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آن هستید، بخشی از مطالب متعددی است که با موضوع شغلی در سری مطالب  ۀای که در حال مطالعمقاله

 منتشر شده است. کارنکن

ها، با عالوه بر روایت داستان زندگی این آدم کارنکن کنند.زندگی میهایی است که با شغلشان داستان زندگی آدم کارنکن

پیدا کردن شغل مناسب و افزایش رضایت شغلی کمک  در شغلی، سعی دارد به افراد ۀدر حوزفراهم کردن مطالب کاربردی 

 کند.

 .را ببینیدلینک زیر  مصاحبه شغلی ۀدربارمنتشر شده  برای دیدن سایر مطالب

 

 

کنند. مراجعه می کارنکنها هزار نفر برای یافتن پاسخ سواالتشان در حوزۀ مسائل شغلی به مطالب به لطف گوگل، ماهانه ده

 دهد.دیدن این حجم از بازدید و بازخوردهای خوانندگان، به ما انگیزۀ زیادی برای ادامۀ انتشار این مطالب می

 در همین راستا تصمیم گرفتیم این مقالۀ ارزشمند را در اختیار شما قرار دهیم.

 توانید از لینک زیر استفاده کنید.برای دیدن تمامی مطالب کارنکن می

  
 مطالب جامع کارنکن

 

 ی شغلیمصاحبه
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 صاحبهم در را موقعیت سه این مثال برای. باشد آسانی کار مصاحبه شغلی آید کهندرت پیش میبه

 :بگیرید نظر در کاری

  

اید؛ اما سازمان دیگری شما به مرحله نهایی یک مصاحبه کاری موفق در شرکت دلخواهتان رسیده

 کند.که خیلی بیشتر برایتان جذاب است، شما را دعوت به همکاری می

 خودتان می»کند: ناگهان مسئول استخدام شرکت اول به این نکته اشاره می
ً
راد که افدانید حتما

زیادی متقاضی این شغل هستند؛ با وجود این، ما از شما خوشمان آمده و امیدواریم که این احساس 

 «کنید؟دوطرفه باشد. اگر پیشنهاد بهتری به شما بدهیم، با ما همکاری می
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دهند که مصاحبه کاری موفق تا خوبی نشان میها سختی خود را دارند و بههرکدام از این موقعیت

 اندازه پیچیده است. چه

رد شود که به عملکهایی تعریف میصورت سهام، مزایا و پاداشها افزایش حقوق بهدر خیلی از شرکت

 فردی و گروهی بستگی دارد.

کاری به شما پیشنهاد شده است که برایتان جذاب است؛ اما دستمزد پیشنهادی در مصاحبه کاری 

کنید سزاوارش هستید. از رئیس احتمالی آینده خود می پرسید که متر از مقداری است که فکر میک

 ممکن است این شرایط تغییر کند؟

 ما فردی با سابقه شما را استخدام نمی»دهد: او پاسخ می
ً
 باورهای ما کمی با هم معموال

ً
کنیم. ظاهرا

ت. اگر پیشنهاد دستمزد را افزایش ندهیم، این تفاوت دارند. اهمیت این شغل فراتر از دستمزد اس

 «خواهید؟شغل را نمی

 

 ماست مشاور شغلی روز یک اما کنید؛می کار شرکتتان در رضایت شغلی سه سال است که با

 توانید حقوق بیشتری بگیرید.کند که در موقعیت شغلی دیگری، میمی صرارا و گیردمی

ما صورت منصفانه برای شخواهید شغلتان را رها کنید؛ اما توقع دارید که این مسئله بهشما نمی

 جبران شود، پس تمایل دارید که درخواست افزایش حقوق بدهید.

