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L’entrevista de feina

Com supero el procés de 

selecció?
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels 

Programes de suport al desenvolupament local 
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Coses a tenir en compte

◼ Part important del procés de selecció, sovint sol ser l’últim i el més important. 

◼ Esbrinar si el candidat és idoni pel lloc de treball a cobrir.

◼ Veure si està capacitat i té interès en cobrir aquest lloc. 

◼ Comprovar si l’estil personal de la persona candidata ( actitud, motivacions, 
personalitat, habilitats, coneixements, ... Coincideix amb el que l’empresa 
espera.

◼ Avaluar en quin grau el lloc de treball s’adequa a les expectatives i necessitats.

◼ Té l’objectiu d’aprofundir en el currículum.

◼ El candidat ha de transmetre els seus coneixements, experiència i 
competències en relació al lloc de treball per demostrar que està capacitat i 
que s’ajusta amb el que requereix el perfil del lloc.

◼ Mostrar interès i motivació vers el tipus de feina a realitzar.

◼ Aconseguir provocar bona impressió a l’entrevistador.
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Abans d’anar a una entrevista de 

feina...

• En una entrevista de selecció...no deixis res a la improvisació. 

• Busquem el màxim d’informació de l’empresa i de l’oferta de 

feina.

• Anotem les preguntes que farem a l’entrevistador.

• Preveu quines preguntes poden fer-te en funció dels teus punts 

forts   i punts a millorar.

• Estudia les teves aptituds, experiència i formació.

• Porta el curriculum i coneix-lo amb profunditat.

• Confia en tu mateix i sigues sempre positiu

• Ser Puntual: arriba 5 minuts abans de l’entrevista.

• Cuida el teu aspecte en funció del lloc de treball sol·licitat.
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Durant l’entrevista .....

◼ Crea una bona impressió. Les primeres impressions són de gran importància.

◼ Saluda de manera convencional: Bon dia Sr. / Sra. …

◼ Mantenir actitud amistosa, somriu. 

◼ Seu dret, ni a la vora de la cadira ( inseguretat ) ni escarxofat ( falta de respecte )

◼ No siguis el primer en allargar la mà. 

◼ No t’assegues fins que no t’ho diguin / pregunta abans de fer-ho.

◼ Evita mostrar-te nerviós.

◼ Saluda amb una encaixada i somriu mirant l’altra persona als ulls.

◼ No fumar

◼ Estrènyer la mà amb fermesa

◼ Asseure’s correctament

◼ No envair l’espai vital de l’entrevistador

◼ No parlis malament d’altres persones

◼ Preguntar quin serà el pas següent: trucaran per informar del resultat de la selecció, ...
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Pensa abans de contestar.....

◼ Respon de manera clara i breu.

◼ Digues sempre la veritat.

◼ Si et pregunten sobre tu mateix, emfatitza la teva formació, experiència 
i resultats dels teus treballs.

◼ No utilitzis paraules rebuscades. 

◼ No responguis amb dubtes o amb monosíl·labs. 

◼ No utilitzis expressions contundents “sempre / mai”

◼ Mostra entusiasme pel treball però no supliquis..

◼ No parlis malament de les altres empreses on has treballat.

◼ Pensa positivament.

◼ Expressa el teu agraiment. 
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Després de l’entrevista ...

◼ Obre una fitxa resum de l’entrevista

◼ Pren nota de tots els detalls possibles sobre la mateixa

◼ Pren nota dels errors

◼ Pren nota d’allò que t’ha sortit bé.

◼ Pren nota de les preguntes pendents 

◼ Fer seguiment d’acord amb el que s’ha pactat en el tancament de 

l’entrevista.
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Què volen saber de nosaltres a 

una Entrevista?

◼ Per què s’ha presentat per aquest lloc de treball?

◼ Quin és el seu estat familiar i la seva predisposició a la mobilitat

◼ Com reacciona quan sorgeixen dificultats inesperades?

◼ Quins punts forts i febles creus que pots aprofitar i superar?

◼ Parla’m de tu mateix.

◼ Què saps de la nostra empresa? / Què t’atrau d’ella?

◼ Quan vols guanyar?

◼ Per quines raons hauríem de contractar-lo?

◼ Què fas en el teu temps lliure?

◼ Què has fet durant el temps que no has treballat?
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MOLTES GRÀCIES PER LA 

VOSTRA COL·LABORACIÓ

ara anem a practicar ...


