Yleisimmät työhaastattelukysymykset
Alla on listattuna yleisimpiä kysymyksiä, joita työhaastattelussa
saatetaan esittää. Työhaastattelija saattaa kysyä montaa
muutakin asiaa, mutta valmistaudu ainakin näihin:
- Esittele itsesi
- Kuvaile itseäsi, kerro millainen olet.
- Missä olet hyvä?
- Mikä sai sinut hakemaan tänne kesätöihin?
- Onko sinulla taitoja tai harrastuksia joita voisit käyttää työssä?
- Onko sinulla jo jotakin työkokemusta?
- Oletko aikaisemmin ollut kesätöissä?
- Missä asioissa et ole niin hyvä tai voisit vielä kehittyä?
- Mitä teet vapaa-ajallasi?
- Mitä tiedät yrityksestämme?
- Miksi juuri sinut pitäisi valita?
- Mitä muuta haluaisit kertoa?

Mitä työnantajalta voi itse kysyä:
- Millaista työntekijää olette etsimässä?
- Millaisia odotuksia teillä on valittavalle työntekijälle?
- Millaista työ on käytännössä?
- Mitkä työtehtävät ovat työssä tärkeimpiä?
- Millainen on tyypillinen työpäivä/työviikko?
- Miten prosessi etenee haastattelun jälkeen?
- Milloin ja miten ilmoitatte valituille?

Miten valmistautua työhaastatteluun
 Kun työnantaja soittaa sinulle, vastaa kohteliaasti omalla nimelläsi.
Puhu selkeästi ja sovi työhaastatteluaika- ja paikka. Kysy, jos joku
asia on sinulle epäselvää. Kirjoita tärkeät asiat muistiin.
 Ennen työhaastattelua tutustu haettavaan paikkaan, vaikkapa
nettisivujen kautta, jotta tiedät mihin ja millaiseen työhön olet
hakemassa. Katso kartasta, missä työpaikka sijaitsee ja varmista
että osaat perille. Käy mielessäsi läpi kysymyksiä, mitä sinulta
saatetaan kysyä, ja mitä itse voisit kysyä työnantajalta. Mieti mitä
asioita haluat kertoa itsestäsi.
 Työhaastattelupäivänä herää ajoissa, peseydy ja pukeudu siististi.
Ota mukaan tarvittavat asiakirjat, jos niin sovittu (koulu- ja
työtodistukset, hakemus, cv tms.).
 Varaa matkaan tarpeeksi aikaa, ole ajoissa ja ilmoita soittamalla
pienestäkin myöhästymisestä. Pidän työnantajan puhelinnumero
mukana hätätapauksia varten; esim. jos sinulle tulee välttämätön
este, eksyt, et löydä perille tai myöhästyt.
 Ennen työhaastattelua sulje puhelin. Muista ettet mene
haastatteluun myöskään purkka suussa.
 Työhaastattelussa katso silmiin, kättele reippaasti ja puhu selkeällä
äänellä. Käyttäydy kohteliaasti, mutta älä esitä roolia – oma
persoona saa näkyä.
 Lähtiessä kysy, jos joku asia on vielä epäselvä ja kiitä kohteliaasti.
 Sitten vain onnea matkaan!

