
Găsești informații despre valorile, beneficiile, cultura M247 și nu numai, la 
m247.com/ro-ro/cariere

• Investighează, investighează, investighează
Ne place când candidații ne pot spune de ce vor sa vină 
în echipa noastră. E important ca ei să știe despre 
cultura, istoria, produsele și serviciile noastre dar și ce se 
întâmplă pe piață. Trebuie să te interesezi pe LinkedIn și 
despre cine va conduce interviul.

• Prezintă-te bine
Asigură-te că prezența ta online (Profilul LinkedIn etc.) 
emailurile, convorbirile telefonice cu echipa noastră și 
ținuta din ziua respectivă sunt de nivel profesionist.

• Pregătește întrebările uzuale
Există întrebări standard/ întrebări-tip pentru interviu 
pentru care este simplu sa te pregătești, așa cum sunt, 
spre exemplu cele despre punctele tale forte si slabe, de 
ce pleci din rolul curent și care este ţelul tau cel mai 
mare pentru a progresa in cariera pe viitor

• Fii prompt in orice comunicare
Răspunzând echipei noastre de resurse umane în timp 
util și manieră profesionistă demonstrează cât de mult îți 
iei rolul în serios.

• Planifică
Lasă-ți suficient timp să ajungi la interviu, verifică și 
planifică ruta. Cum vei ajunge acolo, unde să parchezi și 
dacă folosești transportul in comun, cât îți va lua să 
mergi pe jos până acolo.

În ziua și la interviu 

• Să ajungi cu 15 minute mai devreme
Investigând rutele înainte de interviu, ar trebui sa poți 
estima corect timpul necesar.

• Nu uita să-ți lași timp pentru înregistrare!
În sediile noastre siguranța este importantă, așa că vei 
avea nevoie de ceva mai mult timp să te înregistrezi la 
recepție.

• Zâmbește
Prima impresie contează – arată-ne zâmbetul tău 
câștigător.

• Fii încrezător!
Te-am invitat la interviu pentru că ne-a plăcut CV-ul tău 
și pentru că deja credem că ești capabil să faci treaba, 
așa că fii încrezător că aici ai ajuns pe merit

• Ascultă, arată entuziasm și stabilește contact vizual 
Căutăm oameni cu entuziasm pentru rol și companie 
– așa că ia cunoștință de orice informație pe care o 
împărtășim și implică-te pe tot parcursul interviului.

• Pune întrebări
Oricât ne-am dori să găsim pe cineva care se 
potrivește perfect, si tu trebuie să fii sigur ca așa stau 
lucrurile – așa că, pune întrebări!

• Fii tu însuți
Avem o echipa extraordinară de oameni talentați care 
sunt încurajați continuu să fie ei înșiși – interviul tău n-
ar trebui sa fie altfel. be no different.

Felicitări – ai fost invitat la interviu!

Acum a venit momentul să te 
pregătești, să te asiguri că totul 
merge bine ca să te poți bucura de 
această experiență și să sperăm că și 
de un nou loc de muncă.

Cât de important e să te pregătești?

Sfaturi pentru pregătirea interviului

Nu uita sa faci follow-up

Trimite-ne câteva cuvinte. Sperăm că interviul ți-a plăcut și că iți dorești în continuare să te alături 
echipei noastre. Dacă așa este, atunci este o idee excelentă să ne trimiți un email și să ne spui asta, 
precum și de ce ți-a plăcut rolul. Orice s-ar întâmpla, din experiența aceasta poți învăța. Succes!
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