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1.НА ЩО ЗВЕРТАЮТЬ УВАГУ?
2. ТОП-8 ПИТАНЬ НА СПІВБЕСІДІ. 
3.СПІВБЕСІДА ОНЛАЙН. 
4.ЛАЙФХАКИ ДЛЯ СТАЖЕРІВ



1.Допитливий розум
2. Конкретика.
3.Визання команди
4.Ідентичні цінності
5.Самостійність

На що звертають
УВАГУ
для компанії?

Студія кар'єри



Що важливо 
для кандидата? Зовнішній вигляд

Привітність

Підготовка заздалегідь

Питання та відповідь

"Спокійний тонус"



ТОП-8 ПИТАНЬ НА СПІВБЕСІДІ*
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Чому ми повинні взяти саме Вас?

Ким Ви себе бачите через 5 років?

Які у Вас переваги та недоліки?

Чому Ви хочете працювати у нас?

Опишіть себе трьома словами

Яку зарплату Ви хочете?

Чому звільнилися з попередньої?

Розкажіть коротко про себе

*За матеріалами сайту https://cv2you.com/blog/uk-ua/osnovni-pytannya-pid-chas-spivbesidy/ Студія кар'єри

https://cv2you.com/blog/uk-ua/osnovni-pytannya-pid-chas-spivbesidy/


Дізнайся якомога більше про
компанію, у якій ти
проходитимеш співбесіду.
Відвідай їх сайт та соцмережі,
прочитай інфу про команду,
відділи та проекти

Перед співбесідою перевір
камеру і мікрофон та подбай
про стабільний wi-fi.
Не варто виходити на зідзвон
з кафе чи вулиці. Буде шумно,
а також ти не знатимеш точно
чи не підведе мобільний
інтернет.

Не запізнюйся та обери
акуратний одяг.
Тайм-менеджмент у сучасному
світі-наше все.
Залиш свою розтягнуту
футболку для перегляду
фільму.

СПІВБЕСІДА ОНЛАЙН
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Спілкуйся з командою.
Позитивні відгуки колег - це
20% твого кар'єрного успіху. 
Будь ініціативним. Не бійся
брати відповідальність на
себе  та просувати свої ідеї.
Завжди "проси добавки".
Зробивши 1-ну задачу
переходь до 2-ї.

1.

2.

3.

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ СТАЖЕРІВ:)
Вдалося отримати омріяне місце стажера, проте що далі? Як справити позитивне
враження на колег і продовжити роботу?
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1.Топ питань та відповідей на співбесіді -
https://cv2you.com/
2.Кар'єрний портал - https://happymonday.ua/
3.Як правильно одягнутися на співбесіду -
https://argo.com.ua/
4.Анна Мазур, Настя Пасенко «Кар’єра без драм і травм» 
5.Андрій Стрехалюк «Кар'єра. Як знайти роботу, коли вона
є і коли її немає»

КОРИСНІ
ПОСИЛАННЯ

https://cv2you.com/blog/uk-ua/osnovni-pytannya-pid-chas-spivbesidy/
https://happymonday.ua/
https://argo.com.ua/ua/news/yak-pravilno-odyagnutisya-na-spivbesidu/


Студія Кар'єри
 

НУ "Львівська політехніка"
Відділ працевлаштування та зв'язків з

виробництвом
 

T.(032) 258-21-90
E-mail: vpzv@lpnu.ua

Скануй та приєднуйся до нас в Telegram:)


