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PAGHAHANDA SA JOB INTERVIEW

Ihanda ang iyong Resume
Kahit nagsubmit ka na sa e-mail ng kompanya, mas
makakabuti pa ring may dala kang extra kung sakaling
kailanganin. Isa sa magiging daan upang matanggap sa
trabaho ay ang iyong resume. 

Ayusin ang lahat ng dadalhin
Tulad ng paghahanda para sa isang biyahe, maaaring may
makalimutan kang dalhin kapag last–minute ang pag-aayos
ng mga dadalhin sa interview. Maaga pa lang, tiyaking
magkakasama na ang mga mahahalagang documents gaya
ng resume, portfolio, at iba pang mga kagamitan gaya ng
mga panulat. 

Planuhin ang ruta
Sayang ang interview kung hindi mo alam kung paano
makakarating sa venue o kung maliligaw ka. Itakda kung
saan magsisimula ang pag-commute, at alamin ang mga
pwedeng masakyan at ang mga ruta papunta sa venue.
Magtanong sa mga nakaaalam sa lugar o kaya ay gumamit
ng navigation application o online map.

Gumawa ng sariling pananaliksik
Isa sa pinakamagaling na paghahanda ay ang alamin ang
ilang mga bagay tungkol sa kumpanyang inaaplayan ng
trabaho. Ang pananaliksik tungkol sa kumpanya ay
maaaring makatulong para masagot ang mga posibleng
tanong sa interview. Kung may nalalaman ka tungkol sa
mga katangian ng kumpanya, magagawa mong sagutin ang
mga tanong nang maayos. Sa pamamagitan nito,
maipapakita mong interesado kang magtrabaho sa
kumpanyang ito.

Ihanda ang isusuot
Mas madaling magpasya kung anong isusuot sa interview
kung hindi gahol sa oras. Bago magpahinga, ilabas na ang
damit na gagamitin para sa interview kinabukasan at
tiyaking malinis at plantsado ito. Ihanda na rin ang
babauning pampalit, kung sakaling kailanganin.

Kumain nang hindi lumalampas sa karaniwang dami
Makabubuti para sa iyong katawan ang kumain nang sapat
bago ang isang major job interview. 

Siguraduhing dumating nang maaga para sa
interview
Siguraduhing dumating nang mas maaga sa itinakdang
oras at lugar ng iyong interview upang maipakita sa iyong
mga potential employer na interesado ka sa trabaho.

Magbigay galang sa lahat
Pagpasok palang sa reception area, ipakita mo na ang
iyong magandang ugali. 

Maging honest sa pagsagot sa interview
Sabihin lamang ang totoo tungkol sa iyong sarili o sa iyong
mga experience sa trabaho.

Gawing simple ang iyong mga sagot 
Mahirap magsalita ng tungkol sa iyong sarili pero tandaan
na gawin itong simple at maikli lamang. Sabihin mo rin ang
iyong mga kakayanan at paano ito makakatulong sa
kumpanya. 

Maging personable
Habang nasa interview, maging kaaya-aya upang makuha
ang loob ng interviewers. 

Gawin ang iyong karaniwang morning routine nang
mas maaga
Sa pamamagitan ng pagkain ng almusal sa umaga o
paggawa ng iyong mga karaniwang gawain nang mas
maaga kaysa dati, binibigyan mo ang iyong sarili ng extrang  
oras sa paghahanda para sa iyong interview. 

Tiyaking maayos at malinis ang iyong sarili 
Ang pisikal na kalinisan ay maghahatid sa iyo ng refreshing
feeling na kailangan mo sa araw ng iyong job interview. 

Bago ang Interview

Kung hindi ito ang iyong unang job interview,
subukang alalahanin ang resulta ng mga nakalipas
na interview
Kung naging matagumpay ka man sa lahat ng iyong mga
nakalipas na interview o hindi, makabubuting suriin mo
ang mga ito para sa iyong susunod na interview. 

I-review ang mga kwalipikasyon na kinakailangan ng
kumpanya
Kailangang i-review nang mabuti ang mga kwalipikasyon na
hinanahap ng kumpanyang iyong inaaplyan at ikonekta ito
sa iyong kakayanan.

Mag-rehearse ng pagsagot
Kahit na hindi mo tiyak ang eksaktong mga katanungan,
dapat sa puntong ito ay nakapagsaliksik ka na ng mga
mahihirap na tanong na maaaring lumabas sa interview. 

Magpagupit o mag-ayos ng buhok
Ang simpleng pagsasa-ayos ng iyong buhok ay nagbibigay
ng impression sa interviewer at sinumang nakakakita sa iyo
sa kumpanya na ikaw ay matalino, maayos, at malinis. 

Matulog nang maaga hangga’t maaari
Ang pagtulog nang maaga ay magbibigay ng sapat na
pahinga para sa paparating na interview. 

I-set up ang iyong alarm clock
Upang matiyak na magigising sa tamang oras sa araw ng
job interview, makabubuting i-set up ang iyong alarm para
dito. 

Sa Araw ng Interview

Pagkatapos ng Interview
Makipagkamay sa interviewer o iyuko nang bahagya
ang iyong ulo habang nagpapasalamat at nag-iiwan
ng magandang salita. 
Pagsumikapan na mag-iwan ng magandang marka sa iyong
interviewer sa pamamagitan ng iyong pakikipagkamay. Ang
pagpapasalamat at impresyon tungkol sa iyong interview
ay magandang gawain. 

Magpadala ng liham ng pasasalamat sa iyong
interviewer
Magandang impresyon din ang pagpapadala sa electronic
mail ng iyong pasasalamat sa iyong interviewer. 

Mag-follow up sa iyong interviewer sa tamang
panahon
Kadalasan, ang resulta ng interview ay inilalabas matapos
ang dalawang linggo. Maging magalang sa pagfollow-up ng
iyong aplikasyon. 


