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Az online interjú sok tekintetben más, mint a személyes vál-
tozata, ezért összegyűjtöttük, milyen előkészületeket kíván, és 
mire érdemes különösen figyelni a bemutatkozó beszélgetés 
alatt!

  1. START

 Válasszuk a videót a hanghívás helyett!

Amikor csak tehetjük, válasszuk a videót: az Owl Lab 2019-es 
jelentése szerint ma a videóhívás a legkedveltebb kommuni-
kációs forma, amennyiben a feleknek nincs lehetősége sze-
mélyes találkozóra – ahogy az a jelenlegi speciális helyzetben 
is igaz. A műfaj népszerűsége nem véletlen, hiszen sokkal ha-
tékonyabb az információcsere, ha látjuk is a beszélgetőpartne-
rünket.  Hatványozottan igaz ez a sokrésztvevős konferenciahí-
vásokra: jobban odafigyelünk a beszélgetésre, ha látszunk és 
látjuk a többieket is.
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  2. A videóhíváshoz  
  szükséges infrastruktúra 

 Eszközök és internet

Az online állásinterjú lebonyolításához egy laptop, de akár egy 
telefon kamerája és mikrofonja is tökéletes, azonban a stabil 
internetkapcsolat elengedhetetlen ahhoz, hogy ne legyenek 
szakadozások a kapcsolatban – erre érdemes felhívni a pályázó 
figyelmét is.

 Kommunikációs platform

Sok cég esetén a vállalati protokoll szabja meg, mely online 
csatorna használható, különös figyelemmel a személyes ada-
tok biztonságára, de ha munkáltatóként van választásunk, ér-
demes felajánlanunk a lehetőségeket a jelölteknek, ugyanis 
ezzel is erősíthetjük az elköteleződésüket, és már előzetesen is 
tehetünk a komfortosabb légkörért, a gördülékenyebb kom-
munikációért.
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 A legnépszerűbb programok:

• Microsoft Teams
• Skype
• Slack
• WhatsApp
• Google Hangouts
• Viber, Messenger

 Ha nem tudunk választani,  
 ez a cikk segíthet a döntésben.

Amennyiben először regisztrálunk valamelyik alkalmazásban, 
becenév helyett, profi módon, a teljes nevünket adjuk meg.

A gördülékeny interjú érdekében kérjük előzetesen a céges in-
formatikus segítségét és teszteljük a programokat, ezzel is mi-
nimalizálva a technikai fennakadások esélyét az interjú alatt.  
Szánjunk rá pár percet, első alkalommal akár hosszabb időt is, 
hogy megismerjük az alkalmazást, amelyen keresztül az inter-
jú zajlik majd. Kerüljünk képbe, próbáljuk ki, hogyan tudunk 
szobákat vagy csatornákat nyitni, ellenőrizzük, merre találjuk 
a képernyőmegosztás funkciót, hova tudunk fájlokat feltölteni, 
ha szükséges.





https://www.profession.hu/blog/hidaljuk-at-a-tavolsagot-hasznos-megoldasok-online-megbeszelesekhez/
https://www.profession.hu/blog/hidaljuk-at-a-tavolsagot-hasznos-megoldasok-online-megbeszelesekhez/
https://www.profession.hu/blog/hidaljuk-at-a-tavolsagot-hasznos-megoldasok-online-megbeszelesekhez/
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  3. Résztvevők felkészítése,  
  tájékoztatása.
 

 A jelölt számára fontos információk

Az online állásinterjúra ugyanúgy ajánlott részletes meghívót 
küldenünk a potenciális munkavállalónak, mintha személyes 
bemutatkozásra invitálnánk. Ebben előzetes információkat 
oszthatunk meg a cégről, tájékoztathatjuk az állásinterjú me-
netéről. 

Fontos: amennyiben nemzetközi interjút tervezünk, a meg-
beszélés időpontját úgy válasszuk ki, hogy az a jelölt időzó-
nájának is megfelelő legyen!
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Annak érdekében pedig, hogy zökkenőmentes lehessen  
a virtuális találkozó, adjunk technikai útmutatást is az online 
platformról:

• Amennyiben ismeretlen számára az applikáció, osszuk meg 
vele, honnan töltheti le. 

• Másoljuk be a találkozó linkjét is, amelyen keresztül köz-
vetlenül csatlakozhat a megbeszéléshez, vagy ismertessük 
vele, hogyan fog a kapcsolat létrejönni.

