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Miről lesz ma szó? 

• Bevezetés 

• A személyes felkészülés 

• Szakmai felkészülés 

• Tipp izgulósoknak 

• Mit keresnek a cégek a jelöltekben? 

• Az interjú után 

• A leggyakoribb kérdések 
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Személyes felkészülés 

•„Terepszemle” Azaz tudjuk meg pontosan hová is kell 

mennünk és hogyan jutunk el oda. Segítség: „Barátunk a 

google.” 

 

• Öltözet: NO Susogós gatya és tarka-barka Hawaii mintás ing. 

 

• „8 óra pihenés.” A dal nagyon is igaz. Pihenjük ki magunkat 

interjú előtt és legyünk pontosak! 
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Szakmai felkészülés 

• SWOT analízis 

• Ha még nem tettük keressünk (googlizzunk) rá a 

cégre. Mivel foglalkozik? Mi a célja? Mit várnak 

el a jelölttől? 

• Önéletrajz, motivációs levél és más mellékletek. 

Mit írtunk bele és változott-e azóta valami? 

• Ha valamire nem tudtuk a választ, nézzünk utána! 
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Tipp izgulósoknak 

• Jó tanács: Ne izgulj. Az interjúztató nem eszik 
embert…  

 

• „Simon mondja.” Azaz mit mond a nagy 
könyv? 

 

• Tökéletes interjú.  Vajon hol a stikli? 
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Mit keresnek a cégek a jelöltekben? 

• Megvan benne az a bizonyos „X-faktor”? 

• Ugyanazt akarjuk? Azaz: a jelölt céljai mennyire 

vannak összhangban a cég céljaival?  

• „Innen akarok nyugdíjba menni.” Vagy 

„Kezdetnek talán ez is megteszi…” Azaz: 

Mennyire tudnak hosszú távon együttdolgozni? 

• Fő a bizalom. 
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Az interjú után 

• Köszönjük meg a lehetőséget. Esetleg 

mondjuk pár szót arról ,mennyire megtetszett a 

cég. 

 

• Ha mégse minket választottak: „Légy te az 

üzleti életben a második legjobb esély.” 

Avagy: van még fény az alagút végén… 
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A leggyakoribb kérdések 

• Általánosan: „Szerencsés vagy szerencsétlen?” 

– Napóleon nagy kérdése. „Mit kezdene 500 

millió Forinttal? És 1 milliárddal? 

 

• Amit az önéletrajzból és a többiből 

kérdezhetnek: tanulmányok, szakmai gyakorlat 

és a többi… 
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Add le a regisztrációs lapot: 

• Előadás PPT 
 

• Értesítés álláslehetőségekről 
 

• Értesítés képzési lehetőségekről 



Hogyan lehet bekapcsolódni? 

• Programozó 
 

• Termék konzulens 
 

• IT marketinges 



Hogyan lehet  
jelentkezni? 

3 dolog kell: 

• Önéletrajz 
 

• Bemutatkozó e-mail 
 

• Mivel szeretnél foglalkozni? 

E-mail: job@ozeki.hu 



Következő előadás: Bakik az állásinterjún, amit nem szabad  

mondani. 



 

 

 

Köszönöm a figyelmet! 
 


