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�vadas
Darbo pokalbiai gali tapti visi�ka kan�ia. Vis d�lto, kuo labiau jiems esame pasiruo��, tuo 
daugiau �gauname pasitik�jimo savimi. Be to, tikimyb� gauti tok� klausim�, po kurio 
prad�site mik�ioti ar s�d�site tyloje, kol sugalvosite tinkam� atsakym�, suma��s. �i knyga 
pad�s pasiruo�ti darbo pokalbiui, su�inosite koki� klausim� tik�tis ir kaip � juos atsakyti. 

Moksliniai tyrimai parod�, kad u�tenka vos septyni� sekund�i� nuomonei apie jus 
suformuoti! Gera naujiena ta, kad j�s galite valdyti �vaizd�, kur� darbdavys suformuoja 
apie jus. Jeigu norite sudaryti profesional�, kompetenting� ir entuziasting� �vaizd� 
apie save, �sid�m�kite �iuos punktus:

Punktualumas  
Atvykite ank��iau. Prie� atvykdami, tiksliai �inokite sutart� viet�. Netgi galite atvykti 
dien� prie� ir susirasti sutart� viet�. Pasilikite pakankamai laiko ma�in� sp�stims ir 
pana�iems dalykams.

Atvykite pasiruo�� 
Atvykite pasiruo��. J�s� darbo pokalbis prasid�s i� karto jums atvykus. Nepamir�kite 
b�ti draugi�ki ir sveikintis su visais sutiktais �mon�mis. Pasitikrinkite telefon� - jis turi 
b�ti i�jungtas. I�likite ram�s ir pasiruo��.

Apranga
Apsirenkite profesionaliai. Jei dvejojate, rinkit�s kostium�.

�ukuosena
�ukuosena tur�t� b�ti paprasta ir kukli. Merginos tur�t� vengti per daug makia�o ir 
juvelyrikos. I�siimkite auskarus ir prisidenkite visas matomas tatuiruotes. Ned�v�kite 
ir nerodykite nieko, kas gal�t� nukreipti darbdavio d�mes�.

Pasisveikinimas
Sutikus darbdav�, jis tik�sis stipraus rankos paspaudimo. Tai rei�kia, kad j�s esate 
savimi pasitikintis. Sveikindamiesi �ypsokit�s ir �i�r�kite tiesiai � akis. Taip pat 
tur�tum�te �sitikinti, kad J�s� rankos yra �varios ir sausos.

K�no kalba
K�no kalba galima i�reik�ti daug emocij�. Tinkama k�no kalba parodo, koks j�s esate 
susidom�j�s ir pasitikintis savimi individas. Parodykite tinkamas manieras stov�kite 
i�sities�, i�did�iai eidami ir tiesiai s�d�dami. U�megzkite aki� kontak� su visais 
asmenimis. Venkite agresyvios k�no kalbos, tokios kaip: sukry�iuotos rankos, per 
didelis pasilenkimas � priek� arba alk�ni� pad�jimas ant stalo.

Pirmas �ingsnis:  SUDARYTI GER� �SP�D� 
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U�megzti ry�� su pa�nekovu
�ypsokit�s, b�kite draugi�ki, kai �nekate su �mogumi, �i�r�kite jam � akis ir vadinkite 
j� vardu. Jeigu yra daugiau nei vienas pa�nekovas, �sitikinkite, kad kalbat�s su visais. 

Geras pasiruo�imas ir pagrindin�s darbo pokalbio proced�ros �inojimas jums suteiks 
pasitik�jimo savimi per pokalb�.

Darbo pokalbiai suteikia jums galimyb� papasakoti darbdaviui, kokios yra j�s� 
stipriosios pus�s b�tent �iame darbe, i�auk�tinant visus savo privalumus. 
�sivaizduokite, kad visi i�vardinti privalumai, darbdaviui yra puiki forma u�sira�yti 
pliusus ir minusus. Kuo darbdaviui bus lengviau u�pildyti �i� form� pliusais, tuo 
daugiau �ans�, jog gausite norim� darb�! 

Per�i�r�kite �iuos prakti�kus �ingsnius �sitikinti, kad esate pasiruo��.
 

1. �inokite darbo apra�ym� 
Labai svarbu �inoti kiekvien� punkt� darbo apra�yme. Kai ruo�iat�s 
darbo pokalbiui, pasi�ym�kite svarbiausius �g�d�ius ir pozicijos 
reikalavimus, pamin�tus apra�yme. Tai leis lengviau pasiruo�ti 
pokalbiui ir klausimams. Nepamir�kite pa�ym�tus dalykus ir pamin�ti 
kur ir kaip pademonstravote reikalaujamus �g�d�ius ankstesniuose 
darbuose.

