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Berätta om dig själv. 

Gå igenom ditt CV. 

Hur hörde du om den här positionen? 

Varför vill du jobba på det här företaget? 

Varför vill du ha det här jobbet? 

Varför ska vi anställa dig? 

Vad kan du tillföra företaget? 

Vilka är dina största styrkor? 

Vad anser du vara dina svagheter? 

Vilken är din största yrkesprestation? 

Berätta om en utmaning eller konflikt du har stött på jobbet och hur du hanterade den. 

Berätta om någon gång du visade på  bra ledarskapsförmåga. 

När var du oense om ett beslut som togs på jobbet? 

Berätta om någon gång du gjort ett misstag. 

Berätta om någon gång du misslyckades. 

Varför lämnar du ditt nuvarande jobb? 

Varför fick du sparken? 

Varför fanns det en lucka i din anställning? 

Kan du förklara varför du bytte karriärväg? 

Vad är din nuvarande lön? 

Vad gillar du minst med ditt jobb? 

Vad söker du i en ny tjänst? 

Vilken typ av arbetsmiljö föredrar du? 

Vad är din arbetsstil? 

Vad är din ledarstil? 



Hur skulle din chef och dina medarbetare beskriva dig? 

Hur hanterar du press eller stressiga situationer? 

Vad gillar du att göra utanför jobbet? 

Planerar du att skaffa barn? 

Hur håller du dig organiserad? 

Hur prioriterar du ditt arbete? 

Vad brinner du för? 

Vad motiverar dig? 

Har du något husdjur? 

Hur gillar du att bli styrd? 

Anser du dig själv som framgångsrik? 

Var ser du dig själv om fem år? 

Hur planerar du att nå dina karriärmål? 

Vad strävar du efter i din karriär? 

Vad är ditt drömjobb? 

Är du intervju med några andra företag? 

Vad gör dig unik? 

Vad ska jag veta som inte finns på ditt CV? 

Hur skulle dina första månader se ut i den här rollen? 

Vilka är dina löneanspråk? 

Vad tror du att vi skulle kunna göra bättre eller annorlunda? 

När kan du börja? 

Är du villig att flytta? 

Hur många tennisbollar får du plats med i en limousine? 

Om du var ett djur, vilket skulle du vilja vara? 

Sälj mig den här pennan. 

Finns det något mer du vill att vi ska veta? 

Har du några frågor till oss? 