افراد برای درخواست افزایش حقوق به متأسفانه بودجه شرکت محدود است و زمانی که 

دهد. در این کنند، رئیس واکنش خوبی نشان نمیپیشنهادهای کاری دیگرشان اشاره می

 کنید؟کار میموقعیت چه

 «خواهید؟ندهیم، این شغل را نمی
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( از شیوه پیشنهاد محدود استفاده MBAها برای استخدام مدیران کسب و کار )بسیاری از شرکت

دهد اما داوطلب زمان کمی برای قبول شغل کنند. )در این شیوه کارفرما سریع پیشنهاد کار میمی

 مقایسه پیشنهادهای مختلف برای داوطلب دشوار شود.شود دارد.( که باعث می

جویان محدودتر است و کارفرمایان در مصاحبه های کاردر صنایعی که بازار کار خوبی ندارند، گزینه

رند، اند یا موقعیت شغلی متزلزلی داکاری برتری بیشتری دارند. در نتیجه افرادی که استخدام نشده

 اری موفق خواهند داشت.شانس کمتری برای یک مصاحبه ک

مایان ها نهای بازار کار، وقتی بدانم که چطور در مصاحبه موفق شوم فرصتاما با وجود تمام پیچیدگی

ها وجود داشته باشد، مصاحبه کاری موفق بیشتر ای از فرصتخواهند شد و زمانی که طیف گسترده

 کند.اهمیت پیدا می

کند، همیشه به کاری موفق مطالعه و آن را تدریس میمن به عنوان فردی که در زمینه مصاحبه 

 کنم که راه موفقیت در مصاحبه شغلی را یاد بگیرند.دانشجویانم پیشنهاد می

ها و فنون و اصولی وجود دارند که نه هر مصاحبه کاری به نوبه خود منحصر به فرد است؛ اما راهبرد

 دهند چگونه در مصاحبه کاریلکه نشانمان میگویند چگونه در مصاحبه قبول شویم بتنها به ما می

 موفق عمل کنیم.

 کند.قانون نوشته شده که ما را برای یک مصاحبه کاری موفق آماده می 51در این مقاله 

 پیشنهادهای استاد مدرسه کسب و کار هاروارد برای یک مصاحبه کاری موفق را در ادامه بخوانید.
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 تنی بودن را دست کم نگیریددر مصاحبه کاری اهمیت دوست داش. ۱

 

ع به رقابت می  کنند.اگر افراد از شما خوششان بیاید، برای جذب کردنتان شرو

 شدت مهم است.نظر برسد؛ اما بهشاید این نکته ساده به

پس هر کاری که در مصاحبه کاری باعث کاهش محبوبیت شما شود، شانس به دست آوردن 

 دهد.میهای بهتر را کاهش پیشنهاد

ناپذیر ابهای اجتنمحبوب بودن فقط به معنی مؤدب بودن نیست، بلکه به معنی مدیریت صحیح تنش

 مصاحبه کاری است، مثاًل:

 ای درخواست خود را مطرح کنید که پرتوقع به نظر نرسید.به گونه• 

 ای بر خواسته خود پافشاری کنید که باعث ناراحتی کارفرما نشوید.به گونه• 

 های پیشنهاد کارفرما اشاره کنید که ایرادگیر به نظر نرسید.ای به کمبودگونهبه • 

با این حساب، برای موفقیت در مصاحبه شغلی باید بتوانید نگرش افراد را تشخیص دهید. )با دوستان 

  خود در مصاحبه کاری تمرینی، این مهارت را تمرین کنید.(

 [راهکار عملی برای معرفی خود در مصاحبه شغلی۴ ]مطلب مرتبط:
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 هایتان هستیدکه شایسته رسیدن به خواسته در مصاحبه کاری نشان دهید. ۲

 

 وشش بیاید، به تنهایی کافی نیست.اینکه کارفرما از شما خ

 کارفرما باید باور کند که شما شایسته آن موقعیت شغلی هستید.

ن نگویید. هایتان بیشتر توضیح دهید؛ اما فقط از خواستهخودتا درباره نکنید، بسنده رزومه به هرگز 

 نگویید: مثاًل فقط

 خواهید.حقوق بیشتر می 51%• 

 خواهید.در هفته یک روز دورکاری می• 

 هایتان هستید. مثاًل:دقیق توضیح دهید که چرا شایسته رسیدن به خواسته

 دلیل محکمی بیاورید که چرا در مقایسه با دیگران، شایستگی حقوق بیشتری را دارید.• 

 آیند و نیاز به دورکاری دارید.دتر از مدرسه میهایتان زوها بچهتوضیح دهید که جمعه• 

 اما اگر برای درخواستتان توجیه منطقی ندارید، بهتر است مطرحش نکنید.