2. �inokite visk�, apie savo CV
Per�i�r�kite savo CV ir �sitikinkite, kad galite nuosekliai ir lengvai 
pakomentuoti kiekvien� punkt� pamin�t� CV. Perskaitykite savo 
praeities pasiekimus ir b�kite pasiruo�� apie juos pakalb�ti detaliau. 
Taip pat b�kite pasiruo�� pakomentuoti bet kur� punkt� i� savo CV, net 
ir hobius ar pasiekimus.

3. Pasidom�kite apie �mon�
Kai kurie darbdaviai gali paklausti k� �inote apie �mon�. Nepraleiskite 
puikios progos parodyti, kad �inote daug ir papasakokite visk� k� 
su�inojote, tokius dalykus, kaip: darbo vieta, reputacija, lokacija, 
specializacija ir t.t. Visk� pasakokite pozityviai ir entuziastingai.

Kiti darbdaviai gali neklausti k� �inote apie kompanij�. �ioje situacijoje 
j�s nusprend�iate ar norite parodyti savo �inias apie �mon� ar ne. 
Pavyzd�iui, jeigu j�s� paklaust� kod�l norite dirbti �ioje �mon�je, J�s 
galite pamin�ti, kad daug dom�jot�s apie �i� �mon� ir pamin�ti kelis 
labiausiai sudominusias savybes.     

Antras �ingsnis:  PASIRUO�IMAS POKALBIUI D�L DARBO 
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4. Pasiruo�kite da�nai u�duodamiems klausimams    
Nors klausim� kaita priklauso nuo �mon�s ar norimos pozicijos, bet vis d�lto yra keli 
ypa� da�nai u�duodami klausimai, kuriuos galite pasiruo�ti anks�iau.

DUK ir kaip atsakyti � �iuos klausimus yra paruo�ti �ios knygel�s priede. 

Tur�kite galim� atsakym� juodra�t� � da�niausiai u�duodamus klausimus, kartu su 
keliais nukrypimais, kuri� gali prireikti. Praktikuokites atsakin�dami �iuos klausimus 
garsiai sau, arba su draugu ar giminai�iu.
  
    

5. �SUVR� Istorijos
�SUVR� istorijos yra metodas atsakin�ti � tam tikrus klausimus. �ie klausimai 
da�niausiai reikalauja konkretaus pavyzd�io ar situacijos, kurioje j�s 
pademonstravote savo �g�d�ius tam tikrais veiksmais. Pavyzd�iui:

�Papasakokite, kaip susitvark�te su sunkiu klientu.�

��vardinkite situacij�, kurioje j�s tur�jote panaudoti iniciatyv��.

SUVR atitinka �iuos punktus:

Situacija

U�duotis

Veiksmas

Rezultatai

Papasakokite kelet� detali� i� konteksto. Kur j�s gyvenote, k� veik�te � 
dirbote, mok�t�s ir t.t? Kada tai nutiko?

Kokia buvo i�kilusi problema ar i���kis? Kas buvo reikalinga sprendimui 
ir kod�l?

K� b�tent J�S padar�te? Veiksmas, kur� padar�te, tur�t� pademons-
truoti vien� ar kit� �g�d�, apie kur� buvote paklaustas, pvz: Jei klaus� 
apie iniciatyv�, veiksmas tur�t� parodyti iniciatyvum� i� j�s� pus�s.

Apibendrinkite j�s� veiksm� rezultatus, pvz: buvo i�vengta nuostoli� ir 
t.t. B�tinai rezultatai turi b�ti teigiami.
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Pabandykite prisiminti ar pasirinkti 
vien� pavyzd� i� incident� ar �vyki�, su 
visomis detal�mis. Eksprontu, yra labai 
sunku. Patariama, kad pasiruo�tum�te 
kelias �SUVR� istorijas i� anksto. 
Dauguma �SUVR� istorij� yra 
pritaikomos vienai ar kitai situacijai. 
Pavyzd�iui istorija, kuri buvo pamin�ta 
auk��iau, demonstruoja puikius klient� 
aptarnavimo �g�d�ius, iniciatyvum� ar 
problem� sprendimus.



PAVYZD�IUI

Q. Ar galite papasakoti vien� �vyk�, kai pademonstravote puikius klient� aptarnavimo 
�g�d�ius? 

Daugiau �SUVR� pavyzd�i� yra �ios 
knygel�s priede.

6. Rekomendacijos

�sitikinkite, kad visi, kurie jus 
rekomendavo, �inot�, kad j�s ie�kote 
darbo. Paklauskite, ar jie sutinka, kad �ie 
tapt� rekomenduojan�iaisiais. Jei jie 
sutinka, informuokite, kad gali sulaukti 
skambu�io. Informuokite � koki� pozicij� 
darbinat�s, kad jie gal�t� pritaikyti 
rekomendacijas.

