
 

  

   TTeellll  mmee  aabboouutt  yyoouurrsseellff..  

   HHaavvee  yyoouu  bbrroouugghhtt  yyoouurr  rreessuummee??  

   WWhhyy  sshhoouulldd  II  hhiirree  yyoouu??  
   WWhhaatt  aarree  yyoouurr  mmaajjoorr  ssttrreennggtthhss??  

   WWhhaatt  ddoo  yyoouu  kknnooww  aabboouutt  oouurr  ccoommppaannyy//  oorrggaanniizzaattiioonn??  

   EEvveerryy  mmaann  hhaass  ssoommee  wweeaakknneessss,,  wwhhaatt  aarree  yyoouurrss??  

   TTeellll  mmee  aabboouutt  aa  ttiimmee  wwhheenn  yyoouu  hhaadd  ttoo  ttaacckkllee  sseevveerraall  pprriioorriittiieess  aanndd  
mmeeeettiinngg  aa  ddeeaaddlliinnee..  

   OORR  

   TTeellll  mmee  aabboouutt  aa  ttiimmee  wwhheenn  yyoouu  ddiiddnn’’tt  ggeett  ssuucccceessss  iinn  ssppiittee  ooff  yyoouurr  
bbeesstt  eeffffoorrttss..  
OORR  

   TTeellll  mmee  aabboouutt  aa  ttiimmee  wwhheenn  yyoouu  ssuucccceeeeddeedd  iinn  ssppiittee  ooff  tthhee  ooddddss  iinn  
yyoouurr  wwaayy..  

   WWhhaatt  mmoottiivvaatteess  yyoouu??  

   WWhhyy  ddiidd  yyoouu  lleeaavvee  yyoouurr  llaasstt  jjoobb??  

   IInn  wwhhaatt  kkiinndd  ooff  aa  wwoorrkk  eennvviirroonnmmeenntt  yyoouu  ffeeeell  mmoosstt  ccoommffoorrttaabbllee??  

   WWhhaatt  ssaallaarryy  ddoo  yyoouu  eexxppeecctt  ttoo  rreecceeiivvee??  

   WWhhaatt  pprroommpptteedd  yyoouurr  ddeecciissiioonn  ttoo  aappppllyy  ffoorr  tthhiiss  ppoossiittiioonn??  

   YYoouurr  rreessuummee  ssuuggggeessttss  tthhaatt  yyoouu  aarree  oovveerr--qquuaalliiffiieedd  oorr  ttoooo  eexxppeerriieenncceedd  
ffoorr  tthhiiss  PPoossiittiioonn..  WWhhaatt  yyoouu  ssaayy??  

   WWhheerree  ddoo  yyoouu  sseeee  yyoouurrsseellff  ffiivvee  yyeeaarrss  ffrroomm  nnooww??  

   WWhhaatt  ccaarreeeerr  ooppttiioonnss  yyoouu  hhaavvee  rriigghhtt  nnooww??  

   WWhhyy  hhaavvee  yyoouu  hhaadd  ssoo  mmaannyy  jjoobbss??  

   TTeellll  mmee  wwhheenn  yyoouu  ffaaiilleedd  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  ttaarrggeett  aanndd  yyoouu  ffeeeell  aa  lliittttllee  
aasshhaammeedd  ooff..  

   WWhhiicchh  ccoommppaannyy  ddoo  yyoouu  ffiinndd  aann  iiddeeaall  oonnee,,  bbeesstt  ssuuiitteedd  ttoo  yyoouu??  

   TTeellll  mmee  aabboouutt  aa  ssiittuuaattiioonn  wwhheenn  yyoouurr  wwoorrkk  wwaass  ccrriittiicciizzeedd..  

   WWhhaatt  aarree  yyoouurr  hhoobbbbiieess//  iinntteerreessttss..  

   WWhhyy  hhaavvee  yyoouu  bbeeeenn  oouutt  ooff  wwoorrkk  ssoo  lloonngg??  

   WWhheenn  ddoo  yyoouu  lloossee  yyoouurr  tteemmppeerr??  
   WWhhoo  hhaass  iinnssppiirreedd  yyoouu  iinn  yyoouurr  lliiffee  aanndd  wwhhyy??  

   HHooww  ddoo  yyoouu  ffeeeell  aabboouutt  wwoorrkkiinngg  nniigghhttss  aanndd  wweeeekkeennddss??  

   WWiillll  yyoouu  bbee  wwiilllliinnggllyy  aaggrreeee  ttoo  rreellooccaattee  oorr  ttrraavveell??  

