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 איון טלפונייר

 

 איוןילקבל מידע ראשוני וטכני על מנת לסנן מועמדים לפני הרהיא איון הטלפוני יבר מטרת המעסיק

הטלפוני,  להרשים את המראייןהיא  מטרת מחפש העבודהלחסוך זמן למנהל ולארגון.  דרך זווב ,האישי

 ראיון עבודה פרונטלי.   צורלשדר מוטיבציה ולי

 

 התייחסו ברצינות לשיחת הטלפון ו היו מוכנים מראש איון עבודה לכל דבר!ירהוא איון טלפוני יר

כגון "ספר לי על ראיון עבודה, המאפיינות שאלות סטנדרטיות שתישאלו תכן יי ולשאלות הנשאלות.

 שכרהציפיות "מהן  , כמוואף שאלות קונקרטיות ?"ןעבודתך האחרומקום עצמך" ו"מדוע עזבת את 

 .שלך?"

 

 ראיון עבודה.  ךלנהל כ לא ניתן ?...בזמן לא נוח ?עם הילדים בבית ?תפסו אתכם במקום רועש .טיימינג

אף מובן ו מרוכזים לגמרי.או פנויים  שאינכםכאותה  קיים, עדיף לדחות את השיחה מאשר לטובתכםל

לא  כךלחזור למתקשר. תוכלו בה שטלפון ושעה מספר בקשו אתם  .אחר מועדב שוחחללבקש מקובל 

 שנית. ייצור אתכם קשראת האפשרות שהמתקשר לא  תמנעוגם  , אלאיוזמה ונימוסבעלי  רק תיראו

 .יותר הימנעו מלבקש שיחזרו אליכם מאוחר

 

 פרטים ה עלבוחנים אתכם פרונטלי, מקבילו ה, כמו באיון הטלפונייגם בר .אל תדברו מתוך שינה

יש משקל רב  שלכם הקטנים ביותר. כאשר לא רואים אתכם פנים מול פנים, לקולכם ולטון הדיבור

אין ללעוס )אפילו לא מסטיק(, . ועםבכל מצב אחר. דברו בקול צלול, ברור, באדיבות ובנאשר יותר מ

 לאכול או לשתות.

 

  וזו הזדמנות לקבל פרטים  ,גם לכם מותר להציג שאלות למראיין .התעניינות ושאלו שאלותהביעו

אכן מתאימה לכם ואם אתם באמת מעוניינים בה. חשוב שלא  היאעל המשרה ולבדוק אם  נוספים

 לראיון עבודה. מנוולגרום לכך שלא תזעלול  הדבר ‒ לחקור את המראיין להגזים בעומק השאלות ולא

 

 אמרו למראיין הטלפוני שתשמחו להגיע לראיון ו ,ארגוןבעניין במשרה והביעו  גלו מוטיבציה!חייכו ו

מצאתם כי המשרה אם הטלפון ומתורגם כאנרגיה והתלהבות. דרך חיוך עובר ה ‒ חשוב לחייך עבודה.

והודו על ההזדמנות ועל  ,לסוף השיחה "לא"או מעניינת אתכם, שמרו את ה לכם מתאימהכלל אינה 

 ההצעה.

 

  חיפוש העבודה. מומלץ לבצע מעקב אחר המשרות רישום מסודר ומאורגן של תהליך נהלו  .רישום

 לכם יומן ויהישגם תדעו באיזו משרה או ארגון מדובר. רצוי  ,יפנו אליכםשכאשר כך  ,אליהן פניתםש

 מומלץ, ולתעד את פרטי ההגעה. לראיון עבודהנוח  מועד לקבועכדי שתוכלו  ,בהישג יד וכלי כתיבה

 על שאלות.להשיב לכם לעזור הוא עשוי  – םכקורות חיישל זמין תק ושיהיה לכם ע ,כמובן
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