Situacija

U�duotis

Veiksmas

Rezultatai

A� dirbau kirpyklos registrat�roje. Buvo �temptas �e�tadienio rytas ir 
visi laikai buvo u�rezervuoti.

Klient� atvyko apsikirpti. Ji sak�, kad u�sirezervavo viet�, bet knygoje 
rezervacijos nebuvo ir mes buvome per daug u�si�m�, kad gal�tume j� 
aptarnauti. T� dien� ji tu�jo dalyvauti savo dukros vestuv�se ir ji buvo 
labai pikta, nes sak�si u�sirezervavusi anks�iau.

Vietoj to, kad i�si�stume j� namo ir prarastum�me verting� klient�, a� 
paskambinau kitam kirp�jui, kuris tur�jo ateiti v�liau ir paklausiau ar �is 
gal�t� ateiti anks�iau ir jis sutiko. Neu�ilgo klient� buvo aptarnauta ir a� 
atsipra�iau u� savo klaid�.

Klient� buvo labai patenkinta aptarnavimu ir �ukuosena. Gro�io salono 
vadybininkas buvo labai patenkintas, kaip a� i�sprend�iau �ia problem� 
ir v�liau, t� pat� m�nes� a� gavau �M�nesio Darbuotojo� apdovanojim�.
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DARBO POKALBIO STRUKT�RA

Tiesioginiai darbo pokalbiai yra vieni i� populiariausi�. Vis d�lto daug�ja ir kit� 
pokalbio form�, da�niausiai tam, kad sutaupyti laiko ir pinig� ar d�l kit� prie�a��i�.

Telefoniniai darbo pokalbiai
Telefoniniai pokalbiai tampa vis labiau naudojami darbdavi�, tod�l svarbu pasiruo�ti 
taip pat rimtai, lyg tai b�t� pokalbis susitikus. Da�niausiai telefoninio pokalbio tikslas 
patikrinti, kaip rimtai j�s nusiteik�s, tod�l pasiruo�kite tokiems klausimams kaip: 
�Kod�l �i karjeros sritis/kompanija?�, �K� galite mums pasi�lyti?�.

Didel� �tak� turi j�s� balso tonas, svarbu, kad skamb�tum�te entuziastingai. 
�sivaizduokite, kad kitas �mogus yra tame pa�iame kambaryje ir j�s kalbat�s 
tiesiogiai su juo. Telefoniniuose darbo pokalbiuose gali b�ti lengviau pasl�pti jaudul� 
ir atsipalaiduoti. Vis d�lto kai kuriems �mon�ms, persirengus uniforma ir formaliais 
drabu�iais, lengviau �sijausti � vaidmen�. Taip pat, jeigu �ypsosit�s, �i jausis ir kitame 
telefono gale. 

Patarimas: Stenkit�s nesutikti �sidarbinti vien pa�nek�j� telefonu. V�liau gali b�ti 
sunku integruotis � skirting� kult�r� neaplankius pastarosios biuro.

Patarimai telefoniniems darbo pokalbiams:

�sitikinkite, kad esate tinkamoje vietoje, kur niekas j�s� negal�s sutrukdyti. 
Joki� vaik�, gyv�n� ar kit� pa�alini� gars�.

Tur�kite savo CV arba piln� darbo apra�ym� ir informacij� apie kompanij� prie 
sav�s.

Pasipraktikuokite prie� skambindami arba priimdami skambut�.

Patariama kalbant telefonu stov�ti, nes tai gali suteikti pasitik�jimo savimi.

Po pokalbio b�tinai pasakykite �A�i�� ir po keli� valand� pad�kokite dar kart�, 
nusi�sdami prane�im�.

Darbo pokalbis naudojant �Skype�
Skype, vaizdini� pokalbi� programa, suteik� galimyb� kalb�tisesant bet kurioje 
pasaulio vietoje. �i programa yra nemokama, kaip ir vaizdo pokalbiai. Viskas ko jums 
reikia, tai kompiuterio, interneto, mikrofono ir vaizdo kameros.

Kaip ir telefoniniai pokalbiai, dauguma kompanij� pradeda vis da�niau naudoti 
Skype. Taip, kaip ir telefoninius pokalbius, j�s tur�tum�te � visk� �i�r�ti labai rimtai, 
lyg �nek�tum�te akis � ak�.
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Patarimai naudojantis Skype:

Stenkit�s sudaryti kuo geresn� pirm�j� �sp�d�.

Vis� laik� palaikykite aki� kontakt�. 

B�kite savimi � atsipalaiduokite, �ypsokit�s ir atskleiskite savo asmenyb�.

Prie� darbo pokalb�, pasipraktikuokite naudotis Skype.

Kalb�kite l�tai ir ai�kiai ir sureguliuokite savo mikrofon� taip, kad jis 
neb�t� nei per garsus, nei per tylus. 