   TTeellll  mmee  hhoonneessttllyy  aabboouutt  tthhee  ssttrroonngg  ppooiinnttss  aanndd  wweeaakk  ppooiinnttss  ooff  yyoouurr  
bboossss((  ccoommppaannyy  ssuuppeerrvviissoorr  eettcc..))……  

   WWhhaatt  wwaass  tthhee  ttoouugghheesstt//  uunnpplleeaassaanntt  ddeecciissiioonn  yyoouu  eevveerr  hhaadd  ttoo  mmaakkee??  

   WWhhaatt  ppaarrtt  ooff  yyoouurr  pprreevviioouuss  jjoobb  yyoouu  ffoouunndd  mmoosstt  ddiiffffiiccuulltt??  



 
   DDeessccrriibbee  aa  ttiimmee  wwhheenn  yyoouu  wweerree  ffaacceedd  wwiitthh  aa  cchhaalllleennggiinngg  ssiittuuaattiioonn..  

   AArree  yyoouu  ccoommffoorrttaabbllee  wwiitthh  aa  yyoouunnggeerr  oorr  aa  llaaddyy  ooffffiicceerr??  

   HHooww  ddoo  yyoouu  ddeeffiinnee  tthhee  tteerrmm  ‘‘ssuucccceessss’’??  

   HHaavvee  yyoouu  eevveerr  hhaadd  aa  ccoonnfflliicctt  wwiitthh  aa  bboossss  oorr  ssuuppeerrvviissoorr??  HHooww  ddiidd  yyoouu  
rreessoollvvee  tthhaatt??  

   HHaavvee  yyoouu  bbeeeenn  aabbsseenntt  ffrroomm  wwoorrkk  mmoorree  tthhaann  aa  ffeeww  ddaayyss  iinn  yyoouurr  ppaasstt  
jjoobb??  

   WWhhaatt  qquuaalliittiieess  ddoo  yyoouu  ffeeeell  aa  ssuucccceessssffuull  mmaannaaggeerr  sshhoouulldd  hhaavvee??  

   TTeellll  mmee  aabboouutt  aa  ttiimmee  wwhheenn  yyoouu  hhaadd  ttoo  rreessoollvvee  aa  pprroobblleemm  wwiitthh  nnoo  
rruulleess  oorr  gguuiiddeelliinneess  iinn  ppllaaccee..  

   HHooww  ddoo  yyoouu  ggeett  tthhee  bbeesstt  ffrroomm  tthhee  ppeeooppllee  wwoorrkkiinngg  uunnddeerr//  wwiitthh  yyoouu??  

   HHooww  ddoo  yyoouu  rreessoollvvee  ccoonnfflliicctt  iinn  yyoouurr  tteeaamm??    

   WWhhaatt  yyoouurr  BBoossss  wwoouulldd  ssaayy  aabboouutt  yyoouu??  
   WWhhaatt  ddoo  yyoouu  ddiisslliikkee  mmoosstt  aatt  wwoorrkk??  

   WWhhaatt  mmaakkeess  yyoouu  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  aallll  tthhee  ootthheerrss??  

   WWhhaatt  wwoouulldd  yyoouu  ddoo  iiff  aa  ffeellllooww  eexxeeccuuttiivvee  aatt  yyoouurr  oowwnn  ccoorrppoorraattee  lleevveell  
ddooeess  nnoott  ccooooppeerraattee  yyoouu  rreeaassoonnaabbllyy  aanndd  tthhiiss  ddeellaayyss  tthhee  wwoorrkk  aassssiiggnneedd  
ttoo  yyoouurr  oowwnn  ddeeppaarrttmmeenntt??    

   YYoouu’’vvee  bbeeeenn  wwiitthh  tthhee  pprreesseenntt  ccoommppaannyy  ffoorr  aa  lloonngg  ttiimmee..  WWoonn’’tt  iitt  bbee  
hhaarrdd  ffoorr  yyoouu  iinn  GGeettttiinngg  aaddaapptteedd  ttoo  tthhee  nneeww  cclliimmaattee??                                    

   DDoo  yyoouu  mmiinndd  iiff  II  ccoonnttaacctt  yyoouurr  pprreesseenntt  eemmppllooyyeerr  ffoorr  aa  rreeffeerreennccee??  

   CCoouulldd  yyoouu  hhaavvee  ddoonnee  bbeetttteerr  iinn  yyoouurr  llaasstt  jjoobb??  
   CCaann  yyoouu  wwoorrkk  uunnddeerr  ssttrreessss//  pprreessssuurree??  

   TTeellll  mmee  aabboouutt  tthhee  mmoosstt  bboorriinngg  jjoobb  yyoouu’’vvee  eevveerr  hhaadd..  

   HHooww  wwoouulldd  yyoouu  aacctt  iinn  aa  ssiittuuaattiioonn  wwhheenn  yyoouurr  bboossss  iiss  ccrraazzyy  aabboouutt    aann  
iiddeeaa,,  bbuutt  yyoouu  tthhiinnkk  iitt  wwoouulldd  bbee  aann  uutttteerr  ffaaiilluurree??  

