
 

 

 
 
 
3. Η ΩΡΑ ΣΗ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ (INTERVIEW)  
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3.5. ΧΡΗΙΜΕ ΤΜΒΟΤΛΕ   
3.6. ΠΙΘΑΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΜΙΑ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ   
3.7. ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 
ΚΑΙ ΣΕΛΟ…  
 
Για να είςαι εδϊ ςθμαίνει ότι το βιογραφικό ςου ι οι ςυςτάςεισ ςου ζπιαςαν τόπο. Το 
επόμενο βιμα είναι να πετφχεισ και ςτθ προςωπικι ςυνζντευξθ που ςε καλοφν.  
Αν ζχεισ πάει και ςε άλλεσ ςυνεντεφξεισ είςαι ιδθ προετοιμαςμζνοσ για το πωσ κα είναι. 
 Αν είναι θ πρϊτθ ςου φορά, είναι εφκολο να προετοιμαςτείσ, αφοφ ςχεδόν πάντα οι 
ςυνεντεφξεισ ακολουκοφν ζνα γνωςτό δρόμο. ϋEνασ πιο ζμπειροσ φίλοσ ςου μπορεί να 
παίξει τον ρόλο του “ανακριτι” και να ςε βοθκιςει.  

3.1. ΚΟΠΟ ΣΗ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ   
 

 Η πρόςκλθςθ για ςυνζντευξθ που δζχκθκεσ, βαςίηεται ςτθ ςχετικά περιοριςμζνθ 
άποψθ που ζχει διαμορφϊςει από το βιογραφικό ςου (αναφορά ςε εμπειρίεσ, 
ςπουδζσ, ςυςτάςεισ κλπ) ο υπεφκυνοσ προςλιψεων για ςζνα. Σκοπόσ τθσ 
ςυνζντευξθσ είναι να διαμορφϊςουν μια ολοκλθρωμζνθ άποψθ για το άτομό ςου 
και να αποφαςίςουν αν κα ςε δεχκοφν ςτθν δουλειά ι όχι.   

 Για ςζνα, θ ςυνζντευξθ είναι μια ευκαιρία να ανακαλφψει περιςςότερα ςτοιχεία για 
τθ δουλειά που ςου προςφζρεται και για τθν εταιρεία που τθν υποςτθρίηει.  

3.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΗ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ  
 
Πςο πιο ειδικι και καλά αμειβόμενθ είναι μια δουλειά, τόςο πιο προςεκτικά ςχεδιαςμζνθ 
είναι θ ςυνζντευξθ.   

 Να κυμάςαι ότι οι άνκρωποι που παίρνουν τθ ςυνζντευξθ ζχουν ιδθ ξεκακαρίςει 
τουσ ςτόχουσ τουσ κι ζχουν αποφαςίςει το ςτυλ και το είδοσ των ερωτιςεων. Ροτζ 
δυο ςυνεντεφξεισ δεν είναι όμοιεσ για τον λόγο ότι θ προςωπικότθτά ςου, θ αίτθςθ, 
το βιογραφικό και θ εμπειρία ςου, είναι διαφορετικά από τουσ υπόλοιπουσ, όπωσ 
διαφορετικά είναι και άλλα προςωπικά ςτοιχεία που παρουςιάηουν ενδιαφζρον για 
τθν επιχείρθςθ.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 Η διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ μπορεί να παραλλθλιςκεί με ζνα γεφμα. Αρχίηει με 
μερικζσ ερωτιςεισ “προκζρμανςθσ” (…τα ορεκτικά) που βοθκοφν και τουσ δυο να 
θρεμιςουν και να αιςκανκοφν πιο άνετα. (Ραραδείγματα ορεκτικϊν: Γεννθκικατε 
ςτθν ----------, πολφ ωραίο μζροσ, είχα πάει διακοπζσ… ι βλζπω ςτο βιογραφικό ςασ 
ότι αρζςει και ς’ εςάσ θ ορειβαςία…). Το ενδιάμεςο αλλά και ουςιαςτικότερο 
κομμάτι τθσ ςυνζντευξθσ (…το κυρίωσ πιάτο) περιλαμβάνει τισ διάφορεσ ερωτιςεισ 
που κα ςου υποβλθκοφν και οι οποίεσ ελζγχουν πόςο κατάλλθλοσ είςαι.  