Susikurkite fon�, kuris b�t� paprastas ir tvarkingas.

Taip kaip ir telefoninis pokalbis, �sitikinkite, kad n�ra joki� pa�alini� gars� 
ar bet ko, kas jus gal�t� bla�kyti d�mes� (lojantis �uo ir t.t).

�sitikinkite, kad s�dite tiesiai ir taip i�liekate vis� laik�.

Apsirenkite taip, lyg vyktum�te � pokalb� �mon�je.

Pasitikrinkite savo Skype pokalbi� kokyb� prie� pokalb�, taip pat 
pasitikrinkite ar j�s� vaizdin�s ir garsin�s priemon�s patenkinamos.

Tiesioginiai darbo pokalbiai
Jei jus pasikviet� pokalbiui tur�kite galvoje, kad j�s� 
�g�d�iai ir patirtis atitinka darbo pob�d�. Darbo 
pokalbio tikslas, toliau susipa�inti su jumis ir patikrinti, 
ar tai kas para�yta ant popieriaus jus atitinka. 

Atsiminkite, darbdavys nori, kad j�s b�tum�te �mogus, 
kurio jam reikia! 

Tipinis darbo pokalbis gali trukti nuo 30 minu�i� iki 
valandos. Darbo pokalbiai turi kelet� tip� 
(kompetencijomis gr�stas interviu, techninis interviu, 
grupinis interviu, vaizdinis/Skype interviu, telefoninis 
interviu, vieno �mogaus interviu).
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Vis d�lto, visi darbo pokalbiai da�niausiai yra tos pa�ios strukt�ros:

Prisistatymas   
Prisistatymas yra vienas i� svarbiausi� darbo pokalbio dali�. 
Darbdavys prisistatys ir pasistengs sukurti palanki� atmosfer� jums 
atsiskleisti. Kai kurie darbdavio klausimai gali b�ti: �Kod�l nusprend�te 
�ia ateiti?� , �Papasakokite truput�l� apie save� arba j�s b�site 
papra�ytas pakomentuoti savo CV.

Eiga
�i dalis bus pripildyta klausim�, pad�sian�i� darbdaviui jus pa�inti ir 
nusatyti ar j�s tinkamas �iam darbui. I� j�s� da�niausiai tikimasi 
papasakoti pla�iau apie savo CV. Svarbu, nenukrypti nuo darbo 
reikalavim� ir sutapatinti savo CV su darbo reikalavimais. 
Papasakokite konkre�i� pavyzd�i� naudodami SUVR istorijas.

U�baigimas 
Darbo pokalbio pabaigoje, darbdavys visada paklausia ar j�s turite 
klausim�. J�s tur�tum�te kelis j� tur�ti parengtus. Pasiruo�kite bent 3 
klausimus, susijusius su darbu (nukreiptus � darbo apra�ym�, �mon�, 
darbo pozicij�). Darbo pokalbio metu venkite klausim� apie darbo 
laik�, u�mokest� ar lengvatas bei privilegijas � j�s norite pasirodyti 
susidom�j�s si�loma pozicija/ �mone, o ne tuo, k� ji gali jums suteikti. 
Kandidatai tur�t� b�ti informuoti apie sekan�ius �ingsnius ir 
laikotarp�, kada jie bus informuoti apie interviu rezultatus. Jei 
darbdavys apie tai nesako, pasiteiraukite jo.
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Geri patarimai
1. Klauskite
�sitikinkite, kad pasiruo��te bent 3 su darbo ar kompanija susijusius klausimus. 
Darbdaviui tai parodys, kad esate susidom�j�s pozicija ir entuziasti�kas. Atsisakymas 
klausin�ti gali reik�ti, kad nesate pakankamai susidom�j�s. 

2. Ruo�kit�s, ruo�kit�s, ruo�kit�s
Poreikis pasiruo�ti negali b�ti perd�tas. Tur�kite atsakymus � DUK ir �SUVR� istorij� 
tipo klausimus ir b�kite pasiruo�� pateikti savo atsakymus ramiai ir pasitikin�iai. Jei 
�manoma, pasipraktikuokite su draugais ar �eimos nariais bei papra�ykite j� i�sakyti 
savo nuomon�, kur jums dar reik�t� pasitobul�ti.

3. Sudarykite profesional� �vaizd�
Interviu laikas yra pakankamai ribotas ir darbdavys susidarys tok� �vaizd�, kok� j�s 
sudarysite apie save. Renkit�s dalyki�kai ir b�kite draugi�ki, atviri, mandag�s ir 
pasitikintys savimi. Jei nesijau�iate pasitikintys savimi, tada papildomai pasiruo�kite, 
pasitik�jimui u�tikrinti. Jei nesiseka, apsimeskite!

