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PREGUNTAS PARA REALIZAR Ó ENTREVISTADOR 
 
• Con respecto ó contido do posto: 

 
- Importaríalle describirme as responsabilidades do posto, por favor? 
- Pode mostrarme cal é o seu lugar na organización? 
- Trátase dunha posición nova? 
- Cal considera que é a experiencia ideal para este posto? 
- Promoveuse á persoa que o ocupaba previamente? 
- Poderían falarme das persoas que me reportarían? 
- É satisfactorio o seu desempeño? 
- Houbo casos sobresaíntes de insatisfacción entre eles? 
- Cal é o problema máis importante que enfronta o persoal agora? 
- Hai algo verdadeiramente difícil no posto que eu deba coñecer? 
- Podería falarme sobre as persoas coas que trataría principalmente? 
- Na súa opinión, cales son as súas vantaxes e as súas limitacións? 
- Cales son os principais resultados que desexaría que eu producira? 
- Podería falar coa persoa que ocupou por última vez este posto? 
- Podería falar con outros membros do persoal? 

 
• Respecto ó intención de conseguir o emprego: 

 
- Hai algo máis que poida dicirlle sobre as miñas cualificacións? 
- Podo traballar en ---- días. Debo planealo desa maneira? 
- Con base ás miñas cualificacións, non pensaría que ------ euros ó ano 

sería un salario axeitado para este posto? 
- Importaríalle dicirme cal é a marxe de paga que a compañía ten en 

mester para este emprego? 
- Podería falarme dos proxectos de desenvolvemento deste nivel? 
- Aprecio enormemente a súa oferta, cando quere a decisión? 
- Está ben se lle informo o día (data)? 

 
• Con respecto ás prestacións: 

 
- (Menciónao soamente se da a impresión de que che ofrecerán o posto, 

ou separadamente co departamento de persoal). 
- Podería falarme brevemente sobre o seu programa de prestacións? 

(vacacións, seguro, retiro…) 
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• Se a empresa finalmente di “non”: 
 

- Sabe doutra persoa na organización ou nalgunha outra parte que 

- nservar a man os meus 

 

puidera estar interesado na miña experiencia? 
Agrádame moito o que fan vostedes, podería co
datos para outras posicións que se abran ou como referencia a 
outros? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


