ÖRNEK MÜLAKAT SORULARI
1. Kendinize zor hedefler belirlediğiniz bir zamandan bahseder misiniz?
2. Birlikte çalıştığınız insanlarla olan ilişkilerinizden bahseder misiniz?
3. Bugüne kadarki en önemli başarınız neydi?
4. Geçmişte yaptığınız ama bir daha yapmayı tercih etmeyeceğiniz profesyonel deneyiminiz neydi?
5. Mükemmel ama geç ya da beklentiyi karşılayan ama zamanında. Hangisini neden tercih edersiniz?
6. Neden buradasınız?
7. Geçmişte birisiyle yaşadığınız bir çatışmayı ve üstesinden nasıl geldiğinizi anlatır mısınız?
8. Kendinizle ilgili bir davranışı değiştirmek isteseydiniz bu ne olurdu?
9. Çevrenizdekiler sizi en çok hangi konuda eleştirir?
10. Çevrenizdekiler sizi en çok hangi konuda takdir eder?
11. Bugüne dek işbirliği yaptığınız kişilerin hepsine sizi sorsam tahminen yüzde kaçı sizinle ilgili olumlu
geribildirim vermez? Neden?
12. Bugüne dek en büyük başarısızlığınız neydi? Bundan ne öğrendiniz? Buna neden olan sorunu
çözmek için ne yaptınız?
13. Başarıp da nasıl başardığınızı kendinizin bile anlayamadığı bir olaydan bahseder misiniz?
14. Ne yaparken kendinizi çok mutlu ve enerjik hissediyorsunuz?
15. Ne yaparken kendinizi huzursuz ve enerjinizin çekildiğini hissediyorsunuz?
16. Bugüne kadar tanıdığınız en zeki kişi kimdi? Neden?
17. Hergün yapmaktan zevk alacağınız iş nasıl olmalı?
18. Kendi işinizi kurma imkanınız olsaydı ne yapardınız?
19. Bugüne kadar aldığınız en büyük karar neydi?
20. Bu mülakatı siz yapsaydınız size ne sorulmasını isterdiniz?
21. Başarınızı neye göre ölçersiniz?
22. Bugüne kadar uğradığınız en büyük haksızlık neydi? Hakkınızı nasıl savundunuz?
23. Esnek çalışma saatleri sizin için ne anlam ifade ediyor?
24. Burada ne kadar çalışmayı düşünüyorsunuz?
25. Ne yaparsak sizi kaybederiz?
26. Ne yaparsak sizde derin bir bağlılık oluştururuz?
27. Ücret beklentiniz nedir?
28. Kendinizi 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz?
29. Elinizde son teslim tarihlerini kaçırma ihtimaliniz olan birden çok iş var. Ne yaparsınız?
30. Alacağınız karar işyerindeki en yakın arkadaşınızı olumsuz ama şirketi ve sizin geleceğinizi olumlu
etkileyecek. Ne yaparsınız?
31. Bir hedefe ulaşmaya çalışırken karşılaştığınız engellerin üstesinden nasıl gelirsiniz?
32. Sizi en çok ne demoralize eder?
33. İş arkadaşınızla yaşadığınız anlaşmazlığı amirinizden bağımsız olarak nasıl çözersiniz?
34. Başarıyı nasıl tanımlarsınız?
35. Ne tür insanlarla daha rahat çalışabilirsiniz?
36. Ne tür insanlarla çalışmakta zorlanabilirsiniz?
37. Yeniden seçme şansınız olsaydı hangi bölümde okumayı isterdiniz? Neden?
38. Bu mesleği neden seçtiniz?
39. Üniversite döneminizde hangi projelerde yer aldınız? Bunlardan en çok ne öğrendiniz?
40. Ne tür iletişim yöntemini tercih edersiniz? Yazılı ya da sözlü. Neden?
41. Ne kadar zamandır iş aryorsunuz? Neden bulamadınız?
42. Bize en büyük katkınız ne olabilir?
43. İşi ne kadar zamanda öğreneceğinizi tahmin ediyorsunuz?
44. Neden sizi seçmeliyiz?
45. Buradaki ilk bir yıl içinde neler yapmayı planlıyorsunuz?
46. Şirketimize en büyük katkınızın ne olacağını düşünüyorsunuz?
47. Ne tür etkinliklere doğal yeteneğiniz olduğunu düşünüyorsunuz?