   IIff  yyoouu  ccoouulldd  ssttaarrtt  aaggaaiinn,,  wwhhaatt  ccaarreeeerr  ddeecciissiioonnss  wwoouulldd  yyoouu  lliikkee  ttoo  
mmaakkee  ddiiffffeerreennttllyy??  

   DDoo  yyoouu  ccoonnssiiddeerr  yyoouurr  ccaarreeeerr  ssoo  ffaarr  hhaass  bbeeeenn  aa  ssuucccceessss??  

   HHooww  lloonngg  wwoouulldd  iitt  ttaakkee  yyoouu  ttoo  mmaakkee  aa  uusseeffuull  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  tthhiiss  
ccoommppaannyy??  

   HHooww  mmaannyy  hhoouurrss  aa  wweeeekk  ddooeess  yyoouu  nnoorrmmaallllyy  wwoorrkk??  

   CCaann  yyoouu  cciittee  aann  eexxaammppllee  wwhheenn  yyoouu  ttooookk  iinniittiiaattiivvee??  

   WWhhaatt  ddoo  yyoouu  wwoorrrryy  aabboouutt??  

   WWhheerree  ddoo  yyoouu  tthhiinnkk  ttoo  mmaakkee  iimmpprroovveemmeennttss  iinn  yyoouurrsseellff??  

   WWhhaatt’’ss  tthhee  mmoosstt  ddiiffffiiccuulltt  ppaarrtt  ooff  bbeeiinngg  aa  ssaalleess  EExxeeccuuttiivvee??  

   WWhhaatt  aarree  yyoouurr  ggooaallss??  

   HHaavvee  yyoouu  eevveerr  ccoonnssiiddeerreedd  ssttaarrttiinngg  yyoouurr  oowwnn  bbuussiinneessss??  

   HHaavvee  yyoouu  hheeaarrdd  aannyytthhiinngg  nneeggaattiivvee  aabboouutt  yyoouurr  ccoommppaannyy??  

   HHooww  ttoo  rreeppllyy  aa  ““HHyyppootthheettiiccaall  PPrroobblleemm””??  

   IIff  yyoouu  wwoonn  aa  llootttteerryy  ooff  oonnee  ccrroorree,,  wwiillll  yyoouu  lleeaavvee  tthhee  jjoobb??  
   IIff  yyoouu  aarree  iinn  aa  ssiittuuaattiioonn  wwhheenn  eevveerryyoonnee  iiss  aaggaaiinnsstt  yyoouu,,  aanndd  yyoouu  

tthhiinnkk  tthhaatt  yyoouu  aarree  oonn  tthhee  rriigghhtt  ttrraacckk,,  hhooww  wwiillll  yyoouu  rreeaacctt??  

   HHooww  ddoo  yyoouu  rraattee  mmee  aass  aann  iinntteerrvviieewweerr??  

   WWhhaatt  ddoo  yyoouu  sseeee  iinn  aa  ccaannddiiddaattee  wwhheenn  yyoouu  hhiirree  hhiimm??  



 
   CCaann  yyoouu  sseellll  mmee  tthhiiss  ppeenn,,  ppeenncciill,,  ssttaapplleerr,,  cclloocckk,,  oorr  aannyytthhiinngg  llyyiinngg  

oonn  tthhee  iinntteerrvviieewweerr’’ss  ddeesskk??  

   CCaann  yyoouu  sshhaarree  ccoonnffiiddeennttiiaall  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  ccoommppaannyy  yyoouu  aarree  
pprreesseennttllyy  wwoorrkkiinngg  wwiitthh??  

   WWhhaatt  cchhaannggeess  wwoouulldd  yyoouu  mmaakkee  iiff  yyoouu  ccoommee  oonn  bbooaarrdd??  

   DDoo  yyoouu  pprreeffeerr  ttoo  wwoorrkk  bbyy  yyoouurrsseellff  oorr  wwiitthh  ootthheerrss??  

   WWhhaatt  wwoouulldd  bbee  tthhee  ffiirrsstt  tthhiinngg  yyoouu  wwoouulldd  ddoo  iiff  hhiirreedd??  

   WWhhaatt  kkiinnddss  ooff  mmaacchhiinneess//eeqquuiippmmeenntt  hhaavvee  yyoouu  wwoorrkkeedd  wwiitthh??  

   WWhhaatt  iimmppoorrttaanntt  ttrreennddss  ddoo  yyoouu  sseeee  iinn  oouurr  iinndduussttrryy??  

   WWhhaatt  ccoommppeettiittiioonn  ddoo  yyoouu  sseeee  iiff  yyoouu  ttaakkee  uupp  tthhiiss  jjoobb??  

