
 کنید تأکید خود شخصی قوت نقاط بر مصاحبه طول در چگونه

 

 کار، این انجام برای. هستید شغل این برای نامزد بهترین چرا که بگویید کارفرمایان به تا شماست فرصت هامصاحبه

 نقشآن  در موفقیت برای فرد به منحصر شرایط واجد را شما هاآن چرا اینکه و خود شخصی قوت نقاط مورد در دیتوانمی

 در را آنها و کرده شناسایی را خود قوت نقاط توانیدمی که دهیممی توضیح را هاییراه مقاله، این در .کنید فکر کنند،می

 .کنید ادغام مصاحبه متداول سواالت

 برای انجام تست آنالین نقاط قوت کلیفتون همین االن کلیک کنید.

 شخصی قوت نقاط بر تاکید اهمیت

 و هامهارت قوت، نقاط که است این مراحل ترینمهم از یکی. دهید انجام باید شدن آماده برای اقدام چند مصاحبه، از قبل

 طول در شما هدف. شودمی مربوط کنیدمی مصاحبه آن برای که شغلی شرح به زیرا کنید بررسی را خود هایویژگی

تناسب خوبی  چرا است. بهترین دارند نیاز آنها آنچه برای شما هایمهارت مجموعه چرا دهید توضیح که است این مصاحبه

 .کندمی نقش این در موفقیت برای فرد به منحصر شرایط واجد را شما چیزی چه. ان داریدآن تیم و شرکت فرهنگبا 

 کمک آنها شناسایی در شما به است ممکن که دارد وجود فکری تمرین چند نیستید، مطمئن خود قوت نقاط مورد در اگر

 :کند

 بنویسید بریدمی لذت آنها از که را چیزهایی

 را افتدمی اتفاق برایتان طبیعی طور به و بریدمی لذت بیشتر هاآن انجام از که را هاییفعالیت تا بگذارید وقت دقیقه چند

 آیا که بگیرید تصمیم. کنید فکر کنند،می بخشلذت را تجربیات این که زیربنایی هایمؤلفه به سپس کنید، شناسایی

 کاهش برای متقاطع کلمات جدول انجام از اگر مثال، عنوان به. خیر یا دارد وجود آنها بین مشترکی الگوهای یا هامهارت

 .باشید مشکل کننده حل و قوی انتقادی متفکر یک است ممکن برید،می لذت استرس

 بگیرید نظر در ایدکرده دریافت دیگران از که را بازخوردی
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 مانند کنند،می تحسین شما مورد در یا دارند دوست که گفتندمی شما به را چیزی مردم که کنید فکر هاییزمان به

 که زمان هر توانیدمی همچنین. کنیدمی رهبری و سازماندهی را تیم یک خوب چقدر اینکه یا شما ارتباطی هایمهارت

 نظر در را برسید آنجا به دهدمی اجازه شما به هاییمهارت چه اینکه و ایدکرده دریافت دیگری ختشنا یا ارتقاء پاداش،

 .بگیرید

 کنید شرکت آنالین آزمون یکدر 

 تا هستند دسترس در استعداد و مهارت هایآزمون اغلب کنند،می کمک کاریابی در که هاییآژانس و هادانشگاه ها،کالج

 .کنند کمک خود قوت نقاط شناسایی در شما به

 برای انجام تست آنالین نقاط قوت کلیفتون همین االن کلیک کنید.

