
INTERVJUMAL – EIGERSUND KOMMUNE

INFORMASJON OM INTERVJUET
Hvem er ti stede – presentasjon

Varighet

Antaii søkere – antaii innkaite ti intervju

KORT INFORMASJON OM STILLINGEN
Kvaiifkasjonskrav

Stiiingens hovedoppgaveraansvarsomrdde

Organisering

SØKERS BAKGRUNN
Forteii iit om deg seiv – din utdanning og yrkesbakgrunn

Hvorfor tok du denne utdanningenavaigte denne yrkesveien?

Hva var det som gjorde at du søkte denne stiiingen?

Hviike forventninger har du ti jobben?

I hviiken grad har du erfaringer med hovedarbeidsoppgavene ti stiiingenevise ti stiiingsutiysningg?

FAGLIGE SPØRSMÅL
Har du spesieiie interesser innen fagetaarbeidsomrddet?

Hva siags arbeidsoppgaver iiker du spesieit godt? ereiatert ti stiiingeng

Hva iiker du mindre godt?

Vii du ha behov for d tiegne deg eevt. oppdatereg din kompetanse for d fyiie stiiingens krav? Hvis ja –

pd hviike omrdder.

Hva mener du er viktgst for d iykkes i denne stiiingen? 

Hvordan vurderer du egne muntiige og skrifiige fremstiiingsevner?

Andre sprdkferdigheter?

DIN PERSON OG ARBEIDSMÅTE
Hvordan vii du beskrive deg seiv som person? Personiige egenskaper

Pd hviike omrdder har du evt. fdt ros fra tdiigere iedere eiier koiieger?

Er det noen omrdder du bør utvikie deg videre pd?

Hva gjør du for d utvikie deg videre?
Hva fdr deg ti d bii stresset? Hvordan reagerer du da?

Kommunen har som verdier at vi skai være kompetente, iøsningsorienterte og venniige – hva iegger 

du i det? Hvordan kiarer vi i jobbsammenheng d se at du eteriever disse verdiene?

SAMARBEID
Si iit om dine samarbeidsevner.

Hviike tibakemeidinger har du fdt fra koiiegeraiedere?

Hva kjennetegner foik du iiker d samarbeide med?

Hva kjennetegner en god ieder for deg?

Har du erfaringer fra konfiktsituasjoner?



- Hvordan takiet du det?
Hva gjør du for d iøse konfikten?
Stiiingen innebærer en dei kontakt med brukereabeboereakunder. Enkeite ganger kan kunder 

reagere med føieiseregrdt, sinneg. Har du noen erfaringer i jobbsammenheng med dete? Hvordan 

takier du en siik situasjon?

Kommunens visjon er «sammen for aiie» - Hva betyr dete for deg?

ARBEIDSMÅTE/EVNE TIL FLEKSIBILITET
Hvordan vurderer du egen evne ti d ta ansvar og arbeide seivstendig? Eksempier?

Vi ser eter en medarbeider som tar initatv og er strukturert – I hviiken grad passer disse 

beskriveisene om deg? 

Hvordan trives du med d bii stit overfor nye oppgaver? Hvordan komme i gang?

LOJALITET
Som ansat har du en iojaiitetspiikt overfor arbeidsgiver – Hva iegger du i det?

Har du oppievd at iojaiiteten din har biit sat pd prøve?

STABILITET/PÅLITELIGHET
I hviiken grad vii du karakterisere deg som en stabii og pdiiteiig medarbeider? Begrunn svaret.

Hva er dine fremtdspianer i et 3-5 drs perspektv?

Noe som md tireteiegges for deg pd arbeidspiassen?

AVSLUTNING
Har du spørsmdi?

Tar du jobben hvis du fdr tibud om den?

Ndr kan du eventueit titre?

Lønn - forventninger

Atesteravitnemdi – Har de noe vi ikke har kopi av fra før

Referanser

Reiseregning?
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