SIKLIKLA KARŞILAŞILAN İŞ GÖRÜŞMESİ (MÜLAKAT) SORULARI

EĞİTİM İLE İLGİLİ SORULAR
 Ufuk Üniversitesi’nde okumayı neden tercih ettin?
 En keyif aldığın ders hangisi ya da dersler hangileri? Neden?
 Bugüne kadar aldığın dersler arasında, kişisel gelişimine en çok katkı sağladığını
düşündüklerini paylaşır mısın?
YAPILAN MÜLAKAT HAZIRLIĞI İLE İLGİLİ SORULAR





Bu pozisyonda/şirkette/sektörde başarılı olmak için sence neler gerekli?
Sence bu alanda/sektörde hâlihazırdaki en güçlü sorunlar neler?
Seni neden işe alalım? Neden bir başkasını değil de seni işe alalım?
Şirketimize nasıl bir fayda sağlayacaksın?
AÇIK OLAN POZİSYONLA İLGİLİ SORULAR






Bu pozisyon neden ilgini çekti? Bu pozisyona neden başvurdun?
Bu pozisyonun sana neler katmasını bekliyorsun?
Sektördeki rakip firmaları düşündüğünde, bizim şirketimizde çalışmayı neden istiyorsun?
Geçmişteki deneyimlerinden, bu pozisyonda nasıl faydalanabilirsin?
ADAYIN KENDİ FARKINDALIĞI İLE İLGİLİ SORULAR







Bana/bize biraz kendinden bahseder misin?
Bir arkadaşın ya da bir hocan seni nasıl tarif eder? Hangi özelliklerinle önce plana çıkıyorsun?
Kısa ve uzun vadeli plan ve hedeflerinden bahseder misin?
Bize bir başarısızlığından bahseder misin?
Seni en iyi tanımlayan sıfatlar/kelimeler ne olurdu?
ÇALIŞMA TARZI İLE İLGİLİ SORULAR

 Hangi çalışma koşullarında daha başarılı işler ortaya çıkartısın?
 Bireysel çalışma ile mi yoksa takım çalışması ile mi daha verimli iş çıkartırsın? Hiç bir takım
çalışmasına liderlik ettin mi? Süreci nasıl yürütmüştün?
 Direktif alarak mı yoksa direktif vererek mi çalışmayı daha rahat buluyorsun?

DAVRANIŞSAL SORULAR
 Başkalarının seninle aynı doğrultuda düşünmelerini temin etmek için hangi tür yaklaşımları
daha başarılı bulursun?
 Zamanını nasıl planlarsın ve önceliklerini nasıl belirlersin? Örnek verebilir misin?
 Son dönemlerde yanlış alınmış bir karar olarak nitelediğin bir karar var mı?
 Son dönemlerde aldığın iyi bir karar var mıdır? Sence bu neden iyi bir karardı?
 Kendini baskı altında hissettiğin bir durumu anlatır mısın? Bu durumla nasıl baş ettin?
 Beklemediğin bir durum karşısında nasıl başarılı oldun? Somut bir örnekle açıklayabilir misin?
 Zaman baskısı altındayken aldığın bir kararı örnekler misin?
 Kendini geliştirmek için yaptığın çalışmalara örnek verebilir misin?
 Hedeflediğin halde, amacına ulaşamadığın bir durum belirtir misin?
İLETİŞİM İLE İLGİLİ SORULAR
 Yöneticinle, takın arkadaşlarınla anlaşmazlık yaşadığın bir durumu örnek verebilir misin?
Konuyla ilgili nasıl bir çözüm bulduğunu paylaşır mısın?
 Network’ünü genellikle ne için kullanırsın?
KAPANIŞ SORULARI
 Bana sormak istediğiniz soru var mı?
 Seninle ilgili sormadığım ama bilmeni istediğim herhangi bir şey var mı?