   WWhhaatt  wwoouulldd  yyoouu  ddoo  iiff  oouurr  ccoommppeettiittoorr  ooffffeerr  yyoouu  aa  jjoobb??  

   WWhhaatt  ggoooodd  bbooookkss  hhaavvee  yyoouu  rreeaadd  llaatteellyy??  

   DDoo  yyoouu  hhaavvee  aa  ccrriimmiinnaall  rreeccoorrdd??  

   AArree  yyoouu  aa  ppeerrssoonn  wwhhoo  lliikkeess  ttoo  ““ttrryy  nneeww  tthhiinnggss,,””  oorr  ““ssttaayy  wwiitthh  
rreegguullaarr  rroouuttiinneess””??GGiivvee  aann  eexxaammppllee..  

   CCuussttoommeerrss  ffrreeqquueennttllyy  ccrreeaattee  aa  ggrreeaatt  ddeeaall  ooff  pprreessssuurree..  WWhhaatt  hhaass  bbeeeenn  
yyoouurr  eexxppeerriieennccee  iinn  tthhiiss  aarreeaa??  

   WWhheenn  aarree  yyoouu  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  wwoorrkk??  

   WWhhaatt  wwiillll  yyoouu  ddoo  iiff  yyoouu  aarree  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  aann  iirrrriittaatteedd  ccuussttoommeerr??  

   HHaavvee  yyoouu  eevveerr  ddeeaalltt  wwiitthh  aa  ccuussttoommeerr  mmaakkiinngg  aann  uunnrreeaalliissttiicc  ddeemmaanndd??  

   HHooww  ddoo  yyoouu  ppllaann  aanndd  oorrggaanniissee  yyoouurr  wwoorrkk??  

   DDoo  yyoouu  bbeelliieevvee  iinn  sshhaarriinngg  yyoouurr  mmiissttaakkeess  wwiitthh  ootthheerrss??  

   HHooww  ddoo  yyoouu  bbaallaannccee  wwoorrkk  aanndd  ffaammiillyy//ssoocciiaall  ccoommmmiittmmeennttss??  
   HHaavvee  yyoouu  aannyyttiimmee  wwoorrkkeedd  aabboovvee  aanndd  bbeeyyoonndd  yyoouurr  jjoobb  ddeessccrriippttiioonn??  

   HHaavvee  yyoouu  wwoorrkkeedd  oonn  aa  pprroojjeecctt  wwhheerree  yyoouu  eennccoouunntteerreedd  ssoommee  oobbssttaacclleess  
aanndd  yyoouu  aanndd  yyoouu  oovveerrccaammee  tthheemm??    

   TTeellll  mmee  aabboouutt  aa  ttiimmee  wwhheenn  yyoouu  hhaadd  aa  ccoonnffrroonnttaattiioonn  wwiitthh  aa  ccoo--wwoorrkkeerr  
oorr  bboossss..  

   HHooww  wwoouulldd  yyoouurr  ccoo--wwoorrkkeerrss  ddeessccrriibbee  yyoouu??  

   WWhhaatt  iiss  yyoouurr  mmaannaaggeemmeenntt  ssttyyllee??  

   WWhhaatt  ddooeess  tthhee  tteerrmm  ttwwoo--wwaayy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  mmeeaann  ttoo  yyoouu??  

   OORR  

   WWhhaatt  aarree  tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  tthhiiss  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssttyyllee  ooff  ffuunnccttiioonniinngg??  
   HHooww  ccaann  yyoouu  ooppttiimmiizzee  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  eenneerrggiissee  yyoouurr  tteeaamm??  

oo   OORR  

   WWhhaatt  wwiillll  yyoouu  ddoo  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  hhiigghh  ssttaannddaarrddss  aanndd  ttoo  iimmpprroovvee  ppoooorr  
ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  yyoouurr  tteeaamm??  

   AArree  yyoouu  ttaallkkiinngg  ttoo  ootthheerr  oorrggaanniizzaattiioonn  aass  wweellll  aass  uuss??  

   CCaann  yyoouu  tteellll  mmee  ssoommeetthhiinngg  aabboouutt  yyoouurrsseellff  tthhaatt  iiss  nnoott  mmeennttiioonneedd  iinn  
yyoouurr  rreessuummee??  

   WWhhaatt  ddoo  yyoouu  tthhiinnkk  aabboouutt……RReesseerrvvaattiioonn  iinn  PPrriivvaattee  SSeeccttoorr,,  FFeemmaallee  
IInnffaannttiicciiddee,,  TThhee  DDeeaatthh  PPeennaallttyy……..  ((oorr  aannyy  ootthheerr  ccoonnttrroovveerrssiiaall  oorr  
ccuurrrreenntt  ssuubbjjeecctt))??  

   HHaavvee  yyoouu  bbeeeenn  aa  tteeaamm  ppllaayyeerr??  