 Ανάλογα με τθ κζςθ, ςτθ ςυνζντευξθ είναι δυνατόν να εξετάςουν  τα εξισ:   
o ενδιαφζρον για τθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ (πείτε μου, τι ςασ τράβθξε το 

ενδιαφζρον ςε αυτι τθν κζςθ)   
o Δυνατότθτα να ςυνεργαςίασ με άλλουσ (είχατε ςτο παρελκόν κάποια 

προβλιματα ςυνεργαςίασ με ςυναδζλφουσ;)   
o ευφυΐα - κοινι λογικι  
o  ικανότθτα να επιχειρθματολογείσ, ετοιμότθτα λόγου, ικανότθτα ςφναψθσ 

δθμοςίων ςχζςεων, ικανότθτα επικοινωνίασ (πείτε μου, πωσ κα 
κακθςυχάηατε ζνα πελάτθ αν ςτθ βάρδια ςασ, ςασ διαμαρτυρόταν για ζνα 
ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα, π.χ. υπερβολικι αργοπορία)   

o κφκλοσ γνωριμιϊν που μποροφν να γίνουν μελλοντικοί πελάτεσ ςτθν 
επιχείρθςθ, ενδιαφζροντα…   

o τεχνικζσ γνϊςεισ (πωσ λειτουργεί ζνασ εκτυπωτισ;)   
o κίνθτρα - φιλοδοξίεσ για καριζρα (είναι μόνο ο μιςκόσ που ςασ ενδιαφζρει, 

ι και κάτι άλλο;)   

 Μθν ξεχάςετε να προςζξετε τθν εξωτερικι ςασ εμφάνιςθ.  

3.3. ΣΙ ΘΑ ΟΤ ΖΗΣΗΟΤΝ   
 
 Διπλϊματα, πιςτοποιθτικά 

 Εμπειρία ςε παρόμοιεσ κζςεισ 

 Να καταλαβαίνεισ τι κζλει θ δουλειά 

 Ικανότθτα να φζρεισ ςε πζρασ μια εργαςία 

 Ρροςαρμοςτικότθτα ςτουσ ςτόχουσ τθσ επιχείρθςθσ 

 Να ταιριάηεισ ςτο φφοσ και ςτο ςτυλ τθσ επιχείρθςθσ 

 Να είςαι ςυνεργάςιμοσ 

 Να φζρεςαι ςωςτά ςτουσ πελάτεσ 

3.4. ΣΙ ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΚΑΙ ΠΩ ΘΑ ΣΑ ΠΡΟΒΑΛΕΙ  
 
 Μάκε τον εαυτό ςου!  

 Τι ςε κάνει να ξεχωρίηεισ;  

 Τι ςε κάνει να ταιριάηεισ με τισ ςυνκικεσ τθσ δουλειάσ;  

 Ροιεσ είναι οι γνϊςεισ ςου;  

 Ροιεσ είναι οι αδυναμίεσ ςου;  



 

 

 Τι μποροφν να προςφζρουν ςτθν επιχείρθςθ;  

 Τι ςε δυςκόλεψε πιο πολφ ςτθ δουλειά ςου ι ςτο ςχολείο; 

 Ταιριάηουν με τθν επιχείρθςθ;  

 Ροια είναι τα αδφνατα ςθμεία του χαρακτιρα ςου;  

 Τι ςε ζκανε να χάςεισ κάποιεσ δουλειζσ;  

 Ανάδειξε τα δυνατά ςου ςθμεία!   