ر هایتان تعادل برقرار کنید. زیرا اگکنم که همیشه بین محبوبیت و بیان خواستهدوباره تأکید می

 و مغرور به نظر برسید. نتوانید درخواستتان را درست بیان کنید، ممکن است خودخواه
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 در مصاحبه کاری نشان دهید که قصد همکاری دارید. ۳

 

اگر قصد دارید در مصاحبه کاری امتیازهای بیشتری از کارفرما بگیرید، نشان دهید که برای همکاری با 
 آن شرکت مصمم هستید.

ان خوب که پیشنهادش های اجتماعی و سیاسی، ثابت کنندکارفرماها تمایلی ندارند که با صرف هزینه

است. اگر احساس کنند که در نهایت جواب شما منفی خواهد بود، مصاحبه کاری موفق نخواهید 

 داشت.

ند گیرند به کارفرما بگویکنند چطور در مصاحبه موفق شوم و تصمیم میگاهی افراد با خود فکر می

 اصرار کنند، کارفرما بیشتر به های شغلی زیادی دارند؛ اما هرچه بیشتر بر این موضوعکه درخواست

رسد که شانس جذب این داوطلب را ندارد و وقتش را برای بررسی این گزینه تلف این نتیجه می

 کند.نمی

های شغلی دیگرتان به عنوان اهرم فشار استفاده کنید، بهتر خواهید از فرصتبا این حساب اگر می

 های دیگر را رد کنید و اینشوید درخواستمی است با گفتن اینکه چرا و تحت چه شرایطی خوشحال

 پیشنهاد را بپذیرید، تعادل را برقرار کنید.
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 رویتان نشسته است را بشناسیدفردی که در مصاحبه کاری روبه. ۴

 

 ها.کنند، نه شرکتما مصاحبه میاین افراد هستند که با ش

ها و هد او را بشناسید و بفهمید چه عالقپس قبل از اینکه بخواهید روی طرف مقابل تاثیر بگذارید، بای

 هایی دارد.دغدغه

تان و مصاحبه کاری با نماینده منابع انسانی شرکت برای مثال مصاحبه کاری با رئیس احتمالی آینده

خواهد ی جزئیات داشته باشید؛ ولی اصاًل دلتان نمیهایی دربارهیکسان نیستند. ممکن است سوال

 پاافتاده ناراحت کنید.های به ظاهر پیشتان را با خواستهکه رئیس احتمالی آینده

نفر باشد و تمایلی به  51از طرف دیگر ممکن است نماینده منابع انسانی فقط مسئول استخدام 

استخدام نفر یازدهم نداشته باشد؛ اما رئیس شرکت که از پیوستن شما به شرکت خود بیشتر سود 

 دهد. کند و برای استخدامتان درخواست ویژهبرد، ممکن است از شما حمایت می
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 های شرکت را در نظر بگیریدمحدودیت. ۵

 

ان هایتممکن است که سازمانی از شما خوشش بیاید و قبول داشته باشد که سزاوار تمام خواسته

 ها را برآورده نکند.هستید؛ اما باز هم آن

 

 

 محدودیت های سفت و سختی 
ً
مانند سقف حقوق دارند که حتی مصاحبه کاری موفق چون احتماال

ها و قوانین ها را از بین ببرد. وظیفه شما این است که تشخیص دهید کدام چارچوبتواند آننمی

 ها نه.پذیر هستند و کدامشرکت انعطاف

 برای مثال:

 چرا؟
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شغلی مشابه نفر را در موقعیت  01زمان صورت همکنید که بهوقتی با شرکتی بزرگ مذاکره می• 

 حقوق بیشتری از سایر افراد به شما نخواهند داد؛ اما در عوض انعطاف استخدام می
ً
کند، احتماال

 بیشتری برای تاریخ شروع کار، تعطیالت و پاداش وجود خواهد داشت.

کنید که هیچ فردی را در موقعیت شغلی شما ندارد، ممکن است وقتی با شرکتی کوچک مذاکره می• 

ی بهتر و درآمدی بیشتر برای شما در نظر بگیرند؛ اما در سایر مسائل محدودیت داشته عنوان شغل

 باشند.

رای هایی بهتر بها و شرایط سازمان را بهتر درک کنید، خواهید توانست پیشنهادپس هرچه محدودیت

 حل مسائل خود به کارفرما ارائه دهید.

