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Työhaastattelu
Kimpparenki –hanke, ProAgria Etelä-Pohjanmaa
Työhaastattelukysymyksiä
Työhistoriasta







Kerro tärkeimmät kohdat työhistoriastasi ja niiden sisällöstä tehtäväkohtaisesti.
Miten olet valinnut aikaisemmat työtehtävät?
Millaisista työtehtävistä olet pitänyt eniten tähän mennessä ja miksi?
Millaisista työtehtävistä olet pitänyt kaikkein vähiten tähän mennessä ja miksi?
Mitä olet oppinut aikaisemmista työtehtävistä?
Mitkä ovat vahvuutesi ja heikkoutesi?

Koulutuksesta ja osaamisesta






Kerro koulutustaustastasi hieman
Millaisesta oppimisesta pidät eniten?
Millaisesta oppimisesta pidät vähiten?
Onko sinulla suunnitelmia kouluttautumisen suhteen?
Millä perusteella olet valinnut aikaisemmat koulutuksesi?

Työtehtävään liittyviä kysymyksiä






Millä perusteella valitsit tämän työtehtävän haettavaksi?
Mikä sinua kiinnostaa tässä työtehtävässä eniten?
Mikä kuulostaa ikävimmältä osa-alueelta?
Mitä mieltä olet, että millaisia ominaisuuksia hakijalta kaivataan tässä tehtävässä?
Mitkä ovat sinun mielestäsi merkittävimmät vastuut tässä tehtävässä?

Motivaatioon liittyviä kysymyksiä








Miksi haet tätä työtä?
Millaisia asioita odotat tästä työpaikasta?
Mitä hakemasi työtehtävä tarjoaa, mitä edellinen työsi ei tarjonnut?
Mikä motivoi sinua tässä tehtävässä?
Mikä motivoi sinua yleensä työnteossa?
Millaisia asioita haluat oppia seuraavaksi?
Minkälaista vastuuta haluat ottaa?

Yleisesti työelämään liittyviä kysymyksiä





Millaisista työskentelytavoista pidät?
Mitä asioita haluat kehittää itsessäsi?
Millaista palautetta olet saanut työskentelystäsi työtovereiltasi?
Millaista palautetta olet saanut työskentelystäsi esimiehiltäsi?

www.proagria.fi/kimpparenki







Millä tavoilla ryhdyt ratkaisemaan työssä esiintyviä ongelmia?
Millaisia haasteita olet kohdannut?
Millaisia rutiineja rakennat tai toivot?
Millaisia vastuutehtäviä olet saanut tai halunnut?
Miten autat mieluiten työtovereitasi?

Tiimityöskentelyyn ja työyhteisöön liittyviä kysymyksiä











Millaista kokemusta sinulla on ryhmätyöstä?
Pidätkö työskentelystä ryhmissä tai tiimeissä?
Minkälainen toimija olet ryhmätyötilanteessa?
Millaisessa roolissa haluat toimia ryhmässä?
Miten suhtaudut konflikteihin ryhmätyössä?
Millaisia konflikteja olet kohdannut ja miten ne ovat päättyneet?
Mitä odotat työkavereiltasi?
Mitä uskot tarjoavasi työkavereillesi?
Millaista kokemusta sinulla on asiakkaiden kanssa työskentelystä?
Millaista johtamista haluat esimieheltäsi?

Työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä










Miten siedät stressaavia tilanteita?
Mitkä tilanteet aiheuttavat stressiä sinulle? Voitko antaa esimerkin stressaavasta tilanteesta, jossa olet
ollut? Miten toimit stressaavissa tilanteissa?
Miten toimit, kun olet turhautunut? Voitko antaa esimerkkiä turhauttavasta tilanteesta, missä olet ollut?
Miten suhtaudut arvosteluun?
Minkälaista palautetta haluat?
Mitkä asiat ärsyttävät sinua helposti?
Miten suhtaudut virheisiin?
Miten siirryt eteenpäin, kun sinä teet virheen?
Miten motivoit itseäsi?

Kysymyksiä lopuksi



Millainen palkkatoive sinulla on?
Milloin voisit aloittaa työn?

Lähteet:
http://tyohaastattelu.fi/tyohaastattelukysymykset/
https://mhx.monster.fi/hr/hr-parhaat-kaytannot/ohjeita-rekrytointiin/tyontekijoiden-etsiminen/tyohaastattelukysymykset.aspx?WT.mc_n=olm_emp_srch_ggl_gen_tyohaastattelu_fi&gclid=EAIaIQobChMIxMjkuvnT1gIVD54bC
h3X6QNcEAAYAiAAEgJaLfD_BwE