 A Vezető felkészítése

Amennyiben a kiválasztási folyamatban már szakmai vezető is 
részt vesz, mindenképp egyeztessünk vele előzetesen, felké-
szítve őt a megváltozott kommunikációs csatorna okozta eset-
leges nehézségekre.

Ha az adott vezető járatlan a virtuális világban, és teljesen ide-
gen számára az online csatornák közvetlen kommunikációs 
lehetősége, az frusztrációt, tehetetlenséget okozhat számára, 
kihathat a stílusára és el is riaszthatja a releváns munkavállalót.

A toborzói felelősség, hogy mindkét fél számára kellemes 
légkört teremtsünk, ennek érdekében az interjút megelőző-
en kezdeményezzünk beszélgetést az érintett szakmai veze-
tővel azon az eszközön keresztül, amely az interjú csatornája 
is lesz, azaz semmiképp ne a téttel bíró bemutatkozás legyen 
az első élménye. Amennyiben a legtöbbet szeretnénk kihozni 
az online ismerkedésből, az interjú előtt néhány perccel már 
legyünk vonalban a vezetővel, majd ebbe hívjuk be a jelöltet, 
így elkerülhető a technikai problémák miatti fennakadás és fe-
szültség.
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  4. Tudatos ráhangolódás 

 
Míg a személyes ismerkedés során a pontos érkezés vagy  
a késés, a kézfogás, a szemkontaktus megléte vagy hiánya,  
a testtartás és a megjelenés tudatosan vagy tudattalanul,  
de mindig hozzáad a jelöltről kialakuló képhez, addig az online 
interjúk során ezek a metakommunikációs üzenetek szinte tel-
jesen hiányoznak. Ezek nélkül sokkal nehezebb megalapozott 
döntést hozni azzal kapcsolatban, hogy a potenciális új kollé-
ga beleillik-e majd a leendő csapatába, képes-e alkalmazkodni  
a szervezeti kultúrához.

Ezért még fontosabb, hogy tudatosan készüljünk fel az inter-
júra, annak érdekében, hogy ezeket a hiányzó információkat 
más módon tudjuk pótolni.

Előre fogalmazzuk meg magunknak mely tulajdonságok  
a legfontosabbak a pozíció szempontjából, amelyek meglété-
ről szeretnénk megbizonyosodni, és vagy ezek feltérképezését 
célzó kérdéseket tegyünk fel, vagy olyan helyzeteket teremt-
sünk a beszélgetés során, amelyek a reakciók által láttatják az 
adottságokat. 

Ezek mellett akár írásbeli, határidős feladatot is adhatunk a je-
lölteknek, ahogy számos olyan teszt is a toborzók rendelkezé-
sére áll, amelyek az illető soft skilljeiről, személyiségéről adnak 
átfogó visszajelzést. Az időkódos, visszaszámlálós kérdéssorok 
használatát viszont csak speciális esetekben javasoljuk, mi-
vel tapasztalatunk szerint extra nyomást tesz a pályázókra, ha  
a szemük előtt villog az óra, aminek nincs valódi hozzáadott 
értéke, míg a teljesítményt akár ronthatja is.
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  5. A hívás előtti percek






Készítsük elő a jelölt önéletrajzát, ahogy egy személyes 
interjú alkalmával is tesszük.

Öltözzünk az alkalomnak illően, erre az időpontra cse-
réljük le az otthoni viseletünket.

Amennyiben mi is otthonról dolgozunk, győződjünk 
meg róla, hogy a családunk nem fogja megzavarni az 
interjút, keressünk egy csendes helyet a lakásban. 
Amennyiben mégis valaki vagy valami megakasztja a 
videóhívást, kezeljük természetesen, hiszen ez is egy ké-
pet mutat a munkáltatóról.
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Figyeljünk a kamerán keresztül látható környezetünkre, 
hiszen a cégünket fogjuk képviselni, akkor is, ha a saját 
lakásunkból indítjuk a hívást. Több videószoftver alkal-
mas már arra, hogy elhomályosítsa a résztvevők körül a 
hátteret, igény szerint ezzel a lehetősséggel is élhetünk. 
Mindezeken túl figyeljünk a jó fény- és hangminőségre 
-ez a megbeszélés előtt egyszerűen tesztelhető.

Teszteljük a kameránkat és hangunkat is, hogy már 
első alkalommal is profi módon tudjuk vezetni a meg-
beszélést. Ha nagy a háttérzaj körülöttünk, használjunk 
headsetet vagy mikrofont, így kevésbé szűrődik be a 
beszélgetésbe. Ellenőrizzük, hogy megfelelő-e wifikap-
csolatunk vagy a térerőnk, és ajánlott a laptopunkat 
vagy a telefonunkat az interjú előtt feltöltenünk. 

