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L'ENTREVISTA PERSONAL 

 
 
 

L'entrevista és el pas següent després que l'empresa hagi rebut el currículum. Abans 

de fer-la, hem de tenir en compte diverses coses: 

1. Si estàs a punt d'enfrontar-te a una entrevista de feina, és que alguna cosa 

teva ja els ha interessat. 

2. Voldran saber tota la informació que no és al currículum o voldran resoldre 

tots els dubtes que els hagin quedat. 

També et voldran conèixer. 
 

3. Has de mostrar seguretat. Sigues tu mateix. 
 

En una entrevista també és molt important el 

llenguatge no verbal que comuniquem. Diversos 

estudis mostren que hi ha aspectes per causar una 

bona impressió. 

Tanmateix, també tenim errors en la nostra 

comunicació que poden ser decisius. Per exemple, 

la manca de contacte ocular, no somriure o tenir 

una mala postura són els més representatius. A 

aquests els segueixen moure's massa, donar la mà 

dèbilment en saludar, jugar amb els cabells, tocar-

se la cara i quedar-se amb els braços plegats. 

Preguntes per a l'entrevista de feina: 
 

Podria dir-me/explicar-me alguna cosa sobre 
vostè? 

Què en sap, de la nostra companyia? 

Quins estudis va fer i per què els va escollir? Quin és el seu principal assoliment? 
Podria fer-me un resum del seu CV? Quin és el seu principal fracàs? 

Pensa continuar o ampliar els estudis 
d'alguna manera? 

Què en va aprendre? 

Quines són les seves tres qualitats i els seus 
tres defectes principals? 

Què n'espera, d'aquesta feina? 

Com és vostè treballant en equip? Què valora més d'una feina? 

Com treballa sota pressió? Quin són els seus objectius a curt, mitjà i 
llarg termini? 

Quines experiències professionals té? Quines són les qualitats que li agradaria 
desenvolupar? 

Què pot aportar-nos sense experiència 
professional? 

Per què hauríem de contractar-lo? 

Quins avantatges creu que té vostè davant 
d'altres candidats? 

Com es veu d'aquí a cinc anys? 

 


