
 

  

  

HHOOWW  TTOO  PPRREEPPAARREE  FFOORR  AANNDD  DDEEAALL  WWIITTHH  AA  JJOOBB  IINNTTEERRVVIIEEWW  UUsseeffuull  hhiinnttss  ccoommppoosseedd  bbyy  tthhee  GGeerrmmaann--AArraabb  CChhaammbbeerr  ooff  IInndduussttrryy  

aanndd  CCoommmmeerrccee    

TTHHEE  JJOOBB  IINNTTEERRVVIIEEWW::  YYOOUURR  AACCCCEESSSS  TTOO  TTHHEE  CCOOMMPPAANNYY    

AAnn  iinnvviittaattiioonn  ttoo  aa  jjoobb  iinntteerrvviieeww  iiss  tthhee  ffiirrsstt  ssiiggnn  tthhaatt  tthhee  eemmppllooyyeerr  iiss  iinntteerreesstteedd  iinn  yyoouu  aanndd  yyoouurr  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  aanndd  eexxppeerriieenncceess..    

TThhee  iinntteerrvviieeww  iiss  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  pprreesseenntt  yyoouurrsseellff  bbeeyyoonndd  wwhhaatt  tthhee  eemmppllooyyeerr  aallrreeaaddyy  kknnoowwss  bbyy  ssttuuddyyiinngg  yyoouurr  ccoovveerriinngg  lleetttteerr  aanndd  

yyoouurr  CCVV..  BBeeffoorree  tthhee  ddaayy  ooff  tthhee  jjoobb  iinntteerrvviieeww  yyoouu  sshhoouulldd  pprreeppaarree  yyoouurrsseellff  oonn  tthhee  uunnffaammiilliiaarr  ssiittuuaattiioonn  bbeeffoorreehhaanndd..  IItt  iiss  uusseeffuull  ttoo  

pprraaccttiiccee  tthhee  iinntteerrvviieeww  ssiittuuaattiioonn  wwiitthh  ssoommeebbooddyy..  TTrryy  ttoo  ffiigguurree  oouutt  wwhhiicchh  qquueessttiioonnss  ccoouulldd  bbee  aasskkeedd  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeerr  aanndd  ggeett  wweellll  

pprreeppaarreedd  ffoorr  tthheemm..  IIff  yyoouu  aappppllyy  ffoorr  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoommppaannyy  EEnngglliisshh  wwiillll  oofftteenn  bbee  tthhee  ccoommmmuunniittyy  llaanngguuaaggee,,  ooff  ccoouurrssee..  IItt  mmaakkeess  

sseennssee  tthhaatt  yyoouu  aallssoo  pprraaccttiiccee  yyoouurr  ssiimmuullaatteedd  iinntteerrvviieeww  iinn  EEnngglliisshh..  TTaakkee  ppoosssseessssiioonn  ooff  tthhee  ccoommppaannyy’’ss  pprrooffiillee..  TThhaatt  wwiillll  hheellpp  yyoouu  iiff  

tthhee  eemmppllooyyeerr  wwaannttss  ttoo  kknnooww  iinn  wwhhiicchh  wwaayy  yyoouurr  sskkiillllss  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  ccoommppaannyy’’ss  ssuucccceessss..  RReeaadd  aallssoo  tthhrroouugghh  yyoouurr  oowwnn  aapppplliiccaa--

ttiioonn  ffoorrmm  aanndd  yyoouurr  CCVV  aa  ddaayy  bbeeffoorree..    

  GGeennttlleenneessss  aanndd  ppoolliitteenneessss  aarree  iirrrreeppllaacceeaabbllee  

TThheerree  aallssoo  ssoommee  hhiinnttss  yyoouu  sshhoouulldd  ccoonnssiiddeerr  dduurriinngg  tthhee  iinntteerrvviieeww  iittsseellff..  FFiirrssttllyy,,  iitt  iiss  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  ttoo  bbee  iinn  ttiimmee..  DDoo  nnoott  bbee  llaattee!!  

SShhaakkee  hhaannddss  wwhheenn  iinnttrroodduucceedd  aanndd  bbee  ffrriieennddllyy..  CCoonncceennttrraattee  oonn  tthhee  qquueessttiioonnss  aanndd  ddoo  nnoott  pprroottrraacctt  yyoouurr  aannsswweerrss!!  YYoouurr  aannsswweerrss  

sshhoouulldd  bbee  sshhoorrtt,,  bbuutt  pprreecciissee..  AAtttteenndd  ttoo  kkeeeepp  eeyyee  ccoonnttaacctt!!  KKeeeepp  iinn  mmiinndd  tthhaatt  tthhee  eemmppllooyyeerr  ggeettss  aann  oovveerraallll  ppiiccttuurree  ooff  yyoouurr  ppeerrssoonn  iinn  

ccoommbbiinngg  yyoouurr  aannsswweerrss  aanndd  yyoouurr  aattttiittuuddee..    

CCoonncceerrnniinngg  ttoo  ccllootthheess  tthheerree  iiss  nnoo  ggeenneerraall  rruullee  wwhhaatt  ttoo  wweeaarr  aanndd  wwhhaatt  nnoott..  NNeevveerrtthheelleessss  yyoouu  sshhoouulldd  wweeaarr  ccllootthheess  wwhhiicchh  aarree  nnoott  

ddiirrttyy  oorr  rriivveenn!!  AAtttteenndd  ttoo  wweeaarr  ssoommeetthhiinngg  wwhhiicchh  ggiivveess  tthhee  iimmpprreessssiioonn  ooff  sseerriioouussnneessss,,  bbuutt  nnoott  oovveerrddrreessss..                  

 