 ترین سواالت آماده باشید؟ برای سختموفق شومپرسید چطور در مصاحبه می. ۶

 

ها آن اند در مصاحبه کاری ازاند که امیدوار بودههای سختی افتادهبسیاری از کارجویان، در دام سوال
 پرسیده نشود.
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 هایی مثل:سوال

 های شغلی دیگری هم دارید؟پیشنهاد• 

 پذیرید؟اگر فردا به شما پیشنهاد کار بدهیم، می• 

 هستیم؟ما بهترین انتخاب شما • 

ربط بدهید یا بدتر از آن، دروغ بگویید. های بیها آماده نباشید، ممکن است جواباگر برای این سوال

 هرگز در مصاحبه کاری دروغ نگویید. توصیه من به شما این است که

رساند؛ اما حتی اگر آسیبی به شما نرساَند، غیراخالقی و دروغ گفتن در آینده به شما آسیب می

 است.نادرست 

های سخت، این است که تالش کنید به هر قیمتی کارفرما را راضی نگه دارید و در خطر دیگر سوال

 نتیجه برتری خود را از دست بدهید.

 هایی است که:ها و بحثنکته مهم، آماده بودن برای سوال

 دهند.شما را در حالت تدافعی قرار می• 

 کنند.نقاط ضعف شما را نمایان می• 

 زنند.ش شما را بر هم میآرام• 

هدف شما باید این باشد که با صداقت به این سواالت پاسخ دهید و در عین حال وقار خود را حفظ 

کرده  ها فکرهایتان عقب ننشینید. اگر قبل از مصاحبه به پاسخ این سوالکنید و زیاد از خواسته

 باشید، ضرر نخواهید کرد.
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 م نیستند، روی نیت کارفرما تمرکز کنیدهای مصاحبه کاری مهخود سوال. ۷

 

 باز هم غافلگیرتان کند. ممکن است برای مصاحبه کاری آماده باشید؛ اما کارفرما

این قانون ساده را به یاد بیاورید که خود سوال اهمیتی ندارد، بلکه هدف کارفرما از پرسیدنش مهم 

رسند؛ اما هدف کارفرما از پرسیدنشان چیز میبرانگیز به نظر ها چالشاغلب اوقات این سوال است.

 دیگری است.

اهد کنید یا نه؟ ممکن است فقط بخواگر کارفرما از شما بپرسد که همین فردا پیشنهاد ما را قبول می• 

 بداند که چقدر مشتاق این موقعیت شغلی هستید.

لیل نیست که نشان دهند های شغلی دیگری هم دارید؟ به این د اگر از شما پرسیدند که پیشنهاد• 

گردید هایی میخواهند بدانند که شما دنبال چه شغلپیشنهادهای دیگر شما خوب نیستند، فقط می

 و چه شانسی برای جذب شما دارند.

اگر سوالی را دوست نداشتید، بد برداشت نکنید. سعی کنید پاسخی بدهید که برداشت شما از نیت 

 تر بیان کند.حبه کننده بخواهید که منظورش را واضحکارفرما را نشان بدهد یا از مصا

ده های مصاحبه کننگویی شدید، تمایلتان را برای کمک به حل دغدغهوپس وقتی وارد چنین گفت

 نشان دهید. این کار هم به نفع شماست و هم به نفع مصاحبه کننده.
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 برای مصاحبه کاری موفق تمام شرایط را در نظر بگیرید. ۸

 

کنند که مصاحبه کاری موفق فقط مذاکره بر سر درآمد است؛ اما رضایت شغلی از افراد فکر می بسیاری
 به عوامل دیگری هم بستگی دارد.

 برای نمونه:

 های کاریمسئولیت• 

 محل کار• 

 سفرهای کاری• 

 انعطاف در ساعت کاری• 

 فرصت رشد و پیشرفت• 

 مزایا• 

 های آموزشیفرصت• 
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مزایا فکر نکنید، به زمان هم توجه کنید. ممکن است امروز کاری را انجام دهید که سود پس فقط به 

 چندانی به شما نرساند؛ اما در آینده موجب کسب جایگاهی بهتر شود.

