
 
ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТА 
 
ЦЕЛ: Подготовка за представяне пред работодател 
 
МЕТОД: Подходящо за индивидуална или групова работа 
 
ХОД: 
 

1. Един ден предварително накарайте участникът или участниците да 
помислят какви въпроси биха могли да им зададат при интервю за 
работа и какви отговори ще дадат на тях. 

2. Проведете интервюто, като използвате някои от въпросите, изброени по-
долу. 

3. Обсъдете с участника/ците как са се чувствали, кое са направили добре и 
какви грешки са допуснали и пр. 

 
 
НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ВЪПРОСИ ПРИ ИНТЕРВЮ ЗА  РАБОТА 

• Разкажете ни за себе си 

•  Разкажете ни за времето /периода/ в който бяхте на училище 

• Какво знаете за същността на работата? 

• Какво Ви привлича в тази работа? 

• Защо искате да получите тази работа? 

• Какво ще кажете, ако Ви накарат да работите извънредно? 

• Какви амбиции имате? 

• Харесвате ли някой да Ви ръководи в работата? 

• Как бихте понесли ако имате за шеф жена почти на Вашата възраст 

/или мъж/? 

• Какво мислите, че бихте постигнали за една година? 

• Кандидатствали ли сте на друго място и ако да, за каква длъжност? 

• Защо да изберем Вас на тази длъжност? 

• Бихте ли описали най добрия си приятел? 

• Какви книги обичате да четете? 

• Как прекарвате свободното си време? 

• Имате ли някакви въпроси към нас? 

• Какво заплащане очаквате? 

• Посочете тези лични качества, които според Вас Ви правят добър 

кандидат за тази работа 

• Какво ще направите, ако не получите тази работа? 

 

• Имате ли виждане за това колко може да чакате докато си намерите 



работа /работа по принцип и работа, която харесвате/ ? 

• Бихте ли желали да продължите образованието си? 

• Имате ли друг избор за работа, която харесвате? 

• Опишете какво се надявате да правите в близките пет години? 

• Смятате ли да се омъжвате /жените/ скоро? 

• Има ли още нещо, което бихте ни попитали? 

 


