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Проучване за работодателя 

 

Посетете уебсайта на компанията, потърсете 

информация и новини за компанията и 

индустрията в интернет търсачките и бизнес 

изданията.  От вас не се изисква да познавате в 

детайли историята, структурата и екипа на 

компанията, но успешните кандидати или са 

работили в индустрията, или са я проучили и 

имат основно разбиране за случващото се там.  

 

Задавайте въпроси 

 

Предварителното проучване ще Ви даде 

възможност да се ориентирате за случващото се в 

индустрията и компанията, както и да подготвите 

въпроси, които да зададете и обсъдите по време 

на самото интервю. Доказано е, че задаването на 

въпроси по време на интервю за работа е 

показател за интереса на кандидата към 

позицията. 

 

 

 
 
 
Подгответе си отговори 
 
Така както вие искате да научите повече за 

позицията и компанията, така и ние искаме 

да научим повече за вас. Формулирани по 

различен начин, въпросите, които може да 

Ви чуете се свеждат до няколко основни 

теми. Мислете и говорете през личния си и 

професионален опит – кои от постиженията, 

интересите и уменията, които сте развили в 

предишни кариерни и житейски роли са 

релевантни за настоящата позиция. Бъдете 

готови да говорите за качествата, които Ви 

разграничават от другите кандидати, както и 

кои са вашите области за развитие за 

развитие. 

 
 

  

 ПРЕДИ ИНТЕРВЮТО 

Job 

Interview 

Tips 

Без значение колко е голям професионалния Ви опит или на колко интервюта за работа 

сте били, винаги е полезно да се подготвите за среща с потенциален нов работодател. 

Тук ще откриете съвети и полезни насоки, извлечени от нашата практика. Те не 

гарантират наемането Ви, но със сигурност ще Ви накарат да се почувствате 

подготвени за големия ден на интервюто и уверени, че ще направите възможно най-

доброто впечатление.  
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Желаем Ви успех!  

Екипът на Прометрикс  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      В ДЕНЯ НА ИНТЕРВЮТО  
 

               ПО ВРЕМЕ НА ИНТЕРВЮТО  

Планирайте деня си 

 

Възможност да направите първо впечатление 

имате веднъж. Затова и подходящото облекло и 

приветливия външен вид са от огромно 

значение.  

 

Планирайте как да стигнете до мястото на 

срещата.  

 

Бъдете навреме там. Тръгнете по-рано от 

необходимото и бъдете на мястото на уговорката 

10 минути по-рано. 

  

Принтирайте свежо копие на вашето CV, 

препоръки, портфолио или лист с въпроси.   

 

Бдете автентични, искрени and let your 

personality shine. Когато сте себе си и срещата 

ще протече по-гладко.  

 

Обърнете внимание на езика на тялото – 

това, което не изразявате с думи, е също 

толкова важно, колкото и това, което казвате.  

 

Бъдете спокойни. Запомнете, че е съвсем 

разбираемо да замълчите, за да съберете 

мислите си, преди да отговорите на зададен 

ви въпрос. Съвсем нормално е и да помолите 

за разяснение, в случай, че нещо не ви е ясно.  

 

СЛЕД ИНТЕРВЮТО  
 

Благодарете  

 

Изпратете имейл, в който изразявате благодарността си към интервюиращите и работодателя  за 

отделеното време. Така проявявате внимание към детайлите и заявявате още веднъж Вашия интерес 

към позицията.  

 

 

 

 

Адрес: 

гр. София, ж.к. Лозенец, ул. 

„Сердикийски събор“, бл. 28, 

вх. Б, партер  

 

тел. 0890 43 60 10 

 

email: hr@prometriks.com 

 

www.prometriks.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:hr@prometriks.com
http://www.prometriks.com/