  [کتاب pdfاب شغل مورد عالقه از آلن دوباتن | دانلود رایگان خالصه کت ]مطلب مرتبط :

 سر هم یکی و پشتزمان مطرح کنید، نه یکیهایتان را همخواسته. ۹

 

رای تغییر را هایتان بشده مشکل دارید، بهتر است تمام پیشنهادهایی از پیشنهاد دادهاگر با بخش
ح کنید.هم  زمان مطر

« بدهید؟ توانید تغییرشحقوق پیشنهادی کمی پایین است؛ می»یست که بگویید: مثاًل این درست ن

تی دوتا ممنون، راس»و بعد از اینکه کارفرما به درخواستتان رسیدگی کرد، دوباره برگردید و بگویید: 

 «خواستم بگویم...مسئله دیگر هم هست که می

مطرح کنید، ممکن است کارفرما فرض  هایتان رااگر در اولین مصاحبه کاری فقط یکی از خواسته

تر توانید راحتکنید یا حداقل میکند که با برآورده کردن آن درخواست، پیشنهاد کار را قبول می

 تصمیم بگیرید.
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های ادامه بدهید، کارفرما دیگر تمایلی به بررسی خواسته« و یک چیز دیگر اینکه...»اما اگر به گفتن 

 شما نخواهد داشت.

های من تی بیش از یک درخواست دارید، همه را پشت سر هم ردیف نکنید و بگویید خواستهالبته وق

 به ترتیب اولویت الف و ب و ج و د هستند.

تر تر شما را برآورده کند که برایش راحتاهمیتبا این کار ممکن است مصاحبه کننده دو خواسته کم

 را برآورده کرده است. های شمااست و با خودش فکر کند که نیمی از خواسته

ند کارش را کمانید با پیشنهادی که اصاًل بهتر نشده و کارفرمایی که فکر میبه این ترتیب شما می

  خوبی انجام داده است.به

 تان در مذاکره نیستمصاحبه کاری جای نشان دادن توانایی. ۱۱

 

خ کشیدن توانایی هنگام مصاحبه کاری در برابر وسوسه  تان، مقاومت کنید.مذاکرهی به ر
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اند، خیلی در دام این ( که تازه در کالس مذاکره شرکت کردهMBAدانشجویان مدیریت کسب و کار )

وار شروع به مذاکره با کارفرما آورند، دیوانهافتند و در اولین فرصتی که به دست میوسوسه می

 کنند.می

 توصیه من این است:

 درباره اگر چیزی برایتان اهمیت دارد،
ً
 اش مذاکره کنید؛ اما به هر مسئله کوچکی بها ندهید.حتما

کند و باعث کاهش تاثیرگذاری شما در خاطر میبحث زیاد بر سر مسائل جزئی، کارفرما را آزرده

 تر خواهند بود.هایی که به مراتب مهمشود؛ مذاکرههای آینده میمذاکره

 اری را در نظر بگیریدهمیشه مهلت پاسخگویی به پیشنهادهای ک. ۱۱

 

ع کرده یرند اند به دنبال شغل گشتن، تمایل دارند که حداقل یک پیشنهاد شغلی بگوقتی افراد تازه شرو
 تا خیالشان راحت شود.
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اند های تحصیلی یا مهارتی را به پایان رساندآید که تازه دورهاین وضعیت، بیشتر برای افرادی پیش می

های زودهنگامشان ن مشغول مصاحبه کاری یا جشن گرفتن موفقیتهایشاایدورهو سایر هم

  هستند.

 آفرین باشند.توانند مشکلدار است که پیشنهادهای شغلی زودهنگام، میاما خنده

دهد، انتظار دارد که پس از گذشت زمانی معقول جواب شما را وقتی شرکتی به شما پیشنهاد کار می

یت شغلی را بررسی کنید، بهتر است که زمان پیشنهادها به هم بداند. پس اگر بخواهید چند موقع

 نزدیک باشد.

با این حساب از کند کردن فرآیند مصاحبه کاری با یک کارفرما و سرعت بخشیدن به مصاحبه کاری 

 دیگر، برای نزدیک کردن زمان پیشنهادها به هم، نترسید.

هادها وجود دارد؛ اگر بیش از حد برای تغییر اما نکته دیگری هم برای برقراری تعادل بین زمان پیشن

ها از استخدام شما پشیمان خواهند شد و فرد دیگری را استخدام خواهند زمان اصرار کنید، شرکت

 کرد.