 
Ροια από τα παρακάτω ςε αντιπροςωπεφουν, πωσ κα πείςεισ ότι τα διακζτεισ και πωσ κα 
τα "ςερβίρεισ";   

 Δθμιουργικόσ, Ζξυπνοσ 

 Αφοςιωμζνοσ, Υπεφκυνοσ   

 Με ικανότθτεσ κρίςθσ   

 Ικανόσ να δίνει λφςεισ ςε προβλιματα   

 Εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό ςου   

 Ζμπιςτοσ, ζντιμοσ   

 Ενκουςιϊδθσ   

 Ζχεισ ανάλογεσ επιτυχίεσ να τονίςεισ    κατάλλθλα; 

 
 Παραδείγματα:   
 Κατάφερα να ςϊςω ζναν ςυμμακθτι μου, ςυνάδελφο μου, το κατάςτθμα που 

εργαηόμουν από…. (κλοπι, ατφχθμα,…)   
 Ρζτυχα αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ μπφρασ ςτο μπαρ που εργαηόμουν  
 Εκανα οικονομία ςτο service ςτο γραφείο ενοικιάςεωσ μθχανϊν που δοφλευα, 

διορκϊνοντασ τισ μικρζσ ηθμιζσ μόνοσ μου.  
 Ρζτυχα ….κατα τθν διάρκεια τθσ εργαςίασ μου ςτο ……  

3.5. ΧΡΗΙΜΕ ΤΜΒΟΤΛΕ   
 

 Απζφυγε εκφράςεισ και λεξιλόγιο που τισ χρθςιμοποιείσ μόνο με τουσ φίλουσ ςου.  
(Βασικά εγϊ, …. Εγϊ πιστεύω ότι,… Εγϊ να πούμε…. Νομίζω ότι θα τα βολέψω…)   

 Ριγαινε ςτθν ςυνζντευξθ κετικά διατεκειμζνοσ και όχι “χαμζνοσ από χζρι”. Αν πάσ 
με καλι διάκεςθ και ςιγουριά για τον εαυτό ςου, τότε κα δεισ πωσ κα μπορείσ να 
απαντιςεισ και να πείςεισ ευκολότερα, ακόμα και ςε ςχετικά δφςκολεσ ερωτιςεισ.   

 Ρρόςεξε τθν εμφάνιςθ ςου. Ντφςιμο ςαν rapper ι raver δφςκολα κα κάνει κετικι 
εντφπωςθ, εκτόσ βζβαια για οριςμζνου τφπου δουλειά. Γενικά, να προςζχεισ το 
ντφςιμο και το χτζνιςμά ςου, και αν είναι δυνατόν, να το προςαρμόηεισ ανάλογα με 
τισ περιςτάςεισ. 

 Σκζψου ότι θ αρχικι εντφπωςθ μετράει. Ξεκίνα καλά τθν ςυνζντευξι ςου, με μια 
ηεςτι χειραψία, ηθτϊντασ τθν άδεια να κακίςεισ.   

 Μίλα κακαρά και όχι “ξζπνοα”. Απάντθςε ς’αυτόν που ςε ρωτάει  και όχι ςτο 
πάτωμα.   

 Μθν κουνάσ νευρικά τα πόδια ςου και μθν παίηεισ ςτα χζρια ςου αλυςιδάκια, 
κλειδιά κλπ. από αμθχανία.   

 Κοίτα με ενδιαφζρον το άτομο που ςου απευκφνει τισ ερωτιςεισ. Ηρζμθςε, άκουγε 
προςεκτικά και περίμενε πότε τελειϊνει τθν ερϊτθςθ για να απαντιςεισ. ΜΗΝ τον 
διακόπτεισ.   



 

 

 Ριγαινε “διαβαςμζνοσ”!   

 Kάνε τθν ζρευνά ςου, μάκε για τθν εταιρεία ι οργανιςμό που ςε κάλεςε ςε 
ςυνζντευξθ.   

 Η ερϊτθςθ “τι ξζρεισ για τθν εταιρεία μασ; για τα προϊόντα μασ, τισ υπθρεςίεσ μασ;” 
ςυνθκίηεται αρκετά και αν απαντιςεισ κετικά δείχνεισ ότι ενδιαφζρεςαι για τθν 
δουλειά. Ακόμα αιςκάνεςαι ότι είςαι καλά προετοιμαςμζνοσ, άρα πασ ςτθ 
ςυνζντευξθ με λιγότερο άγχοσ. (Σθμαντικό!)  

