
 
 

 הכשרה פיננסית לצעירים - דרך הכסף

 בוקר בא לעבודה

     

  עצות וטיפים לראיונות עבודה:

 התכונן לראיון .1

ברר פרטים על החברה, לדוגמה: במה עוסקת, אילו תפקידים מציעים לבני נוער, מה השכר שמשלמים, מה 

 תנאי העבודה. 

 

 איך תתלבש? .2

החיצונית: עד  עם כניסתך לחדר, המראיין יתרשם מהופעתך הראשון שהמראיין יתמקד בו. הלבוש הוא הפרט

  אתה לבוש בקפידה ומתאים לייצג את הארגון. כמה

 .הקפד על הופעה נעימה, לא מהודרת מדי ולא יומיומית מדי ובסגנון שמתאים לתפקיד עליו אתה מתמודד

 

 הקפד להגיע בזמן .3

  מספר דקות לפני הזמן, נינוח ורגוע. השתדל להגיע לראיון

  .ברר מראש את הכתובת המדויקת ואיך כדאי להגיע

 

 המתנה לראיוןבזמן ה .4

 כאשר אתה ממתין לראיון: כבה את הטלפון הסלולרי כבר עם כניסתך והמתן בסבלנות.

  מהתנהגותך בשלב זה. זכור שצופים ובוחנים אותך גם בעת ההמתנה ומתרשמים

 

  בראיון עבודהשישאלו אתכם שאלות  .5

 .)'ספר על עצמך )פרטים אישיים, מקום מגורים וכד 

 ספר על עבודות אחרות בהן עבדת(. ?דהאיזה ניסיון יש לך בעבו( 

  )עבודה? להחליף מקום ןמעוניי המדוע את)אם עבדת עד עכשיו במקום אחר  

 בעבודת צוות? ה משתלבאיך את  

 לעבוד שעות נוספות / משמרות? ןמוכ ההאם תהי  

 על העבודה אצלנו? יודע המה את 

 בתפקיד ןמעוניי האת מדוע? 

 חושב שכדאי לי להעסיק דווקא אותך? הלמה את 
 

 ראיון עבודהמהלך התנהגות בכללי  .6

  קול םענייני, הקפד על דיבור שוטף ובטחון עצמי אך אל תרי ה, היבפרטים דייק –במהלך השיחה. 

 .צור קשר עין עם המראיין 

 עניין במשרה ופחות בתנאים ןהפג. 

 ם.הומור מותר אך אל תגזי 

  הקפד על לחיצה חזקה אך לא יותר מדי.לחיצת יד, המראיין מושיט את ידו לאם 
 

 שים לב לשפת הגוף שלך .7

התנועות  -זכור שבמהלך הראיון, המראיין מקשיב לא רק לדברים הנאמרים, אלא גם ל"שפת הגוף" שלך 

 והסימנים שאתה עושה. הקפד על ישיבה נינוחה.

                                           בחפץ מסוים ולשחק איתו ללא הפסקה. זיש להימנע מתנועות עצבניות וחדות, לא להרעיד את הרגל או לאחו

 בהצלחה 

 


