانید چه زمانی تاسیس شده بود، 
چگونه به موفقیت رسید و چه کسی نقش مهمی در این موفقیت طی این سال ها 
داشته است. این نه تنها کمک خواهد کرد تا شما بدانید چگونه می توانید در این 
برای شما نمایان  را  این کسب وکار  بلکه دالیل اهمیت  مسیر به آن ها کمک کنید، 
می کند. به این ترتیب شما می توانید به مصاحبه کننده تان نشان دهید که به آنچه 

انجام خواهید داد متعهد هستید.

7. چالش ها را کشف کنید
چالش هایی را که این شرکت با آن ها مواجه است یا شاید در آینده با آن ها مواجه 
که  کنید  تعیین  را  روش هایی  کنید، سپس  بگیرد کشف  را  آن  رشد  جلوی  و  شود 
اطالعات  این  با  می توانید  شما  کنید.  حل  را  مسائل  این  بتوانید  آن ها  به واسطه 
به  و  کنید  معرفی  شرکت  این  مشکالت  اکثر  برای  راه حل  یک  به عنوان  را  خودتان 

مصاحبه کننده نشان دهید که استخدام شما ارزش زیادی برای آن ها دارد.

دانش شما قدرت شماست و هر چه بیشتر درباره شرکت بدانید تاثیر بیشتری در 
کردید،  را جمع آوری  اطالعات  این  که شما  زمانی  گذاشت.  خواهید  مصاحبه  طول 

آماده باشید تا در طول مصاحبه از آن ها استفاده کنید.

8. یک مصاحبه را شبیه سازی کنید
در نهایت از یکی از دوستانتان بخواهید که یک مصاحبه را با شما شبیه سازی کند، 
ترجیحا دوستی که تجربه کاری داشته باشد. از او بخواهید که به حاالت چهره، سبک 
گفتار و عوامل تاثیرگذار دیگری که در برخورد با مصاحبه کننده واقعی خواهید داشت 
توجه داشته باشد. این امر به شما کمک می کند تا بتوانید عوامل کیفی تاثیرگذار 
بر رسیدن به یک شغل را بهبود دهید اما نمی توانید با تحقیقات و از برکردن ساده 

به آن مسلط شوید.
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برگزاری یک مصاحبه ساده همچنین باعث می شود سطح دانش خود را بشناسید و 
شکاف های آن را پر کنید. اگر شما در پاسخ دادن به یکی از سواالت دوستتان مشکل 
دارید یا نمی توانید یکی از پاسخ های خودتان را توضیح دهید، متوجه خواهید شد 

که پیش از انجام مصاحبه واقعی باید معلومات خود را در چه زمینه ای باال ببرید.
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