 
Ρροςοχι όμωσ ςτο εξισ: Πταν κάποιεσ εταιρείεσ “κρφβουν” το ιςτορικό τουσ τθν 
ταυτότθτα τουσ και είναι “αλλεργικζσ” ςτο να δίνουν τθν παραμικρι πλθροφορία 
ςχετικά με το αντικείμενο των εργαςιϊν τουσ απαντϊντασ με “γενικόλογα”, τότε μπορεί 
και να καλφπτουν κάτι όχι και τόςο ευχάριςτο.   
 

 Κοιτάμε ςτα μάτια αυτόν που μασ απευκφνει τθν ερϊτθςθ. Δεν αποφεφγουμε 
να απαντιςουμε ςε ερωτιςεισ.   

 Μάκε πωσ πάει κανείσ ςτο χϊρο που κα γίνει θ ςυνζντευξθ και πόςο χρόνο κα 
ςου πάρει. Αν μάκεισ και ποιοσ κα πάρει τθν ςυνζντευξθ ακόμα καλφτερα.   

 Ρροετοιμάςου! Ρικανόν να ζχετε τα ίδια χόμπι. Κςωσ να είςτε φανατικοί οπαδοί 
τθσ ίδιασ ομάδασ μπάςκετ. Κάπου ςτθν διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ μπορεί να 
αποκαλυφκεί αυτό (ακόμθ και ςπρϊχνοντασ με τζχνθ τθ ςυηιτθςθ προσ τα εκεί, 
αν το ξζρεισ), με κζρδοσ για ςζνα. Αν “ηοριςτείσ” πολφ ςε κάποιο ςθμείο τθσ 
ςυνζντευξθσ, ίςωσ με μια δόςθ χιοφμορ ξεπεράςεισ ζνα εμπόδιο.   

 Κυρίωσ, θρζμθςε! 

 3.6. ΠΙΘΑΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΜΙΑ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ  
 

 μίλα μου για τισ εμπειρίεσ ςου από τθν δουλειά ςου ςτο …   

 μου περιγράφεισ αναλυτικότερα το τμιμα αυτό των κακθκόντων ςου που 
αναφζρεται ςτο χειριςμό των δυςαρεςτθμζνων πελατϊν;   

 Εχεισ δίπλωμα αυτοκινιτου;   

 αν υποκζςουμε ότι ζνασ πελάτθσ αρνείται να πλθρϊςει τισ φκορζσ που ζγιναν ςτθν 
επιχείρθςθ, τι κα ζκανεσ;   

 πιςτεφω ότι ςίγουρα ς’ ενδιαφζρει να ςυμβάλλεισ ςτθν ανάπτυξθ των πωλιςεων 
με τισ δικζσ ςου ιδζεσ, ζτςι δεν είναι;   

 
Μθν φοβάςαι ότι κα ςου κάνουν ερωτιςεισ του τφπου: 

 ποιεσ κα είναι οι μζκοδοι που κα εφαρμόςεισ ςτθν επιχείρθςθ μου ϊςτε ςε 
μία ςαιηόν:  

1. Nα αυξιςει κατά 22% τισ πωλιςεισ  
2. Nα μειϊςει 7% το κόςτοσ ςυντιρθςθσ,  
3. Nα κερδίςει το πρωτάκλθμα  

 
Σπανιότερα τϊρα!  

 μπορείσ εςφ που είςαι γυναίκα να οδθγιςεισ μθχανι; Θα τα καταφζρεισ;   
 
Άλλες υνηθζστερες Ερωτήσεις:   

 Για ποιο λόγο ενδιαφζρεςαι γι' αυτι τθν κζςθ; 

 Τι περιμζνεισ από αυτι τθν δουλειά;   



 

 

 Γιατί κζλεισ να δουλζψεισ για μασ;   

 Tι ξζρεισ για τθν εταιρεία μασ, τα προϊόντα μασ, τισ  υπθρεςίεσ μασ;   

 Mίλα μου για τον εαυτό ςου. 

