אוניברסיטת חיפה

דיקאנט הסטודנטים

מרכז ברמן לייעוץ פסיכולוגי והכוון לימודי – תעסוקתי

לפני הראיו
דע את התפקיד
לקראת כל ראיו עבודה עלי להכיר ולהבי היטב את התפקיד המוצע ומאפייניו .עלי לזהות את המיומנויות ,הכישורי
והתכונות אשר נדרשי לתפקיד זה .עלי להיות מסוגל לענות על השאלה" :מה בעצ מחפשי בשביל תפקיד זה?"

דע את עצמ
עלי להיות מוכ להציג את עצמ במונחי של היתרונות של לתפקיד .עלי לזהות את היתרונות העיקריי של .לש כ
השתמש בקטגוריות הבאות:

כישורי/מיומנויות רלוונטיות
זהה את המיומנויות שרכשת במהל כל הפעילויות וההתנסויות של אשר תואמות את המיומנויות הדרושות לתפקיד .עלי
להיות מסוגל להביא דוגמאות למצבי בה כישורי אלו באו לידי ביטוי.

מיומנויות שכל המעסיקי מחפשי
מחקרי שוני מראי כי מעסיקי רבי ,בכל תחומי הקריירה ,מחפשי מועמדי ע המיומנויות הכלליות הבאות:
יחסי בינאישיי טובי ,עבודת צוות ,ניסיו בעבודה ע מחשבי ,תקשורת טובה )בע"פ ובכתב( ,כושר ניתוח ויכולת
ללמוד .עלי לקבוע לעצמ מה היתרונות של במיומנויות אלה ולחשוב על דוגמאות למקומות בה רכשת /יישמת
מיומנויות אלה.

מאפייני אישיותיי
בנוס #למיומנויות המקצועיות ,עלי להגדיר את התכונות החזקות של )חברותיות ,איכפתיות ,חוש הומור ,התמדה ,וכד'(..
שאות היית רוצה להציג למראיי .חשוב על דוגמאות בה תכונות אלו באו לידי ביטוי בעול העבודה.
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ניסיו ממשי
זהה את ההתנסויות המעשיות הרלוונטיות עבור התפקיד )התמחויות ,עבודות בתקופת הלימודי ,צבא ,וכד'( .עבור כל
התנסות ,קבע את האספקטי המרכזיי שברצונ להציג.

ניסיו אקדמי
זהה את הידע התיאורטי ,הקורסי ,הפרוייקטי ,ההתנסויות וכד' אשר נראי ל משמעותיי ביחס לתפקיד ושהיית
רוצה לדו עליה ע המראיי.

קורות החיי של
השאלות בראיו מתבססות לרוב על קורות החיי שהגשת .לכ ,לפני הראיו עלי לעבור שוב על קורות החיי ,ולרענ את
זכרונ לגבי כל הכתוב ש.

מידת העניי של בתפקיד
אחד הקריטריוני החשובי בברירת מועמדי הוא מידת העניי שמביע המועמד בתפקיד ,בארגו ,בתחו הקריירה וכד'.
עלי להיות מסוגל לתת סיבות ממשיות מדוע אתה מעוניי בתפקיד וכיצד אתה יכול לתרו לתפקיד ולהצליח בו.

ומה ע נקודות התורפה שלי??
מודעות לנקודות תורפה תעזור ל להכי את עצמ לקראת הראיו :עלי לזהות אות בהקשר של התפקיד הנוכחי ,ולחשוב
כיצד נית להציג כ שיתפסו ככאלה שנית להתגבר עליה ,וא #שיש בה משו יתרו .אתה לא אמור "למכור" את נקודות
התורפה של בראיו ,אבל עלי להיות מוכ לדו בה בא תדרש לכ.

דע את המעסיק
לקראת הראיו כדאי לברר מספר פרטי על המעסיק .להל מספר דוגמאות:
• שמות האנשי שאתה מכיר בארגו ותפקידיה

• מי ה לקוחות הארגו

• גודל יחסי של הארגו

• אי הארגו משווק את מוצריו

• מטרת הארגו ,מבנה הארגו

• מול מי הארגו מתחרה

• קווי ייצור עיקריי /תחומי שירות

להתאמ ,להתאמ ושוב להתאמ
לדעת להתראיי זו מיומנות .לכ ,ככל שתתאמ ,כ תהיה טוב יותר .נית וכדאי לעשות סימולציות לראיו .לש כ נית
להעזר באנשי מקצוע ,או בחברי ובני משפחה אשר יש לה נגיעה לדבר .במדור להכוו לימודי%תעסוקתי נית לקבוע פגישת
הכנה לראיו .כמו כ מתקיימות אחת לחודש סדנאות המכינות לראיו עבודה.

במהל הראיו
הופעה  מה ללבוש לראיו??
זו שאלה שמטרידה רבי ,ושאכ כדאי לתת עליה את הדעת .לראיו יש להופיע בצורה נקיה ומסודרת .הלבוש צרי להיות
"רגוע" וברמה בינונית – לא זרוק מדי ולא מכובד מדי .א אתה מכיר את המקו – כדאי לשי לב אי אחרי מתלבשי,
ולהתלבש קצת יותר מכובד מהנורמה.
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שאלות שיתכ ותשאל
על עצמ:
.1

ספר לי על עצמ.

