
  הכנה לראיון עבודה
  

 בשעה טובה –קיבלתם זימון לראיון עבודה המיוחל.
 ומה עכשיו? האם אפשר פשוט להגיע אליו ללא הכנה

 מוקדמת? עדיף שלא...
 ראיון עבודה הוא נקודה מכריעה בניהול הקריירה. אם הגעתם

 עד לשם ,כדאי לבוא אליו מוכנים.
 

 התלבשו לפי קוד לבוש1.
 למראה החיצוני שלכם יש השפעה גדולה על הרושם הראשוני
 שלכם, ולכן חשוב להקפיד עליו.  מראה חיצוני כולל אסתטיקה

 אישית וכן שצורת הלבוש תתאים לתרבות האירגונית של מקום
 העבודה- לשמור על מראה סולידי ונעים.

 למשל אם אתם מתמודדים לתפקיד בטחוני- תלבשו מכנסי גינס,
 חולצה מכופתרת ,או חולצת פולו בצבעים שחור, לבן, כחול כהה

  ונעלי בלנסטון. אם מתמודדים לתפקיד של
 קבלת קהל, מכירות, עריכת דין וכדומה- מומלץ להגיע בתלבושת

 מוקפדת  במיוחד.
 
 

 התכוננו2.
 לא תמיד קל לספר על עצמנו ובראיון אישי תתבקשו לעשות זאת

 לכן ששואלים אתכם את שאלת השאלות "ספר לי על עצמך"
 תתמקדו  , כלומר   תתחילו בלספר את השם שלכם, גיל, מקום

 מגורים ותמשיכו בשירות הצבאי  במידה ואתם חיילים
 משוחררים ובלימודים במידה ואתם סטודנטים.  מה שחשוב



 שכשאתם מספרים על השירות הצבאי למשל ,תדגישו מיומנויות
 ויכולות שלכם שמתכתבות עם הדרישות של התפקיד (עבודה

 בצוות ,יחסי אנוש טובים, עבודה במצבי לחץ וכדומה) אם
 פיקדתם ספרו על כך  (מדגיש יכולות ניהול) וכדומה .

 
 

 שפת גוף נכונה3.
 מעבר לדברים שיאמרו על ידכם אל תשכחו שגם הגוף "מדבר"...

 הכל מתחיל עם הכניסה לראיון ולחיצת היד בכניסה,   הצורה
 שתשבו (עד סוף הכיסא ותשענו אחורה ) הידיים (לעולם לא

 משולבות) יכולות להיות מונחות על הרגלים או שעונות על
 השולחן,  תשדלו לא לגעת הרבה בפנים, לא לגעת הרבה

 בשיער, בזקן , לא "לשחק" עם כפות הידיים , אל תסתירו את
 הפה עם היד.

 תסתכלו בעיניים של המראיין, תהנהנו להבנה כשהוא מדבר,
 תחייכו  ��– ששפת הגוף שלכם תשדר נינוחות ובטחון עד כמה

 שניתן.
 
 

 הימנעו  מ"קשקשת"4.
 תזכרו שהמראיין הוא זה שמוביל את הריאיון לכן אל תנדבו

 מידע שלא נשאלתם
 תקשיבו למראיין ותענו רק על שאלה ששאל בצורה מקצועית

 ובצורה כזו שתביא לידי ביטוי את היכולות שלכם והקשר שלכם
 לעיסוק מקום העבודה.

 
 



 הכנה טכנית5.
 לפני שאתם יוצאים לראיון תבדקו שיש לכם עותק של קורות
 החיים ומכתבי ההמלצה (העתק) בניילונית, תוודאו יום לפני

 שכתובת אליה אתם מגיעים  והשעה היא אכן הכתובת ושעה
 הנכונים ושלא חלו שינויים שלא יודעתם עליהם.

 לעולם אתם לא מאחרים לראיון עבודה- תגיעו רבע שעה לפני
 וכשאתם מגיעים תיידעו שהגעתם.

 תתכוננו בבית על כל מיני שאלות שאתם יכולים להישאל  (למה
 לדעתך אתה מתאים?  מה שמעת על החברה? מה אתה חושב

 שהמפקד /בוס שלך יגיד עליך? אם נשאל חברים שלך איזה 3
 תכנות הם יגידו עליך?)

 
 

 תהיו אתם6.
 המראיין הוא אדם אובייקטיבי  המבצע את עבודתו.  תשמרו על
 גישה חיובית ,כל שאלה שנשאלת תענו עליה בצורה כזו שתייצג

 אתכם בצורה הטובה ביותר  ואת המיומנויות שלכם. תדאגו
 לייצר כמיה טובה עם המרואיין בצורה מקצועית כמובן.

 
 

 *מי שרוצה הכנה לראיון או טיפים נוספים מוזמן לפנות אליי
 באינסטגרם כולל שם ומספר טלפון – אחזור אליו ואכין אותו

  לראיון ☺

  שיהיה בהצלחה
☺ 

 אושרת צרפתי
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