 Ρζσ μου ποιζσ είναι οι αδυναμίεσ ςου; Ομολόγθςε!   

 Τι ζχεισ παραπάνω από κάποιον άλλο που κα μποροφςαμε να 
προςλάβουμε αντί για ςζνα; 

 Γιατί ζφυγεσ από τθν προθγοφμενθ δουλειά ςου; ι  

 γιατί αφινεισ τθ δουλειά ςου, το ςχολείο ςου, για να ζλκεισ ςε εμάσ;   

 Ζχεισ ςυςτάςεισ από προθγοφμενουσ εργοδότεσ ςου;   

 Σου ζτυχε ποτζ μια δφςκολθ κατάςταςθ ςτθν ϊρα τθσ βάρδιασ ςου;   

 Ρόςο καιρό λογαριάηεισ να μείνεισ μαηί μασ;   

 Τι αμοιβι ηθτάσ;   
 
Και τώρα η σειρά σου!  
Oταν αιςκανκείσ ότι ζχουν τελειϊςει οι ερωτιςεισ και αφοφ ηθτιςεισ πρϊτα αν κα 
μποροφςεσ να διευκρινιςεισ κάποια κζματα, ρϊτθςε ςχετικά με τθν αμοιβι (αν δεν ζχει 
ςυηθτθκεί πριν), για κάποιεσ λεπτομζρειεσ τθσ δουλειάσ που ς' εςζνα φαίνονται ακόμθ 
αδιευκρίνιςτεσ. Ακόμθ ρϊτθςε αν κα εκπαιδευτείσ πριν αναλάβεισ τθ κζςθ, αν υπάρχει 
όριο που πρζπει να καλφψεισ (π.χ. τόςεσ αςφάλειεσ τον μινα, αν είςαι υποψιφιοσ 
αςφαλιςτισ κλπ). ΤΩΑ είναι ευκαιρία να ρωτιςεισ πράγματα που ς’ ενδιαφζρουν και που 
θ άγνοιά τουσ μπορεί να ςου δθμιουργιςει προβλιματα αργότερα.  

3.7. ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ  
 
Συνικωσ ακολουκεί ζνα γράμμα ι τθλεφϊνθμα που ςου ανακοινϊνει τα αποτελζςματα τθσ 
ςυνζντευξθσ. Άλλεσ φορζσ δεν ςε ειδοποιοφν και μζνει ςε ςζνα να ανακαλφψεισ αν ςε 
προςζλαβαν ι όχι. Τι ενζργειεσ πρζπει να κάνεισ για να επθρεάςεισ κετικά τα άτομα που 
αποφαςίηουν για ςζνα; Είπαμε ο ςτόχοσ μασ είναι θ δουλειά και πρζπει να τον 
κατακτιςουμε με ζξτρα προςπάκειεσ αν χρειαςτεί. Τζτοιεσ προςπάκειεσ είναι:  

 “Ν’ ακουςτεί” ευνοϊκά το όνομα μασ ςε κφκλουσ που επιρρεάηουν τθν γνϊμθ των 
ανκρϊπων που αποφαςίηουν (περιβάλλον ιδιοκτθτϊν, διευκυντϊν κλπ)   

 Να ςυηθτιςεισ ευγενικά, αν ζχουν βγει τα αποτελζςματα, με τθν ελπίδα ότι κα 
“πζςεισ” πάνω ςε κάποιον που κα μπορζςεισ να τον επθρεάςεισ κετικά με λίγθ 
ςυηιτθςθ παραπάνω.  

ΚΑΙ ΣΕΛΟ…  
 
Αν τελικά δεν πετφχεισ να ςε προςλάβουν μθν απογοθτεφεςαι. Ρολλοί είναι ςτθν ίδια κζςθ 
με ςζνα. Κράτθςε μόνο τα κετικά από τθν ςυνζντευξθ. Oι εμπειρίεσ που αποκτάσ ςε κάνουν 
πιο ζτοιμο για τθν επόμενθ ςυνζντευξθ που μπορεί και να είναι αυτι που κα ςου 
εξαςφαλίςει μια δουλειά που κα ικελεσ. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 


