JOB INTERVIEW
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Investiga abans sobre l’empresa

Mira el web oficial, feines que han fet, estil de comunicació, presència al mercat, a
les xarxes socials, opinions de clients o usuaris, llegeix sobre la seva missió, valors,
estructura, organització, publicacions, tingues informació d’ells vegin que ets una
persona curiosa i amb interès...
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Prepara les teves preguntes

Pensa amb les possibles preguntes que et faran, com quines són les teves
fortaleses, què pots aportar a la nostra empresa, quines habilitats comunicatives
tens, perquè t’hauríem de contractar, com et relaciones amb els companys, si
haguessis de canviar alguna cosa de la nostra empresa quina seria...
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Practica les teves respostes

Si et costa parlar en públic, practica a casa o amb altres persones aquestes
respostes. No t’ho has d’aprendre, però has de tenir facilitat en respondre tenint
l’argumentació clara. No començar a pensar davant dels que t’entrevisten. Fent-ho
davant d’amics o família t’adones del que pots dir i el que no.
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Presència i puntualitat

Cada sector professional requereix d’un tipus de vestuari. No forcis el que no ets
però si cal corbata, casual o altres indumentàries, ho has de tenir present. Anar net i
dutxat serveix per a totes les professions. Sobretot no facis mai tard a una
entrevista. Ves-hi abans i fas un cafè a la cantonada.

5

Estigues atent a l’entrevista

Quan t’expliquin coses mostra interès sense dir res, deixa’ls parlar, mira d’aprendre’t
quin càrrec tenen i com es diuen, parla quan t’ho diguin però sigues actiu. T’estaran
observant tota l’estona, els teus gestos, postures, comentaris...pensa com si hi
hagués un mirall. Respon el que et preguntin no el que tu vols a menys que demanis
permís per fer-ho. Parla pausadament ni molt ràpid ni molt lent. Que els quedi clar el
teu missatge. Que s’entengui.

6

Estableix contacte visual i gesticular

Mira a la cara a qui t’entrevista, no miris el sostre ni la planta de la taula del costat,
sobretot quan acabis de parlar tu per buscar la seva reacció. Tingues clar, si hi ha
més d’una persona, quina és la que mana més o té més poder de decisió. Les mans
a sobre la taula mai a sota ni a la butxaca. Fes-les servir sense ser un ventilador. No
remenis res de la taula, si vols porta un bolígraf o similar però no distreguis a qui
escolta.

7

El teu argumentari o discurs

Has de tenir clar de bon principi si qui t’escolta és un perfil tècnic, administratiu o de
RRHH. Què sap i què no sap. Si no en té ni idea tècnicament de la teva professió,
no l’atabalis amb tecnicismes, si pel contrari ho és, mostra el teu costat tècnic sense
ser un friki antisocial. Tingues clar on vols anar a parar, no te’n vagis per les
branques. Tens molt poc temps per vendre’t.
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Estàs a casa seva

Per molt crack que siguis entres a una casa estranya on ELLS saben, ELLS
coneixen, ELLS fan a la seva manera. No vulguis canviar-ho tot a la primera
entrevista, si t’agafen, ja tindràs temps de fer propostes innovadores. Si entres de
“guais” no t’agafaran. La gent s’estima allò que té, encara que no sigui perfecte.
Anar de sobrat no t’ajudarà quasibé mai.
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La seguretat en un mateix

Aquest és un dels punts més importants d’una entrevista. MAI tenim la seguretat al
100% però tampoc podem anar derrotats perquè no serem un bon candidat. La
mesura és una bona estratègia, ni poc ni massa. El punt just és el més
recomanable. Les afirmacions contundents han de ser fonamentades, no ens
inventem coses que no sabem i menys davant de gent que potser ho domina més.
Compte amb fer servir condicionals, “jo seria”, “jo podria”, “jo serviria” parlar tota
l’estona així mostra feblesa, però alerta NO confondre-ho amb fer-ho servir per ser
educat.
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El final de l’entrevista

L’entrevista s’acaba quan ho indiquen les persones que t’entrevisten. No mostris
pressa, impaciència ni tampoc vulguis allargar una conversa que veus que t’estan
tallant. Has de deixar un bon regust de boca. La mà s’ha d’estrènyer amb la força
justa, ni fluixa-tova, ni fent mal. No preguntis amb massa insistència “quan sabré
alguna cosa”, si t’ho diuen bé, sinó tranquil. Ells són els més interessats en tenir un
treballador aviat.