 
   YYoouu  hhaavvee  mmeennttiioonneedd  iinn  yyoouurr  rreessuummee  tthhaatt  yyoouu  wweerree  aabbllee  ttoo  iinnccrreeaassee  

tthhee  pprroodduuccttiivviittyy  OOff  yyoouurr  ddeeppaarrttmmeenntt  ccoonnssiiddeerraabbllyy,,  ccaann  yyoouu  tteellll  hhooww  
yyoouu  ddiidd  tthhaatt??  

   HHooww  hhaass  yyoouurr  eedduuccaattiioonn  hheellppeedd  yyoouu  iinn  pprreeppaarriinngg  ffoorr  yyoouurr  ccaarreeeerr??  

   HHooww  mmuucchh  mmoonneeyy  ddoo  yyoouu  mmaakkee??  

   DDoo  yyoouu  hhaavvee  aannyy  qquueessttiioonn??  

   HHooww  ttoo  hhaannddllee  aann  iilllleeggaall  qquueessttiioonn??  

   HHooww  aanndd  wwhheenn  ttoo  ddiisscclloossee  yyoouurr  ddiissaabbiilliittyy..  

WW hhaatt  sshhoouulldd  yy oouu  ttrryy   ttoo  kknnooww  

  

   WWhhaatt  iiss  tthhee  bbuussiinneessss  ooff  tthhee  eemmppllooyyeerr??  

   WWhhaatt  aarree  ppoossssiibbllee  dduuttiieess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  tthhee  jjoobb  yyoouu  hhaavvee  
aapppplliieedd  ffoorr??  

   WWhhaatt  sskkiillllss  aanndd  hhooww  mmuucchh  eexxppeerriieennccee  tthhee  eemmppllooyyeerr  iiss  llooookkiinngg  ffoorr??  

   WWhhoo  aarree  tthhee  mmaaiinn  ccoommppeettiittoorrss  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  oorr  tthhee  ccoommppaannyy  iiss  uunnddeerr  
aannyy  kkiinndd  ooff  tthhrreeaatt,,  lliikkeedd  ffoorrcceedd  aaccqquuiissiittiioonn  bbyy  aa  rreevviivvaall  ccoommppaannyy??  

   KKnnooww  tthhee  vvaarriioouuss  bbuussiinneessss  ddaattaabbaassee  ccoonnssiissttiinngg  ooff  ssttoocckk  qquuootteess,,  
mmaarrkkeett  aavveerraaggeess  aanndd  tthhee  iinndduussttrryy  nneewwss..  

   KKnnooww  aabboouutt  tthhee  ccoommppaannyy’’ss  ooppeerraattiioonnss  ffoorr  tthhee  llaasstt  tthhrreeee  yyeeaarrss  aanndd  
ppllaannss  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  aahheeaadd..  

   KKnnooww  aabboouutt  aallll  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  lliinnggoo  aanndd  bbuuzzzzwwoorrddss  tthhaatt  aarree  iinn  ppllaayy  
wwiitthhiinn  tthhee  ccoorrppoorraattee  ccoorrrriiddoorrss..  

   KKnnooww  tthhee  ttrreennddss  ooff  ttuurrnnoovveerr,,  pprrooffiitt  aanndd  aannyy  ppllaannss  ooff,,  mmeerrggeess  eettcc  ooff  
tthhee  ccoommppaannyy..  

   TTrryy  ttoo  kknnooww  wwhhaatt  iiss  ssppeecciiffiicc  aabboouutt  tthhee  ppoossiittiioonn  yyoouu  hhaavvee  aapppplliieedd  
ffoorr,,  aanndd  tthhee  rreeppuuttaattiioonn  ooff  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  iinn  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  
iittsseellff..  

   WWhhoo  aarree  tthhee  iimmppoorrttaanntt  cclliieennttss  ooff  tthhee  ccoommppaannyy??  

   WWhhaatt  aarree  tthhee  pprriimmaarryy  iissssuueess  ooff  ffooccuuss  wwiitthhiinn  tthhee  ccoommppaannyy??  
PPrrooffiittaabbiilliittyy??  QQuuaalliittyy  ccoonnttrrooll  aanndd  iimmpprroovveemmeenntt??  GGlloobbaall  mmaarrkkeettss??    oorr  
WWhhaatt??  

   SSoommee  ccoommppaanniieess  ddeeccllaarree  yyeeaarrllyy  ““tthheemmeess””..  KKnnooww  wwhhaatt  tthhiiss  iiss  aanndd  yyoouu  
wwiillll  ssccoorree  aann  iinnssttaanntt  hhiitt  wwiitthh  yyoouurr  iinntteerrvviieewweerr..  YYoouu  wwiillll  bbee  vviieewweedd  
aass  aa  ttrruuee  iinnssiiddeerr  ffoorr  hhaavviinngg  aacccceessss  ttoo  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  mmoosstt  ooff  
tthhee  ccaannddiiddaattee  aarree  nnoott  aawwaarree  ooff..  
  