Vengtini dalykai
1. Negatyvumas
Tai gali b�ti j�s� pirmasis darbas ir j�s neturite jokio ankstesnio darbo, vadov� ar 
koleg�, kuri� nem�gstate. Ta�iau, jei turite, darbo pokalbis n�ra vieta, jiems 
aptarin�ti! Venkite neigiamai kalb�ti apie buvusi� darbo viet�, vadovus ir t.t. b�kite 
pasiruo�� pagra�inti sud�tingas situacijas, kuriose esate buv�. Kandidatai, 
naudojantys tokius �od�ius, kaip �vos� ar �tik�, gali pasirodyti kaip nevertinantys savo 
pasiekim� ar stokojantys pasitik�jimo. Pavyzd�iui: �A� buvau tik biuro jaunesnysis 
darbuotojas� arba �Mano vienintelis darbas buvo apdoroti pinig� gr��inim� ir 
mainus�. Atkreipkite d�mes� � tai pateikdami savo atsakymus ir venkite tokio tipo 
kalbos.

2. Kalb�ti per daug arba per ma�ai
Visi j�s� atsakymai turi b�ti glausti, lengvai suprantami ir, svarbiausia, atsakantys � 
klausim�, kuris buvo u�duotas. Jei j�s� atsakymas yra per ilgas, darbdavys gali 
pamanyti, kad j�s kalbate padrikai ir prarasti susidom�jim�. Per trumpi atsakymai 
reikalauja skatinimo i� darbdavio, kam ne visi j� turi kantryb�s!

3. Melavimas
Net jeigu tai stulbinanti istorija pasirodyti i� geriausios pus�s pasakojant mel�, 
prisiminkite, kad kuo daugiau meluosite, tuo didesn� galimyb� jus sugauti 
meluojant. Galite justi potrauk� truput� pameluoti, kai jau�iate, kad j�s� atsakymas 
lems interviu rezultatus, ta�iau visada yra geriausia b�ti nuo�ird�iam su darbdaviu. 
J�s negalite b�ti tikras, kad tai, k� j�s sak�te interviu metu nebus prisiminta v�liau. 
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V�luokite!!

Muistykit�s k�d�je

Atsakykite vienu �od�iu 

Klauskite apie u�mokest�, privilegijas ir 
darbo laik� pirmojo interviu metu 

Blogai atsiliepkite apie savo buvus� 
darbdav�

Kalb�kite negatyviai  

B�kite nenuo�ird�s

Kramtykite kramtom�j� gum�

K�  IR KO  INTERVIU METU: DARYTI NEDARYTI

Pasidom�kite kompanija

Pasiruo�kite klausim�, susijusi� su 
darbu ir kompanija 
 
Tur�kite papildom� popierini� ar 
skaitmenini� savo CV kopij�

Atsiminkite interviuotojo vard� 

I�junkite savo mobil�j� telefon� 

Klausykit�s! Darbdavys gali pamin�ti 
svarbiausius faktus apie darb�, 
nepraleiskite j�! 
 
Kalb�kit�s su kiekvienu interviuotoju 
vienodai

Renkit�s dalyki�kai. Pirmasis �sp�dis 
labai svarbus. �ypsokit�s, rodykite 
entuziazm� ir susidom�jim� darbu bei 
kompanija. 

Pabr��kite, kad esate tinkamas asmuo si�lomai 
darbo pozicijai; naudokite pasitikint� balso tembr�, 
palaikykite tinkam� aki� kontakt�, tvirtai spauskite 
rank�, pasisveikinant 

�inokite savo CV 

Perfrazuokite atsakymus � klausimus, 
performuluokite ir i�pl�skite tai, k� esate para�� 
savo CV 

Renkit�s tinkamai � jei abejojate, renkit�s kostium� 

�ypsokit�s ir atsipalaiduokite interviu metu 

A t s i m i n k i t e !
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1 priedas

Da�nai u�duodami klausimai

Kur esate stipr�s?
Pasirinkite tris charakterio savybes, kurios atitikt� pozicij� ir parodyt�, kod�l ir kokie 
esate stipr�s tose srityse. Pateikite pavyzd�i� kaip panaudojote savo stiprybes darbo 
situacijoje. Jei jie j�s� klaus apie �stipryb�� (vienaskaita), pateikite tik vien� 
charakterio savyb�.
 
Kur esate silpni?
Niekada nesakykite, kad neturite silpn�j� viet��kiekvienas j� turi! Raktas yra 
pripa�inti reali� silpnyb� ir parodyti, kad galite susidoroti su ja.

Venkite toki� pavyzd�i�, kaip:

A� esu perfekcionistas!

Tai n�ra labai svarbi silpnyb�, ta�iau v�liau gali darbdaviui pasirodyti, kad negalite 
susidoroti su terminais.

A� prisiimu daug darbo (galb�t nesugebate prioretizuoti savo darbo ir valdyti laiko?) 

