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ANSTÄLLNINGSINTERVJU -FRÅGOR FRÅN LINKEDINTRÅD 

Hur skulle någon av dina lärare beskriva dig? 

Har du “tur”? Kan du beskriva hur du tänker runt ordet “tur”? 

Om du behöver välja på att göra något fort eller noggrant, vad väljer du då? 

Vilka likheter och vilka skillnader finns mellan den du var när du var 8 år och den du 

är idag? 

Om du ska resa på en resa med ett kompisgäng vilket ansvar tar du för att resa ska bli 

fantastisk? 

Vad är ditt "varför", varför sitter du här idag, varför vill du jobba med just detta?  

Hur ser ditt drömliv ut om 5-10 år? 

Förklara DIN social interaktion? 

Vad är en bra dag på jobbet för dig? 

Vad är ditt varför? 

Varför vill du jobba just här? 

Vad anser du kunna tillföra oss som ny kollega? 

Vad skulle du bli uttråkad av? (i den aktuella rollen som kandidaten sökt)? 

Var är vi om 5 år? 

Skulle du anställa dig själv? 

Vad är det som driver dig? 

Vilka är dina superpowers/främsta talanger? 

Vad är din passion? 

Berätta om något udda du gjort som inte så många vet? 

Vad är meningen med livet? 

Vad har du för lik i garderoben? 

Vad är du mest stolt över? 

Vad är du mest stolt över att ha genomfört/bidragit med på din tidigare arbetsplats? 

Vad har du för behov av ledarskap? 

Vad brinner du för? 
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Vad är din förebild i livet? 

Vad kommer du bidra med i vår verksamhet? 

Vad är viktigt för dig? När blir du arg? 

Vilken är din bästa egenskap och kunskap som kommer att passa det här företaget 

och den här rollen? 

Vad kände du när du läste annonsen? 

Varför vill du jobba hos oss? 

Vilken är din bästa egenskap och kunskap som kommer att passa det här företaget 

och den här rollen? 

Vilken är din största framgång i livet och vilket är ditt största misslyckande? 

Beskriv en motgång du har haft på jobbet. Vad gjorde du för att hantera den? 

Vad är ledarskap för dig? 

Varför vill man ha dig som sin kollega? 

Var ser du dig själv om fem dagar(efter att du har börjat)? 

När hade du riktigt roligt senast och hur var det?  

Eller Vem pratar du med när du är riktigt bekymrad över något? 

Om du ägde det här företaget vad skulle du främst vilja utveckla då? 

När ,vad och hur räddade du upp en oväntad situation? 

Tycker du att du håller en hög kvalitetsnivå?  

Vem är du? 

Vad behöver du utveckla o hur tar du kritik? 

Vad är det för skillnad mellan självkänsla och självförtroende? 

Hur tycker du att en ledare ska vara? 

Hur och var återhämtar du dig bäst? 

Vad är det viktigaste du ska göra på måndag morgon(första dagen på ditt nya jobb)? 

Varför går du upp på morgonen? 

Vem är din drömarbetsgivare och varför? 
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Hur tror du att dina tidigare kollegor kommer ihåg dig? 

Detta är våra kärnvärden = våra regler. Vad kommer du att göra för att se till att de 

följs? 

Vad behöver du för att vara en bra ledare ? 

Hur ser en arbetsplats ut som du trivs på?  

Vem är du i en grupp?  

Om du får fria händer utifrån ditt uppdrag - vad skulle du driva för projekt ? 

Hur kan du göra vårt företag bättre? 

Vad behöver du av oss som arbetsgivare o kollegor för att du ska trivas o stanna kvar 

en längre tid ? 

Vad har du för frågor? 

Varför sitter du här? 

Vad kan du bidra med till företaget? 

Vilken syssla är det som kan få dig att tappa uppfattning om tid och rum? 

Vad skulle du göra om pengar inte var ett hinder? 

Vad får dig att gå upp ur sängen varje morgon? 

Vad är din dröm? 

Hur skulle din nuvarande kollegor beskriva dig? Och därefter följdfrågan, hur skulle 

din partner beskriva dig” 

Varför är vi en perfekt matchning? 

Vilken fråga skulle du vilja att vi ställer till dig? 

Vad vill du bidra med i vårt företags/vår organisations utveckling? 

Hur kan vi hindra dig från att tacka nej? 

Om du hade mitt jobb vad var det första du skulle göra? 

Om du var chef, hade du anställt dig själv då och vad hade du sett hos dig för att vilja 

göra det? 

Vad motiverar dig, krävs för att du ska utveckla och utvecklas? 

Varför vill du jobba hos oss ? 
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Varför ska vi anställa just dig ? 

Vad gör dig lycklig? 

Vilken fråga bör vi ställa dig för att jobbet skall bli ditt? 

Är du rätt person för oss?  
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