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کنید؟چگونه میتوانید مصاحبه استخدام توانید شرکت خود را رشد دهید؟ چگونه افراد مناسب را استخدام میچگونه می

 داشته باشید؟ ایحرفه

اید که چرا اکثر مدیران در هنگام جذب افراد جدید در رد. آیا تا به حال فکر کردهای ندااین سؤالی است که جواب ساده

ها در مورد این روند جدی هستند و این به این دلیل است که آینده شرکت عمالً های خود، رفتار ناخوشایندی ندارند؟ آنتیم

 .به این تصمیمات بستگی دارد

  

 الت مصاحبه در فرآیند استخداممشک

فرآیند استخدام و نحوه برخورد با کارجو میتواند مشکل باشد. بسیاری از کارفرمایان برای انجام مصاحبه بهتر با کارمندان 

 :های زیادی دارند. برای مثالنگرانی

 شود؟اگر کارجو دروغ بگوید چه می

 ی مورد نیاز شما را ندارند؟هاها تصور کنند مهارتافتد اگر آنچه اتفاقی می

 شود؟رسید، اما اگر برای محیط دفتر نامناسب باشد چه میشخصیت درونگرا یا برونگرا در مصاحبه جالب به نظر می

 ها را بشناسید چه؟اگر یک کارجوی شایسته، خجالتی باشد و شما نتوانید پتانسیل آن

 شود؟اگر نتوانید سؤاالت درست و مناسب را بپرسید، چه می

 بر شما تصمیم و است زیاد بسیار مصاحبه و  این لیست میتواند ادامه داشته باشد. مسئولیت اطمینان از موفقیت در استخدام

 .گذاردمی تأثیر سازمان کل
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 ری انجام دهیدفرآیند مصاحبه را با حضور افراد بیشت .1

ها بپرسید که درباره هایک یا دو سوال بپرسند و سپس از آنبرخی از همکاران خود را به مصاحبه دعوت کنید. بگذارید آن

ها بپیوندند درک خواهند به آنهایی را که میکنند. مهم است که ببینیم افراد تیم چگونه شخصیتها چه فکر مینامزد

 .کندمی



 

  

 بهبود توضیحات شغلی .2

ها را ذکر کنید و به طریقی که شرکت شما های مورد نیاز داوطلبای نکنید. فقط مهمترین صالحیتتوضیحات را خیلی طوالن

 .ها را برآورده کند، متمرکز شویدنیازهای آن

  

 روی اهداف تمرکز کنید .3

ر ها از اهمیت بیشتری برخورداخواهید این شخص برای شرکت شما چه کاری انجام دهد؟ مهارت و صالحیت آندقیقاً می

ها کند تا به آنها انجام دهند؟ چه اهدافی به سازمان کمک میاست. داوطلب را در محیط دفتر پیش بینی کنید. چگونه آن

 برسد؟

  

 موضع خود را تعریف کنید .4

شما آموزش، دانش، مهارت و تجربه الزم را در شرح شغل تعریف کردید، درست است؟ در ضمن مصاحبه باید موقعیت خود را 

ها نیز تعریف کنید. آنچه را که از یک کارمند در آن سمت انتظار دارید توضیح دهید. سپس از داوطلب بخواهید که آیا آن

 .رتوانند آن شرایط را برآورده کنند یا خیمی

  



 برگزاری دوره آزمایشی .5

ای اضافه دوره آزمایشی ممکن است یک هزینه اضافی در فرآیند استخدام باشد. زیرا شرکت شما برای انجام این کار باید هزینه

را هایی ها و دانشیابید که چگونه این افراد مهارتهای خود صرف کند. با این حال، با انجام این کار در نهایت در میبر هزینه

 .ها در فرهنگ اداری نیز متناسب هستندکنند. خواهید دید که چگونه آنگویند دارند را پیاده سازی میکه می

  

 بررسی از طریق رسانه اجتماعی .6

کنید. با این حال، شما باید شما نیز مانند اکثر استخدام کنندگان، احتماالً در مورد داوطلبان مورد نظر خود تحقیق می

دهند تا در مورد شخص و سابقه کاری ها این امکان را میها را نیز بررسی کنید. این رسانههای اجتماعی آنرسانه هایپروفایل

 .ها اطالعات بیشتری کسب کنیدآن

  

  

 ها شغل قبلی خود را ترک کردندسؤال کنید که چرا آن .7

کنند، سعی کنید اطالعات بیشتری کسب کنید. شاید واقعاً محیط کار را سرزنش می ها شخص دیگریاگر متوجه شدید آن

 .ناسالم بوده است. اما اگر متوجه شدید که نامزد فردی ناسالم است، جستجوی خود برای کارمند جدید را ادامه دهید

  

  



 نظرسنجی .8

ها درمورد مصاحبه، آگهی شغلی و ام دهند. آندر پایان مصاحبه، از داوطلبان بخواهید نظرسنجی مختصری را برای شما انج

کند؟ این بازخورد واقعا به شما در بهبود روند استخدام به طور کلی چه چیزی را دوست داشتند؟ چه چیزی تغییر می

 .کندهای مصاحبه استخدام کمک میروش

  

 ها بخواهید با شما مصاحبه کننداز آن .9

ها را به جزئیات ارزیابی کنید. شما به مواردی که برایشان مهم کنند تا توجه آنمک میپرسند به شما کها میسؤاالتی که آن

 .شویدای هستند، مطلع میاست و چقدر عالقه مند به رشد حرفه

  

 کالم آخر

وقتی فرآیند استخدام تا حد ممکن راحت انجام شود، سازمان خود را به سمت پیشرفت سوق میدهید. به همین دلیل مهم 

 .های خود بپردازید. نکات باال باید در انجام این کار به شما کمک کندت که هر از گاهی به تجدید نظر در شیوهاس

 