 کنید فکر خود الگوهای قوت نقاط به

 شویدمی متوجه آیا و کنیدمی تحسین را آنها قوت نقاط کدامیک از که ببینید. کنید فکر خود ایحرفه و شخصی الگوهای به

 قرار شما اختیار در را هاگزینه از فهرستی شما قوت نقاط شناسایی .خیر یا دهیدمی نشان را هاویژگی این از یکی که

 در میان بگذارید.   ترآسان کنندگانمصاحبه با و کنید انتخاب مصاحبه فرآیند طول در آنها بین از توانیدمی که دهدمی

 کنیم برجسته مصاحبه در را خود قوت نقاط چگونه

 اینجا در. بگنجانید مصاحبه رایج سواالت به پاسخ در را آنها تا کنید تمرین کردید، شناسایی را خود قوت نقاط که هنگامی

 شده ارائه( نتیجه اقدام، وظیفه، موقعیت،)  STAR مصاحبه پاسخ تکنیک با تاثیرگذار پاسخ یک تهیه برای استراتژی دو

 پاسخ در زیر هایپاسخ نمونه کرد. اعمال باز مصاحبه سؤال هر برای تقریباً توانمی را پاسخ فرمت این که حالی در .است

 «چیست؟ شما قوت نقاط بزرگترین»: است سؤال این به

 کمیت نه کنید تمرکز کیفیت روی

 آنها برای را هایی پاسخ مصاحبه هنگام و کنید انتخاب آنها روی بر تمرکز برای را خود فردی قوت نقاط از نقطه پنج تا سه

 شناسایی هستند آنها مکمل که را شخصی قوت نقاط و بگیرید نظر در را خود صنعت در نیاز مورد هایمهارت. کنید آماده

 .کنید

 حالی در. است من قوت نقطه سه سازمانی، و ارتباطی هایمهارت با همراه عمل، ابتکار به من تمایل معتقدم من»: مثال

 اجتماعی هایرسانه مختلفهای پیج  مدیریت در توانستم رساندم، پایان به را خود کارآموزی دوره گذشته تابستان که

 که پیامی و لحن مورد در و اندکرده درک را ما استراتژی تیم اعضای همه که شوم مطمئن خواستممی من. کنم کمک

 ارسال تیم اعضای همه برای که کردم اندازی راهپیج  هر برای هفتگی ایمیل یک من. دارند توافق کنیم، ارائه خواهیممی

 آنها که بود مفید کافی اندازه به ایمیل. کردمی تشویق را هابازخورد حال عین در و داشتمی نگه روز به را آنها و شدمی

 .کردند اضافه وقت تمام کارکنان هایمسئولیت به را آن و دادند ادامه را روش این
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 کنید پشتیبانی خود قوت نقاط از شخصی هایداستان با

 سوال به مستقیم پاسخ با. کنید شناسایی بگذارید، اشتراک به قبلی تجربیات دادن نشان برای توانیدمی که را هاییداستان

 .کنید دنبال شخصی بیانیه با را آن سپس کنید، شروع

 از سواالتی پرسیدن از کنم،می شروع را جدیدی پروژه وقتی. است من قوت نقاط بزرگترین از یکی من کنجکاوی»: مثال

 در و کنم برقرار آنها با شخصی ارتباط تا کندمی کمک من به این. برممی لذت آنها سوابق و هاسرگرمی مورد در مشتریان

 و فروش برنامه یک برای مشتریان با کیفیت با روابط برقراری که دانممی من. دارم نگه سازنده و آسان را ارتباط حال عین

 .بود خواهم سازگار شما جوی شرایط با خوبی به کنممی احساس و است، مهم چقدر شرکت کل در

 را پاسخ چندین دهید، اختصاص «شخصی قوت نقاط» سؤال یک به دادن پاسخ چگونگی مورد در کردن فکر به را زمانی

 .کنید تمرین را آنها ارائه و کنید ریزیبرنامه

 دهید ارائه معمولی سواالت به اصلی هایپاسخ

 خود نامزدهای بهتر شناخت برای مشابه سواالت از برخی از کارفرمایان از بسیاری است، متفاوت مصاحبه هر که حالی در

 مصاحبه طول در کند کمک شما به تواند می قبل از سواالت این به پاسخ در کلیدی نکات کردن آماده. کنند می استفاده

 . باشید داشته بیشتری نفس به اعتماد و آرامش احساس

 