Visada turiu visk� sp�ti laiku 

Tai n�ra silpnyb�. Taip pat, tai netur�t� tapti stiprybe ar pagrindiniu geb�jimu, tai 
tur�t� b�ti ai�ku ir be sakymo, kad laiku atliksite darbus. 

Taigi, kaip tur��iau atsakyti? 

Pasirinkite silpnyb�, kuri yra susijusi su si�loma pozicija, bet ne toki�, kuri galutinai 
trukdyt� atlikti darb�. 

1 pavyzdys: A� turiu daug patirties dirbant su Microsoft operacine sistema, bet anks�iau 
nesu naudojusi Linux operacin�s sistemos. Ta�iau, a� greitai mokausi ir �inau kaip greitai 
i�mokti, kai parodoma, kaip tuo naudotis. 

2 pavyzdys: A� da�nai jaudinuosi kalb�damas prie� auditorij�, bet man patiko vie�o 
kalb�jimo mokymai (vie�o kalb�jimo klubas) praeitais metais ir esu pasiekusi 4-t� 
kalb�jimo lyg�. Tai labai paskatino mano pasitik�jim� savimi, ta�iau tai reikalauja 
tolimesnio mano darbo.  

3 pavyzdys: A� turiu puikius Word ir Powerpoint geb�jimus, bet nesu visi�kai patenkintas 
turimomis Excel �iniomis. A� mokausi nuotoliniame kurse geb�jimams papildyti. 
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Kokie yra j�s� did�iausi pasiekimai?
Pasiruo�kite vien� ar dvi istorijas, kurios parodo stiprius geb�jimus ar pasiekiamus, 
kurie padarys jus patrauklius j�s� naujam darbdaviui. 

Kaip tavo buvusios darboviet�s bendradarbiai arba kolegos tave apib�dina?
Dar viena galimyb� perteikti savo stiprybes. 

Kaip susitvarkote su stresu/ �tampa?
J�s galite teigti, kad praeityje supratote, kad �geras planavimas ir organizavimas yra 
link� apsaugoti nuo �tampos ir streso�. 

Kaip susitvarkote su dideliu aplinkini� spaudimu? 
Visada b�kite pozityv�s. Atsakymas � tokio tipo klausim� yra �labai gerai�. Terminai 
yra neatsiejama darbo dalis. Panaudokite vien� ar du pavyzd�ius geriau iliustruoti 
atsakym�. Svarbiausia, tinkamai planuoti ir prioretizuoti.

Kaip reaguojate � kritik�?
Pamin�kite, kad kritika yra esminis faktorius asmenyb�s augimui, ir tai, kad j�s 
laukiate konstruktyvios kritikos, kuri pad�t� komandai geriau veikti kartu ar teikti 
geresnius rezultatus.

Ar j�s geriau atsiskleid�iate vienas ar komandoje?
Niekada neperlenkite lazdos nei vienu, nei kitu atveju. Sveikas balansas tarp �i� 
dviej� yra geriausias pasirinkimas. Naudokite ankstesnio darbo pavyzd�ius (kur 
galima) ar pavyzd�ius i� j�s� turimos mokymosi patirties iliustruoti, kad galite dirbti 
vienas ir kartu su kitais �mon�mis.

K� apie jus kalba �mon�s, kurie jus rekomendavo?
Dar viena galimyb� pabr��ti savo stipri�sias vietas. Laikykit�s darbo apra�ymo ir 
pabr��kite stiprybes, kurios yra susijusios su pozicija. 

Kokie tavo asmeniniai tikslai ir kaip planuojate juos �gyvendinti?
Pasiruo�kite tam � b�kite pasiruo�� i�vardyti savo asmeninius ir karjeros tikslus �jie 
turi b�ti pagr�sti, pasiekiami ir subalansuoti. Paai�kinkite kaip j�s ketinate pasiekti 
savo tikslus. B�kite pasiruo�� parodyti, kad atsargiai susiplanavote kiekvien� i� 
�ingsni�. 
 
Kokie j�s� karjeros tikslai? 
J�s� atsakymas tur�t� priklausyti nuo specifinio laiko apribojimo: 
Trumpalaik� perspektyva - �A� noriu b�ti geriausia esamoje pozicijoje, gauti 
papildom� atsakomybi�. Tai, a� tikiuosi, u�tikrins mano lojalum� organizacijai ir 
pakels mane � kit� atsakomyb�s ir paskatinimo lyg�. A� noriu likti techniku, ta�iau 
�gyti �g�d�i� �moni� ir projekt� valdymo srityse.�
Ilgalaik� perspektyva - �Po to, kai �rodysiu savo geb�jimus, a� matau save, kaip turint� 
galimyb� organizacijoje jud�ti valdymo srities link, kas palaikyt� mano geb�jimus�. 
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K� darote, kad pasiektum�te savo tiksl�?
Pateikite pavyzd�, koki� tiksl� siekiate, nesvarbu ar tai mokymosi ar karjeros ir k� 
darote, kad juos pasiektum�te.  