.2

מה תכונותי החזקות/חלשות .מה היית רוצה לשפר?

.3

תאר החלטה שקיבלת בזמ האחרו.

.4

במה אתה נוהג להשקיע מאמצי?

.5

אי אתה מגדיר הצלחה? ספר על אירוע שבו הרגשת שהצלחת.

.6

אי אד שמכיר אות יתאר אות )הממונה של לשעבר וכד'(.

.7

טעויות שעשית בעבר – מה למדת מה? ת דוגמא.

.8

אי אתה עובד תחת לח ?.ת דוגמא למצב לח .שהיית בו –
כיצד תפקדת?

.9

למה שאעסיק דווקא אות?

לגבי המטרות של
 .10מה אתה רואה את עצמ עושה בעוד  5שני מהיו?
 .11כמה אתה מקוה להרוויח בעוד  5שני מהיו?
 .12אילו מטרות קבעת לעצמ לעתיד הקרוב?
 .13אי אתה מתכוו להשיג את המטרות הללו?

על ההשכלה של
 .14מדוע בחרת ללמוד באוניברסיטת חיפה /במוסד בו למדת?
 .15באיזה ממוצע סיימת? הא הוא מספק אות? הא לדעת הוא
משק #את יכולותי?
 .16תאר את ההתנסות הלימודית המתגמלת ביותר של באוניברסיטה.
 .17א היית מתחיל ללמוד מחדש ,מה היית משנה בלימודי האקדמיה

של?

 .18הא יש ל כוונות להמשי ללמוד %בטווח הקצר /בטווח הארו ,א כ ,מה?
 .19באיזה אופ ,לדעת ,הרקע האקדמי של מכשיר אות לתפקיד?
 .20מה עשית בשעות הפנאי מעבר לשעות הלימוד?

על העבודה של
 .21תאר את התפקיד האידיאלי בעיני.
 .22באיזו סביבת עבודה הרגשת הכי נח בעבר? מדוע?
 .23אילו שלושה דברי הכי חשובי ל בעבודת?
 .24מבי עבודות הסטודנט שביצעת ,איזו עבודה הייתה הכי מעניינת עבור? מדוע?
 .25ספר לי על הסיבות שבגלל עזבת מקומות עבודה קודמי /את מקו העבודה האחרו של.
 .26ספר לי על ההתמחויות של.
 .27מה עשית כשנתקלת בסיטואציה הבאה) .…:דוגמא לסיטואציה מחיי העבודה(.

לגבי החברה /הארגו /מוסד הלימודי וכד'
 .28מה אתה יודע על הארגו שלנו?
 .29מדוע אתה מעוניי בנו?
3

 .30לו היית אתה מחפש עובד למשרה הזו ,אילו תכונות היית מחפש?
 .31באילו דרכי אתה יכול לתרו לארגו שלנו?
 .32מה הקריטריוני של להערי ארגו שבו אתה שוא #לעבוד?
 .33מה ציפיות השכר של?
 .34מה מעניי אות במה שאנחנו עושי?
 .35מה בעבר התעסוקתי של יהיה ל לעזר א תעבוד אצלנו?
 .36מה הדבר החשוב ביותר שהארגו שלנו יכול לעשות על מנת לעזור ל להשיג את המטרות של?

שאלות שאתה יכול לשאול בסו" הראיו
 .1אי נראה יו עבודה אופייני בתפקיד?
 .2איפה נמצאת המשרה מבחינת המבנה הארגוני?
 .3מה כוללת ההכשרה לתפקיד זה?
 .4אילו דרכי הערכה קיימי לתפקיד זה?
 .5שאלות נוספות הקשורות בתפקיד /בארגו..

* טיפי לראיו:
• קח אית העתקי של קורות חיי ,מסמכי ומכתבי המלצה.
שמור העתקי אלו בתיק ,והוצא אות רק א תתבקש לכ.
• הגע/י מספר דקות לפני הראיו )לראיו אסור לאחר!!( כדי שיהיה
קצת זמ להרגע מהדר ,למצוא את המקו ולבצע בדיקה אחרונה
של המראה של.
• היה מנומס לכל האנשי שאתה פוגש מרגע שהגעת למקו הראיו
ועד לרגע שאתה עוזב אותו .זכור – אתה מועמד ,וג מחו .לזמ
הראיו עצמו בודקי אות ) אפילו המזכירה.(..
• היה מודע לשפת הגו :#לחיצת יד ,קשר עי טוב  ,חיו.
• היה חיובי ,חשוב חיובי!
• הדגש את יכולות הלמידה של!

אחרי הראיו
• הער את תפקוד בראיו וכתוב לעצמ הערות.
• בא נתבקשת במהל הראיו להשלי מסמכי )המלצות /תעודת
בוגר וכד' ,(.דאג לעשות זאת במהירות האפשרית.
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