
HAUTAKETA-ELKARRIZKETA 

  

1. ARIKETA: SIMULAZIOA: Lehendabizi azken orrialdeko gomendioak 

irakurri eta ondoren lan elkarrizketa simulazioa egin: 

 
http://www.educastur.princast.es/fp/hola/simulador/simulador.html 

 

 

2. ARIKETA: Ondorengo galderei erantzun, hautaketa-elkarrizketa batean 

egiten dizkizutela suposatuz (ADIBIDEZ, TOPATU DUZUN LAN 

ESKAINTZETAKO BATEAN): 

 

1. Zergatik erabaki zenuen  ziklo hezitzaile bat egitea? 

2. Zeintzuk ziren gehien gustatzen zitzaizkizun ikasagiak? Eta zeintzuk gutxien? 

Zergatik? 

3. Bestelako prestakuntza-ikastaroak egin dituzu? Zeintzuk? 

4. Zertan lan egin duzu orain arte (enpresa, postua, eginkizunak, iraupena..)? Zergatik 

utzi zenuen? Zer zen lan horretan gehien gustatzen zitzaizuna eta zer gutxien? 

5. Zer dakizu gure enpresari buruz? 

6. Zergatik uste duzu lan hau betetezko hautagai egokia zarela? 

7. Zer da lanean gehien baloratzen duzuna? 

8. Zer duzu nahiago, bakarrik lan egitea edo taldean lan egitea? Zergatik? 

9. Zure burua lidertzat edo jarraitzailetzat jotzen duzu? Zergatik? 

10.Zure kabuz erabaki bat hartu behar izan duzun egoera bat deskribatu. 

11.Zenbat irabazi nahi duzu lanpostu honetan? 

12.Zeintzuk dira zure helburu profesionalak epe luzera? 

13.Zein da zure birtuterik hoberena? 

14.Zein da zure defekturik okerrena? 

15.Nola kontsideratzen duzu baloratzan zaituztela zure sendikoek eta zure lagunek? 

16.Senetik  ateratzen zaituen egoera bat deskribatu 

17.Zertan erabiltzen duzu dure denbora librea? Zeintzuk dira zure afizioak? 

18.Galderarik egin nahi didazu? 

19.Zein iruditu zaizu galderarik zailena? Zergatik 

http://www.educastur.princast.es/fp/hola/simulador/simulador.html


GOMENDIOAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSITIBOKI IKUSITAKO ASPETUAK  
– Pertsona aktiboa izatea 
– Gehiegizko lan kargarekiko tolerantzia 
izatea 
– Atsegina izatea 
– Tentsiopean lan egiteko tolerantzia 
izatea 
– Antolaketa eta planifikazio gaitasuna 
– Arazoak gainditzeko eta irtenbideak 
bilatzeko gaitasuna 
– Iniziatiba izatea 
– Pertsona agresiboa ez izatea 
– Autokonfidantza izatea 
– Tolerantea eta malgua izatea 
– Taldean lana egiteko gaitasuna 

NEGATIBOKI IKUSITAKO ASPETUAK  
– Pertsona pasiboa/indiferentea izatea 
– Eskatutako mailarako prestakuntza 
baxua 
izatea. 
– Egoten ez jakitea, jarrera txarrak 
izatea. 
– Pertsona problematikoa eta polemikoa 
izatea. 
– Itxura itzia izatea. 
– Ansietatea erakustea. 
– Lanarengaitik eskean goazala erakutsi. 
– Arrotasuna erakutsi. 
– Ez begiratzea elkarrizketatzaileari. 
Defentsibora egotea. 
– Soldatagaitik beste edozertaz baino 
gehiago arduratzea. 
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