  

  



 
  DDoo’’ss   aanndd  DDoonn’’tt  aabboouutt  yy oouurr  cc llootthheess ::  
  

   DDoonn’’tt  lleett  yyoouurr  ddrreessssiinngg  ssttyyllee  oovveerrppoowweerr  yyoouurr  ppeerrssoonnaalliittyy..  DDoonn’’tt  
wweeaarr  aannyytthhiinngg  ssoo  uunnssuuaall  tthhaatt  sstteeaallss  aallll  tthhee  aatttteennttiioonn..  IItt’’ss  yyoouu  
aappppllyyiinngg  ffoorr  tthhee  jjoobb  nnoott  yyoouurr  ccllootthheess..  

   AAvvooiidd  aannyy  eexxttrreemmeess  ooff  ffaasshhiioonn..  TThhee  ccoolllleeggee  ccaammppuuss  mmaayy  bbee  ppeerrffeecctt  
ffoorruumm  aatt  wwhhiicchh  ttoo  eexxiibbiitt  yyoouurr  ffllaaiirr  ffoorr  tthhee  llaatteesstt  iinn  ffaasshhiioonn  
ssttyyllee,,  tthhee  iinntteerrvviieeww  iiss  nnoott  tthhee  ppllaaccee  ttoo  ddoo  ssoo..  

   AAvvooiidd  ssttrroonngg  ppeerrffuummee  oorr  aafftteerrsshhaavvee..  

   DDoonn’’tt  wweeaarr  ttoooo  mmuucchh  jjeewweelllleerryy,,  oorr  jjeewweelllleerryy  tthhaatt  iiss  ttoooo  llaarrggee..  

   DDaarrkk  ccoolloouurrss  wwiillll  lleenndd  yyoouu  mmoorree  aauutthhoorriittyy  tthhaann  ppaallee  oonneess..  
  

••  𝑾𝒉𝒂𝒕𝑾𝒉𝒂𝒕  𝒕𝒐𝒕𝒐  𝒘𝒆𝒂𝒓𝒘𝒆𝒂𝒓 −−   𝑭𝒐𝒓𝑭𝒐𝒓  𝑴𝒆𝒏𝑴𝒆𝒏  
  

   NNeecckkttiiee  sshhoouulldd  bbee  ssiillkk  wwiitthh  aa  ccoonnsseerrvvaattiivvee  ppaatttteerrnn..  
   LLeeaarrnn  hhooww  ttoo  ttiiee  aa  ggoooodd  kknnoott  iinn  yyoouurr  ttiiee..  

   CCoonnsseerrvvaattiioonn  lloonngg--  sslleeeevveedd  sshhiirrtt  ((WWhhiittee  iiss  bbeesstt,,  ppaasstteell  iiss  nneexxtt  
bbeesstt))  

   DDaarrkk  sshhooeess  ((bbllaacckk  llaaccee--uuppss  aarree  bbeesstt))--AAvvooiidd  wweeaarriinngg  nneeww  sshhooeess  tthhaatt  
mmaayy  mmaakkee  ssqquueeaakkiinngg  nnooiissee  oorr  yyoouu  mmaatt  ffeeeell  uunnccoommffoorrttaabbllee..  

   DDaarrkk  ssoocckkss  mmaattcchhiinngg  wwiitthh  yyoouurr  sshhooeess  oorr  ttrroouusseerrss..  

   CCaarrrryy  aa  cclleeaann  hhaannkkyy  iinn  yyoouurr  ppoocckkeett..  

   WWeellll--ggrroooommeedd  hhaaiirrssttyyllee--GGeett  aa  hhaaiirrccuutt;;  sshhoorrtt  hhaaiirr  aallwwaayyss  ffaarreess  bbeesstt  
iinn  iinntteerrvviieewwss..  

   NNoo  bbeeaarrddss  ((oorr  wweellll--ttrriimmmmeedd  bbeeaarrdd))..  

   MMoouussttaacchheess  ((mmaakkeess  ssuurree  iitt  iiss  nneeaatt  aanndd  ttrriimmmmeedd))  

   NNoo  rriinnggss  ootthheerr  tthhaann  aa  wweeddddiinngg  rriinngg..  

   NNoo  eeaarrrriinnggss  ((iiff  yyoouu  nnoorrmmaallllyy  wweeaarr  oonnee,,  ttaakkee  iitt  oouutt))..  

   CClleeaann,,  ttrriimmmmeedd  ffiinnggeerrnnaaiillss..  