خواهید طور مثال اگر میای برای حل این مشکل وجود دارد. بهبا وجود این، ترفندهای زیرکانه

است از آن شرکت یا سازمان درخواست مصاحبه نوبت دوم یا  پیشنهادی را به تعویق بیندازید، بهتر

 سوم کنید.
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 در مصاحبه کاری نه خودتان حکم قطعی بدهید، نه حکم قطعی کارفرما را جدی بگیرید. ۱۲

 

، از اتمام پس« این کار رو انجام بده، وگرنه...»ها بگوید: آید که کسی به آنها خوششان نمیانسان
 کنید.حجت کردن خودداری 

های قطعی خواهیم قدرت یا کالفگی خود را نشان دهیم، ناخودآگاه حکمها که میگاهی وقت

 دهیم. در مصاحبه کاری هم ممکن است که کارفرما همین کار را انجام دهد.می

گیرم. چون وقتی آن فرد اش میکند، من فقط نادیدههای قطعی میوقتی کسی شروع به دادن حکم

کند، تالش خواهد کرد که آن را پس بگیرد و پس گرفتن کمش توافق را غیرممکن میمتوجه شود که ح

 اش بحث نکرده باشید.تر خواهد بود که دربارهحکم وقتی راحت

نه بحث کنید، نه او را « کنیم.وجه چنین کاری نمیما به هیچ»اگر مصاحبه کننده به شما گفت: 

کنم که در حال حاضر درک می»ین پاسخی بدهید: مجبور کنید که حرفش را تکرار کند. فقط چن

اًل و وانمود کنید که اص« ی مسائل دیگری صحبت کنیم.انجام این کار دشوار است. بهتر است درباره

 چنین صحبتی نشده و کارفرما را از ادامه بحث منصرف کنید.

 اگر قصد کارفرما جدی بوده باشد، با گذشت زمان، حرفش را تکرار خواهد کرد.
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 ها را بررسی کندصبور باشید تا کارفرما همه گزینه. ۱۳

 

 ت است.صبر کلید موفقی

وقتی در مصاحبه شغلی مذاکره بر سر درآمد راحت انجام نشود یا دریافت پیشنهاد کار از طرف شرکت 

بیش از حد به تاخیر بیفتد، ممکن است احساس کنید که کارفرما از شما خوشش نیامده است؛ اما 

 دانند که این موضوع درست نیست.باتجربه میافراد 

 ها خبر ندارید. مثاًل:هایی باشند که شما از آنتوانند ناشی از محدودیتاین مسائل می

 های دیگری هم درتواند به این علت باشد که کارفرما مشغلهبه تاخیر افتادن پیشنهاد کار، می

 اش دارد.زندگی

، الاقل با توانید صبور باشیدمنتظر پاسخ شرکت بمانید؛ اما اگر نمیدر چنین شرایطی صبور باشید و 

د و بندی کارها بپرسیی زمانعصبانیت و دلخوری با شرکت تماس نگیرید. بهتر است فقط درباره

 آید یا نه.ببینید که برای تسریع فرآیند کاری از دستتان برمی
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 نکنیدهایتان را به مصاحبه کاری محدود خواسته. ۱۴ 

 

ها و هر موضوعی که امروز قابل مذاکره نیست، ممکن است فردا قابل مذاکره باشد. خواسته
 کنند.ها با گذر زمان تغییر میمحدودیت

گوید، در واقع منظورش فعاًل نه است؛ امکان دارد یک ماه بعد وقتی فردی به درخواست شما نه می

انجامش نبوده است. مثاًل با درخواست افزایش حقوق شما  برایتان کاری بکند که تا قبل از آن قادر به

 یا تمدید زمان یک پیشنهاد، موافقت کند.

 تان، در مصاحبه کاری درخواست شما را برای دورکاری روز جمعهفرض کنید که رئیس احتمالی آینده

ود دارد که های کارفرما باشد؛ اما این امکان هم وجتواند محدودیتنپذیرد. علت این مخالفت می

 هنوز آنقدر اعتمادش را جلب نکرده باشید تا با درخواستتان موافقت کند.

 موقعیت بهتری به دست می
ً
ا توانید رئیس را راضی کنید تا بآورید و میشش ماه که بگذرد، احتماال

 درخواست دورکاری شما موافقت کند.