Ha képernyőmegosztásra lesz szükség, legyünk körülte-
kintőek, és zárjunk be minden zavaró vagy privát tartal-
mat az asztalunkon, illetve a böngészőnkben. Kapcsol-
juk ki a korábban használt alkalmazásokat is, és nyissuk 
meg előre a megosztandó fájlokat.
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  6. Amire az interjú alatt figyeljünk 
 

 Bevezetés

Az interjút érdemes ugyanúgy néhány kötetlen mondattal 
nyitni, ahogy azt személyesen szoktuk: máskor a tárgyalóba 
kísérve, vagy a szakmai vezető érkezésére várva tesszük ezt, 
most pedig a képernyők előtt ülve érkezzünk meg a beszél-
getésbe. Adjunk időt a jelöltnek, hogy ráhangolódjon a való-
színűleg számára is új szituációra, kérdezzük meg, könnyen 
csatlakozott-e, vett-e már részt hasonló beszélgetésen, hogy 
érzi magát.

 Tájékoztatás

A jelölt az online állásinterjú során gyakorlatilag semmilyen be-
nyomást nem kap a leendő munkahelyéről, ami egy távmun-
ka esetén kevesebb veszteség, a hagyományos munkakörök 
esetén viszont annál nagyobb. A kölcsönös bemutatkozás al-
kalmával tehát tudatosan kell energiát fordítanunk arra, hogy 
mindazokat az információkat átadjuk, amelyek ismeretében a 
munkavállaló is megalapozottan dönthet.

Jó, ha legalább egy rövid videón keresztül bepillantást nyerhet 
a jelentkező a cég életébe, amit azonban nem tudunk meg-
mutatni, arról beszélnünk kell: meséljünk a vállalati értékek-
ről, a cég víziójáról, a munkakörnyezetről, a leendő csapatról, 
az interjút követő lépésekről, határidőkről és mindarról, ami a 
pályázót még érdekli. 

Online csatornákon általában nem fele-fele arányban szüksé-
ges nekünk és a jelöltnek bemutatkozni, elkerülhetetlen, hogy 
a mi javunkra billenjen át a tartalmi mérleg.
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 Lassítás

Akármilyen jó az internet kapcsolatunk, elfordulhat, hogy aka-
dozik, kihagy a hívás. Ezért fontos, hogy lassan és érthetően 
beszéljünk, és adjunk lehetőséget a visszakérdezésre is, ha a 
jelölt esetleg valamit nem hallott, nem értett a vonal túlvégén. 

 Szemkontaktus

A videóinterjúk során, a személyes jelenlét hiányában, hajla-
mosak vagyunk elfelejteni, hogy minket is látnak, így tekinte-
tünk könnyen elkalandozhat, ami által akaratlanul azt a hatást 
keltjük,  mintha nem érdekelne minket a másik fél mondani-
valója.

Ezért figyeljünk folyamatosan a szemkontaktusra, ne fordítsuk 
el a fejünket a monitorról.
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  7. Interjú után

Miután elköszöntünk a jelölttől, két azonnali teendőnk is van, 
tekintettel az online tér korlátaira:

1. Egyeztessünk, a vezetővel rögtön az interjú után!
 
Mivel nem tudjuk elkapni egymást a folyosón, lényeges, hogy
közvetlenül a beszélgetés után legyen módunk megvitatni  
a jelöltről szerzett benyomást. Menjünk biztosra: foglaljuk be 
ehhez az interjút követő 20 percet is a vezető naptárjában!

Figyeljünk azonban arra, hogy ez a megbeszélés ne abban  
a hívásban történjen, ahol az előző zajlott. Az interjúnak legyen 
egy udvarias lezárása, búcsúzzunk el a jelölttől, mondjuk el 
neki, hogy mi a következő lépés, és bontsuk a vonalat. Indít-
sunk új beszélgetést a vezetővel utána inkább, és ne zavarjuk 
ki belőle a jelöltet.

2. Értékeljük a jelöltet! 

Ez a szituáció sokaknak még újszerű, ezért mindig adjunk visz-
szajelzést, akár írásban, akár telefonon keresztül. Ezzel a gesz-
tussal tudatosan építhetjük a jelöltélményt, és az elkötelező-
dést a cégünk iránt.
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Több részlet, jobb döntés.
 

ugyfelszolgalat@profession.hu
 +36 1 224 2070

Amennyiben még több szakmai tartalmat olvasna, 
kövesse a HR Feed cikkeit!

https://www.profession.hu/blog/