Kas jus labiausiai domina �ioje �mon�je?
Kaip ir darbo pokalbio metu, j�s tur�tum�te pasidom�ti kompanija ir parodyti, kad 
jus domina tai, k� jie daro irk o galite i� j� pasimokyti. �inokite kelis faktus i� 
kompanijos istorijos, taip pat �inokite j� gaminamus produktus ar paslaugas, 
klientus ir konkurentus it kod�l jus kompanija domina. 

Kokio tipo darbuotojas esate?
V�lgi, nei vienas n�ra tobulas. Parodymas, kad imat�s vis� u�duo�i� panaudodami 
visa savo energij� ir talentus, yra �avu, ta�iau taip pat svarbu pamin�ti, kad j�s taip 
pat mokot�s i� savo klaid�. 
 
Kaip planuojate savo darbo grafik�?
Pamin�kite, kad j�s pirma galvojate apie darb� ir papra�ykite patarimo jei tai yra 
sud�tinga ar nauja u�duotis. Pamin�kite, kad j�s visada prioretizuojate savo darb� ir 
atliekamus darbus i�skirstote � skubius ir svarbius. Jei dvejojate, visada pasiteiraujate 
savo vadovo.

Ko i�mokote i� praeit� darb�?
Tai suteikia galimyb� apibendrinti j�s� turim� patirt� i� mokymosi perspektyvos, 
paminint abu: tiek darbo u�duoties aspekt�, tiek santykius su �mon�mis. I�laikykite 
kiek �manoma labiau susiet� su pozicija, � kuri� pretenduojate. 

Koki� pozicij� nor�tum�te u�imti baigiantis j�s� karjerai? 
Parodykite, kad jus domina sritis, kurioje dirbate. Niekada negalite �inoti, galb�t jie 
tur�s jums k� pasi�lyti! Tur�kite ilgalaikius karjeros planus. 

K� �inote apie �mon�?
Kruop��iai pasidom�kite kompanija (tinklalapyje, LinkedIn, verslo bibliotekoje ir t.t.) 
tam, kad atsakytum�te � �� klausim�. Pasiruo�kite i� anksto ir �is klausimas netur�t� 
sukelti problem�. Susikoncentruokite � pagrindines sritis (�mon�s istorij�, klientus, 
paslaugas, produktus, kod�l norite ten dirbti). 

Kod�l norite b�tent �io darbo?
J�s� atsakymas tur�t� apimti kas, j�s� nuomone, yra �domieji darbo aspektai. 
Naudokite raktinius �od�ius tokius, kaip �i���kiai ir galimyb�s�. Atliepkite darbo 
apra�ym� ir susiekite turimus geb�jimus su reikalavimais darbui. 

Ar esate pasiruo��s dirbti vir�valand�ius? 
Jei tai n�ra pagrindinis darbo aspektas, jie netur�t� to klausti. J�s tur�tum�te 
atsakyti teigiamai ir �iuo klausimu parodyti, kad esate lankstus individas. 
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Da�nai darbas yra pasikartojantis. Kaip j�s apie tai jau�iat�s?
Galimas atsakymas gal�t� b�ti �A� �inau, kad �i pozicija reikalauja rutininio darbo, 
bet nesitikiu prad�ti nuo auk��iausios pozicijos �� arba �Rutina � kiekvieno darbo 
dalis. Tai gali pad�ti suprasti, nuo ko turi prad�ti dienos darbus!�

Kod�l tur�tume pasirinkti b�tent tave?
Nei�sipl�skite. Prisiminkite, kad svarbu susikoncentruoti � darbo specifikacij� ir j� 
sujungti su ankstesn�mis patirtimis. Parodykite, kad turite reikiam� geb�jim� ir 
patirties, atliepian�i� darbo apra�ym� ir pateikite specifini� geb�jim� ir patirties 
pavyzd�i�, tiesiogiai susijusi� su darbu. B�kite teigiamai nusiteik� ir entuziasti�ki.  

Kokias svarbias tendencijas matote ateityje?
�is klausimas reikalauja susikaupimo ir pasiruo�imo. J�s turite geb�ti profesionaliai 
kalb�ti apie industrij�. 

