
 СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Увек дођите 10 минута раније.
Водите рачуна о свом држању (немојте се клатити на
столици, опуштено седети као на плажи, показивати нервозу,
кршити прсте...).
Немојте прекрштати руке испред себе, јер тако правите
непотребну дистанцу.
Одржавајте контакт очима са саговорником, јер је то
потребно за успешну комуникацију.
Будите искрени, односно будите то што јесте.
Пажљиво саслушајте питање до краја, размислите о свом
одговору, али немојте правити превише дуге паузе.
Говорите јасно и самоуверено, иако је присутна и природна
позитивна трема
Реците своје мишљење када Вас за њега питају.
Покажите мотивацију, да волите да радите и да се добро
уклапате у колектив.
Немојте одмах постављати питања везана за плату или
годишњи одмор.
И наравно, немојте изгледати успавано, опијено, не
миришите на дувански дим и не жваћите жваку.

Дошли сте на разговор/интервју – Када, ако не сада?

Потребно је да оставите што бољи утисак! Имајте на уму да је
први утисак који оставите на некога јако важан и тешко се мења.
 

КАКО СЕ
ПРИПРЕМИТИ ЗА

РАЗГОВОР/
ИНТЕРВЈУ СА
КОМИСИЈОМ

Сазнајте што више информација о државном органу за који
сте аплицирали (путем интернет странице, преко
познаника, пријатеља…).
Добро промислите о кључним детаљима из Ваше
биографије и припремите се да их адекватно представите.
На питања која би могла да Вас прикажу у лошем светлу
(нпр. период када сте били без посла, разлог напуштања
претходног послодавца), припремите неутралне одговоре.
Припремите 2-3 релевантна питања која ћете поставити
послодавцу када добијете прилику за то. Пожељно је да, уз
помоћ информација које сте прикупили о државном органу
и датом радном месту, послодавцу поставите неколико
питања кроз која ћете показати Ваше исправно разумевање
начина пословања и организационих циљева, као и
конкретног радног места.

Да бисте повећали шансу да оставите добар утисак на
завршном интервјуу и уђете у ужи избор кандидата, неопходно
је да се добро припремите за разговор.

Како се припремити за интервју?

Грешке које се најчешће праве када је интервју у питању су:
кашњење на разговор, неуредан спољашњи изглед,
немотивисаност, незаинтересованост за посао, неприпремљеност,
негативни коментари о претходном послодавцу и колегама,
превелико истицање сопствених заслуга, негативан став према
одређеним темама (неповерење у процес селекције, политички
коментари, сарказам), недоследност у одговорима које дајете,
претерани покушаји шармирања чланова комисије, лоша
презентација (неразговетан говор, прављење дигресија, нејасно
изражавање), неприкладан речник.