   EEmmppttyy  ppoocckkeettss--nnoo  bbuullggeess  oorr  ttiinnkklliinngg  ccooiinnss..  

   NNoo  gguummss,,  PPaann,,  PPaann  MMaassaallaa,,  CCaannddyy  oorr  CCiiggaarreettttee’’ss  ((MMiinndd  yyoouurr  bbrreeaatthh  
aanndd  eennssuurree  tthhaatt  iitt  iiss  ffrreeee  ooff  aannyy  ooddoorrss  ooff  ttoobbaaccccoo,,  ppaann  mmaassaallaa,,  
cciiggaarreettttee  oorr  aaccoohhooll  eettcc))..  

   LLiigghhtt  bbrriieeffccaassee  oorr  ppoorrttffoolliioo  ccaassee..  
  

oo  FFoorr  WWoommeenn::  
  

   WWeeaarr  aa  ssaarreeee  oorr  aa  ssuuiitt  oorr  ppaannttssuuiitt,,  wwhhaatt  ssuuiitteedd  ttoo  yyoouu  eelleeggaannttllyy..  
((SSiimmppllee  ccllootthheess  &&  QQuuiitt  ccoolloouurrss  aarree  mmoosstt  ssuuiittaabbllee..))  

   AAvvooiidd  vveerryy  ttiigghhtt  ccllootthheess..  

   SShhooeess  wwiitthh  ccoonnsseerrvvaattiivvee  hheeeellss  oorr  uussee  ccoonnsseerrvvaattiivvee  ssaannddaallss  oorr  
ppoolliisshheedd  sshhooeess  tthhaatt  ggooeess  wweellll  wwiitthh  yyoouurr  ccllootthheess..  

   NNoo  ppuurrsseess,,  ssmmaallll  oorr  llaarrggee;;  ccaarrrryy  aa  ffoollddeerr  iinnsstteeaadd..  

   IIff  yyoouu  wweeaarr  nnaaiill  ppoolliisshh  ((nnoott  rreeqquuiirreedd)),,  uussee  cclleeaarr  oorr  aa  ccoonnsseerrvvaattiivvee  
ccoolloorr..  



 
   HHaaiirr  sshhoouulldd  bbee  nneeaattllyy  ttrriimmmmeedd  wwiitthh  ccoonnsseerrvvaattiivvee  ssttyyllee..  HHaaiirr  ccoolloorr  

sshhoouulldd  llooookk  nnaattuurraall..  

   MMiinniimmaall  uussee  ooff  mmaakkee--uupp  ((iitt  sshhoouulldd  nnoott  bbee  ttoooo  nnoottiicceeaabbllee..))  

   AAvvooiidd  nnooiissee--mmaakkiinngg  jjeewweellrryy  aass  aannkklleettss,,  bbrraacceelleettss..  
   NNoo  mmoorree  tthhaann  oonnee  rriinngg  oonn  eeaacchh  hhaanndd..  

   OOnnee  sseett  ooff  eeaarrrriinngg  oonnllyy..  

   MMiinniimmaall  ccoollooggnnee  oorr  ppeerrffuummee..  
  

  SSoommee  ddoo’’ss  aanndd  ddoonn’’ttss  aatt  tthhee  iinntteerrvviieeww  

  
oo  DDoo’’ss::  

  
   DDrreessss  aapppprroopprriiaattee  ffoorr  tthhee  iinntteerrvviieeww;;  yyoouurr  ddrreessss  sshhoouulldd  mmaattcchh  wwiitthh  

yyoouurr  ppeerrssoonnaalliittyy..  IItt  sshhoouulldd  ggiivvee  yyoouu  aa  pprrooffeessssiioonnaall  llooookk..  YYoouurr  
ddrreessss  sshhoouulldd  nnoott  bbee  ttoooo  ssppaarrkklliinngg  oorr  ttoooo  ccaassuuaall  tthhaatt  yyoouurr  aaccttuuaall  
ppeerrssoonnaalliittyy  ggoott  ddiissccoouunntteedd..  
  

   NNeevveerr  bbee  llaattee  ffoorr  tthhee  iinntteerrvviieeww;;  rreemmeemmbbeerr  tthhee  eexxaacctt  ttiimmee  aanndd  
llooccaattiioonn  ooff  yyoouurr  iinntteerrvviieeww;;  kknnooww  hhooww  lloonngg  iitt  ttaakkeess  ttoo  rreeaacchh  tthheerree..  
AArrrriivvee  eeaarrllyy  1100  oorr  2200  mmiinnuutteess  pprriioorr  ttoo  tthhee  sscchheedduullee  ttiimmee..  
  

   TTrreeaatt  ootthheerr  ppeeooppllee  yyoouu  eennccoouunntteerr  wwiitthh  ppoolliitteenneessss,,  ccoouurrtteessyy  aanndd  
rreessppeecctt..  
  