Kaip ilgai ruo�iat�s dirbti? Kur save matote po penkeri� met�?
Atsakymo pavyzdys gal�t� b�ti: �Tol kol, jau�iuosi prisidedantis prie �mon�s gerov�s, 
siekiu tiksl� ir tobul�ju�.� Darbdavys tikisi j�s� �sipareigojimo likti pozicijoje tam 
tikram laikotarpiui, jei jums buvo pasi�lyta pozicija. Prisiminkite, kad tai truks 
ma�iausiai 3 m�nesius ir daug laiko bei j�g� bus skiriama darbuotojo �darbinimui bei 
apmokymui tam, kad jis gal�t� dirbti savaranki�kai. Geras �sipareigojimo pozicijai 
pavyzdys gal�t� b�ti j�s�teigimas, kad matote save toje pozicijoje, tobulinate savo 
geb�jimus ir suteikiate prielaidas prisiimti papildomas atsakomybes.
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Da�nai u�duodami �SUVR� tipo klausimai

Papasakokite kada ir kaip naudojote komunikabilumo/darb�tumo/darbo komandoje 
�g�d�ius.

Naudokite SUVR istorijas idant atsakyti � �iuos kompetencinius klausimus. Kai planuojate 
atsakymus � juos, pasinaudokite pagrindin�mis savyb�mis, i�ry�kintomis darbo 
specifikacijoje ir j�s� CV tam, kad identifikuotum�te koki� kompetencini� klausim� gali 
j�s� paklausti. 

Kaip susitvarkote su poky�iais? 
Vienintelis priimtinas atsakymas yra tai, kad j�s labai gerai susitvarkote su poky�iais. Ne 
tik tai teikite, bet ir pateikite pavyzd�, kaip susitvark�te su poky�iais darbin�je aplinkoje 
(naudokite SUVR istorijas).  

�SUVR� pavyzd�iai

Pavyzdys Nr.1
Darbdavys klausia: Ar galite duoti bent vien� pavyzd�, kai tur�jote dirbti komandoje?

Situacija

Situacija

U�duotis

U�duotis

Veiksmas

Veiksmas

Rezultatai

Rezultatai

Taip, kai dirbau kasininku �Tesco� parduotuv�je, tur�jau aptarnauti 
klientus prie kasos.

Taip. Kai dirbau padav�ju restorane, vienai �eimai prireik� staliuko 
keturiems asmenims.

Vien� kart� nebuvo klient�, bet mano bendradarbis buvo u�si�m�s su 
vieno pirk�jo dideliu u�sakymu.

Buvo darbingas sekmadienio vakaras ir buvo lik�s tik vienas staliukas 
dviems.

�ioje situacijoje a� pri�jau prie jo ir pad�jau supakuoti prek�.

Prie staliuko keturiems s�d�jo du �mon�s. A� gra�iai papra�iau pereiti 
prie staliuko skirto dviems.

Galutiniame rezultate pirk�jas i��jo patenkintas greitu aptarnavimu ir 
mano bendradarbis buvo labai d�kingas u� pagalb�.

Du �mon�s maloniai sutiko pereiti prie kito staliuko. A� taip pat 
pasir�pinau, kad �ie �mon�s gaut� daugiau d�mesio i� aptarnaujan�io 
personalo ir b�tinai dar kart� jiems pad�kojau prie� i�einant. Visas 
keturi� asmen� staliukas buvo patenkintas restoranu ir �is neprarado 
nei vieno kliento

Pavyzdys Nr.2
Darbdavys klausia: Ar galite duoti bent vien� pavyzd�, kai patys �m�t�s iniciatyvos?
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Pavyzdys Nr.3 
Darbdavys klausia: Ar galite papasakoti bent vien� nutikim� su reikliu klientu?

Situation

Task

Action

Result

Taip, a� dirbau �Smyth�s� �aisl� parduotuv�je, prie� Kal�diniu 
laikotarpiu. Kaip ir �sivaizduojate, buvo i�ties daug darbo.

Vien� dien�, aptarnavau klient�, kuris buvo labai piktas, kad �aislas, kur� 
jis planavo nupirkti savo vaikui, buvo i�parduotas. Jis prad�jo �aukti ant 
man�s ir kaltinti mane, kad �aislas jau i�parduotas.

A� ramiai su juo �nek�jau ir band�iau �tikinti, kad jeigu �is duos bent 
minut�l� laiko, a� pasir�pinsiu viskuo, kad tik jam pagelb��iau. Klientas 
truput� nurimo, o tuo metu a� greitai suradau ir u�rezervavau kliento 
ie�kom� �aisl� kitoje parduotuv�je.

Klientas man pad�kojo ir atsipra�� u� �aukim� ant man�s. A� i�mokau 
b�ti kantriai, nepriimti visko asmeni�kai ir daryti visk�, kad tik gal��iau 
susitvarkyti su situacija, ramiai.

http://youthemploy.eu/
Daugiau informacijos apie projekt�
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�is projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. 
�is leidinys [prane�imas] atspindi tik autoriaus po�i�r�, 
tod�l Komisija negali b�ti laikoma atsakinga u� bet kok� jame 
pateikiamos informacijos naudojim�.


