CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
TRONG BUỔI PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG
•

Các câu hỏi về chuyên ngành
1. Kiến thức chuyên ngành học ở trường
2. Kiến thức chuyên ngành theo tiêu chuẩn quốc tế (CAT/FIA, ACCA, CFA)
3. Kiến thức xã hội liên quan

•

Các câu hỏi chung
1. Giới thiệu về bản thân
2. Tại sao bạn muốn làm việc cho công ty chúng tôi?
3. Bạn làm gì trong thời gian rảnh?
4. Có điều gì không được thể hiện trong hồ sơ mà bạn muốn chia sẻ với chúng tôi?
5. Ðiểm mạnh của bạn là gì? Những điểm cần cải thiện?
6. Bạn nghĩ gì về làm việc ngoài giờ?
7. Ðiều gì khiến bạn đặc biệt và vượt trội?

•

Các câu hỏi đánh giá:
1. Sự linh động và khả năng thích ứng
a) Hãy kể một tình huống khi những kế hoạch quan trọng của bạn đột nhiên thay
đổi ở phút chót và giải thích bạn đã làm gì?
2. Kỹ năng giao tiếp
a) Hãy kể một tình huống khi bạn phải thương lượng với một người khó tính?
b) Có bao giờ bạn tham gia một sự kiện xã hội? Vai trò của bạn là gì?
c) Bạn tự cho mình bao nhiêu điểm ở kỹ năng này? Tại sao?
3. Tinh thần tập thể
1. Tinh thần tập thể có ý nghĩa thế nào với bạn? Ðiều gì tạo nên sự thành công của
nhóm?
2. Bạn muốn làm việc một mình hay với những người khác? Những người nào bạn
muốn cùng làm việc nhất?
4. Kỹ năng hoạch định
1. Mục tiêu nghề nghiệp của bạn trong vòng 5 năm tới? Bạn đã làm gì để chuẩn bị
cho kế hoạch đó? Tiếp theo bạn sẽ làm gì để đạt được mục tiêu?
5. Khả năng lãnh đạo
1. Bạn đã từng tham gia vào một câu lạc bộ/đội thể thao/ dự án/nhóm làm việc…?
Vai trò của bạn? Bạn làm gì để thực hiện vai trò đó? Những khó khăn? Bạn làm
gì để vượt qua? Bạn học được những gì?

Bản quyền của FTMS – cho cuộc thi “Thử sức cùng nhà tuyển dụng 2012”

Trang 1

