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Inginerul şi interviul de angajare 

 

Partea a II- a 

 

 

Acest articol face parte dintr-o secţiune mai largă, dedicată interviului de angajare.  

Am văzut, în articolul trecut, care sunt întrebările cele mai frecvente care se adresează într-un 

interviu de angajare. Aşa cum v-am promis, voi încerca să vin în ajutorul vostru cu 

recomandări sau sugestii de răspunsuri pentru aceste întrebări generale sau specifice postului 

pe care îl vizaţi. Aceasta deoarece, politica de intervievare a examinatorului vizează 

potrivirea cât mai exactă a candidatului cu organizaţia la care aspiră. În acest scop, unele 

dintre întrebările intervievatorului ascund veritabile capcane.  

Vom lucra punctual, pe fiecare întrebare din articolul trecut, pentru a învăţa cum să ne 

prezentăm cât mai bine la interviul de angajare: 

 

Întrebare: Ce ai dori să-mi povesteşti despre tine?  

Răspuns sugerat: Menţionează interesul de a ocupa postul oferit, experienţele 

profesionale în legătură cu job-ul (dacă nu ai lucrat pe un post asemănător sau deloc, 

aminteşte câteva experienţe de lucru din timpul facultăţii care îţi evidenţiază anumite calităţi 

valoroase pentru acest job), studiile şi formaţia profesională, alte cursuri sau formări 

extraşcolare relevante pentru postul pe care îl ai în vedere. 

Recomandări: 

- Prezintă informaţia pe scurt; 

- Prima impresie contează, astfel că la interviul de angajare dă informaţiile pe care 

ai dori ca intervievatorul să le ştie despre tine; 

- Pregăteşte-ţi răspunsul folosindu-te de punctele tale forte, de realizări (chiar şi 

cele din timpul facultăţii), trăsături personale sau calificări. 

 

Întrebare: Care crezi că sunt cele mai valoroase calităţi ale tale?  
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Răspuns sugerat: Menţionează fără nici o ezitare 4-5 calităţi/atuuri ale tale. De 

exemplu: consider că principale mele calităţi sunt: spiritul de echipă, aptitudinile vizual-

spaţiale, capacitatea de sinteză, punctualitatea... 

Recomandări: 

- Evită să începi fraza cu : Eu cred că...; Nu aş putea să le numesc exact... 

- Ar fi de folos să îţi argumentezi aceste calităţi cu exemple sau situaţii în care ţi le-

ai valorificat; 

- Fii conşient de faptul că dacă tu nu îi spui angajatorului ce ştii să faci cel mai bine, 

acesta nu are de unde să afle. 

 

Întrebare: De ce vrei acest job?  

Răspuns sugerat: Menţionează câteva aspecte pozitive referitoare la firma vizată, 

buna reputaţie, mândria de a lucra pentru aceasta, precum şi câteva trăsături ale tale care te-ar 

recomanda pentru acest post. 

Recomandări: 

- Află cât mai multe despre compania la care aspiri; 

- Citeşte cu mare atenţie descrierea job-ului respectiv, pentru a şti cum să răspunzi 

la unele întrebări şi a nu fi prins/ă pe picior greşit; 

 

Întrebare: De ce crezi că eşti potrivit pentru acest job?  

 Răspuns sugerat:  Punctează câteva calităţi ale tale relevante pentru postul dorit. 

 Recomandări: 

- Foloseşte această oportunitate (întrebarea) pentru a-ţi prezenta punctele tari, 

aptitudinile, cunoştinţele, alte experienţe de lucru sugetive pentru acest job, alte 

calificări, cursuri; 

- Argumentează de ce toate de mai sus sunt importante pentru tine, pentru post şi 

cum fac ele diferenţa dintre tine şi ceilalţi. 

 

Întrebare: Ce anume ai dori să-ţi asigure acel loc de muncă?  
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Răspuns sugerat: Oportunitatea de a-ţi folosi aptitudinile, calităţile şi de a fi 

recunoscute, posibilitatea de a-ţi îmbunătăţi cunoştinţele, pentru că învăţăm pe tot parcursul 

vieţii. 

Recomandări: 

- Oferă răspunsuri cum ar fi: Îmi place să lucrez cu oamenii; Îmi plac provocările la 

locul de muncă; Doresc să am posibilitatea de a mă dezvolta personal şi 

profesional ; 

- Leagă răspunsul de postul vizat: Sunt interesat/ă să ceez un soft/ proiect de 

instalaţii producţie cabluri de care firma dvs. are nevoie (sau care ar rezolva 

problema cu care se confruntă în prezent aceasta). 

 

Întrebare: Care sunt experienţele tale profesionale în domeniu?  

Răspuns sugerat: dacă nu ai mai lucrat pâna acum, poţi menţiona experienţele de 

voluntariat, alte proiecte pentru comunitate sau în cadrul unei organizaţii studenţeşti, alte 

experienţe de lucru din timpul facultăţii, studiile, alte cursuri sau calificări. 

Recomandări:  

- evidenţiază-ţi calităţile şi faptul că eşti capabil să te adaptezi exigenţelor postului; 

- specifică faptul că prezinţi o disponibilitate crescută pentru învăţare; 

- aminteşte că formaţia ta profesională te recomandă pentru acest job. 

 

Întrebare: Ai un portofoliu personal de activitate? Povesteşte-mi despre el.  

Răspuns sugerat: Da, am adus cu mine un astfel de portofoliu care conţine dovezi ale 

talentelor şi realizarilor mele, dar şi produse ale activităţii mele – valoroase şi semnificative 

pentru postul dorit.  

Recomandare: 

- Prezintă succint produsele cele mai recente si cu impact asupra jobului vizat. 

Aceste produse se pot referi la premii, diplome, recompense, articole prezentate la 

conferinţe studenţeşti, proiecte inovatoare, schiţe, scheme, softuri relevante pentru post. 

 

Întrebare: Ce obiective profesionale ţi-ai stabilit pentru perioada următoare?  
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Răspuns sugerat: indiferent dacă ţi-ai planificat traseul profesional sau nu, indică 

faptul că doreşti să creşti odată cu firma, să acumulezi noi cunoştinţe, să-ţi perfecţionezi 

abilităţile şi deprinderile, să câştigi mai multă experienţă. 

Recomandare: 

- Menţionează că vrei să rămâi în serviciul lor cât mai mult timp şi că obiectivele 

tale de carieră sunt convergente cu cele ale organizaţiei. 

 

Scopul acestor întrebări, precum şi ale răspunsurilor voastre este să îl ajute pe 

intervievator să stabilească potrivirea om-organizaţie. Pentru că nu este important să fii cel 

mai bun, ci cel mai potrivit pentru postul respectiv. 

Deci, mobilizaţi-vă toate forţele pentru atingerea obiectivelor propuse! 

Simona Neagu, 

Psiholog si consilier în carieră CCOC 

 