شده باقی نکنید تا مسائلی که حل هایتان باشید و افراد را تشویقپس با اشتیاق پیگیر خواسته

 اند را بازنگری کنند.مانده
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 مطالب بیشتر در:

 ارتباط با ما:

قانون جامع برای مصاحبه کاری موفق ۵۱  

 کار هارواردنشریه کسب واز مقاالت 

  گروه کارنکن توسطوانتشار ترجمه 

 

 های پیش رو بنگریدبه افق. ۱۵

 

ز شوید، باز هم پیرو ممکن است در مصاحبه کاری موفق عمل کنید اما اگر در مصاحبه شغلی اشتباهی
 اید.باخته

 ترین نکته برای مصاحبه کاری موفق رسیدیم.به آخرین و مهم

ین شغل است که برای شما اهمیت دارد، نه خود مصاحبه کاری موفق. تجربه و تحقیقات در نهایت ا

  دهند که عواملی مانند:نشان می

 کنید.صنعت و جایگاهی که برای کار انتخاب می• 

 کنید.مسیر شغلی که طی می• 

 گذارند.ای که رؤسا و همکارانتان شما میتاثیر روزانه• 

 شغلی در رضایتمندی شما تاثیر دارند. بیشتر از جزئیات پیشنهاد
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 ارتباط با ما:

قانون جامع برای مصاحبه کاری موفق ۵۱  

 کار هارواردنشریه کسب واز مقاالت 

  گروه کارنکن توسطوانتشار ترجمه 

 

یی را به هاکند تا یک مصاحبه کاری موفق داشته باشید و موقعیتپیشنهاد به شما کمک می ۵۱این 

دست آورید که شایسته شما باشند؛ با وجود این تنها زمانی سودمند خواهند بود که برای انتخاب 

د، شما را ایکرده انتخاب مینان بدانید راهی کهشغل مناسب خود تحقیق و تفکر کرده باشید و با اط

 رساند.تان میبه خواسته قلبی

 [شغل مناسب من چیست؟ ]مطلب مرتبط:

 درباره نویسنده

 

 (+منبع )

  

 بر مذاکره دیپاک مالهوترا، استاد مدیریت امور مالی در مدرسه کسب و کار هاروارد و نویسنده کتاب

 .است هاغیرممکن سر

 .کنید مراجعه شانسایت شخصی به توانیدمی ایشان، با بیشتر و ارتباطبرای اطالعات 
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 مطالب بیشتر در:

 ارتباط با ما:

قانون جامع برای مصاحبه کاری موفق ۵۱  

 کار هارواردنشریه کسب واز مقاالت 

  گروه کارنکن توسطوانتشار ترجمه 

 

مقاله  اینم، یراضی باشید. همانطور که در ابتدا هم گفت ،یدمقاله گذاشت خواندن اینم از وقتی که برای یامیدوار

 تنها یکی از محتواهای متنوعی است که با موضوع شغلی در سری کارنکن منتشر شده است.

 نوشته شده است: کارنکناسب و مسائل مربوط به آن در سری مطالب زیادی در مورد انتخاب شغل من

 ی که اهل کارنکن هستند.هایداستان آدم -

 پادکست رادیو کارنکن -

 چگونه ما هم اهل کارنکن باشیم؟ -

 معرفی مراجع آموزشی برای کسب مهارت -

 هامعرفی شغل -

 مطالعه رایگان این مطالب روی لینک زیر کلیک کنید: وکارنکن آشنایی با  برای

 

 

که گذر زمان را در آن احساس  شویدم شما هم داستان کارنکن خودتان را بسازید و به شغلی مشغول یامیدوار

زندگی با آن  شغلی که ؛همیشه به ساعت نگاه کنید و منتظر پایان ساعت کاری باشید؛ شغلی که الزم نباشد نکنید

 کار نه ،کنید

 در ارتباط باشید: توانید با آدرس ایمیل زیر با مامی. کندمی ما را خوشحالهمیشه  عزیزان شما شنیدن نظر

karnakon1@gmail.com 

 

 :کارنکن بیایید تلگرامکانال به های اجتماعی ما در شبکهبرای دنبال کردن 

 

 

 

 نقشه راه کار نکن

 

 کانال تلگرام کارنکن
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