   WWhhiillee  wwaaiittiinngg,,  kkeeeepp  ccaallmm,,  wwhhiillee  ttaallkkiinngg  wwiitthh  yyoouurr  iinntteerrvviieewweeeess  
ddoonn’’tt  uussee  ssttrreeeett  llaanngguuaaggee  aanndd  iinn  lloouudd  ttoonnee..  
  

   CCoonnvveeyy  yyoouurr  tthhaannkkss  wwhheenn  yyoouu  aarree  ggrreeeetteedd  wwiitthh  ootthheerr  iinntteerrvviieewweerrss    oorr  
wwhheenn  yyoouu  aarree  ooffffeerreedd  cchhaaiirr  ttoo  ssiitt  oonn..  
  

   MMaaiinnttaaiinn  ggoooodd  eeyyee  ccoonnttaacctt  dduurriinngg  tthhee  iinntteerrvviieeww..  
  

   SSiitt  ssttiillll  iinn  yyoouurr  sseeaatt;;  ttaakkee  ccaarree  ooff  yyoouurr  bbooddyy  llaanngguuaaggee;;  aavvooiidd  
ffiiddggeettiinngg  aanndd  sslloouucchhiinngg..  
  

   RReessppoonndd  ttoo  tthhee  qquueessttiioonnss  aanndd  ssuuppppoorrtt  yyoouurr  aannsswweerrss  aabboouutt  yyoouurrsseellff  
wwiitthh  ssppeecciiffiicc  eexxaammpplleess  wwhheenneevveerr  ppoossssiibbllee..  AAsskk  ffoorr  ccllaarriiffiiccaattiioonn    iiff  
yyoouu  ddoonn’’tt  uunnddeerrssttaanndd  aa  qquueessttiioonn  YYoouurr  aannsswweerrss  sshhoouulldd  nneeiitthheerr  bbee  
ttoooosshhoorrtt  nnoorr  ttoooo  lloonngg..  RReellaattee  yyoouurr  aannsswweerrss  ttoo  tthhee  ppooiinntt..  
  

   BBee  hhoonneesstt  aanndd  ddoonn’’tt  tteellll  aa  lliiee..  AA  ssmmaallll  lliiee  ccaann  rruuiinn  yyoouurr  cchhaannccee  ooff  
ssuucccceessss..  
  

   TTaakkee  tthhee  iinntteerrvviieeww  sseerriioouussllyy..  DDoonn’’tt  ggiivvee  tthhee  iimmpprreessssiioonn  tthhaatt  yyoouu  
aarree  nnoott  iinntteerreesstteedd  iinn  tthhee  ppoossiittiioonn,,  eevveenn  iiff  yyoouu  mmiigghhtt  nnoott  bbee  



 
iinntteerreesstteedd..  WWhhoo  kknnoowwss  oonnee  ddaayy  yyoouu  wwiillll  bbee  aaggaaiinn  hheerree  ffoorr  aann  
iinntteerrvviieeww  ffoorr  ssoommee  hhiigghheerr  ppoosstt,,  ssoo  ddoonn’’tt  lloossee  yyoouurr  iimmpprreessssiioonn..  
  

   EExxhhiibbiitt  ccoonnffiiddeennccee  aanndd  aa  ppoossiittiivvee  aattttiittuuddee..  TThhee  iinntteerrvviieewweerr  iiss  
eevvaalluuaattiinngg  yyoouu  aass  aa  ppootteennttiiaall  eemmppllooyyeeee..  
  

   GGeett  ggoooodd  aanndd  iinntteelllliiggeenntt  qquueessttiioonnss  pprreeppaarreedd  ttoo  aasskk  tthhee  iinntteerrvviieewweerr..  
DDoo  eexxtteennssiivvee  RReesseeaarrcchh  aabboouutt  tthhee  ccoommppaannyy  iinn  aaddvvaannccee,,    aasskk  
qquueessttiioonnss  wwhhiicchh  yyoouu  ddiidd  nnoott  ffiinndd  aannsswweerreedd  iinn  yyoouurr  rreesseeaarrcchh..  
  

   AAnn  iinntteerrvviieeww  iiss  aa  ttwwoo--  wwaayy  ccoonnvveerrssaattiioonn..  CCoonndduucctt  yyoouurrsseellff  
ccoonnggeenniiaallllyy  aanndd  rreessppeecctt--ffuullllyy,,  wwhhiillee  tthhiinnkkiinngg  llooggiiccaallllyy  &&  wwhhiillee  
aannsswweerriinngg  tthhee  qquueessttiioonnss..  
  

   MMaakkee  ssuurree  ttoo  kknnooww  tthhee  nneexxtt  sstteepp  iinn  tthhee  sseelleeccttiioonn  pprroocceessss;;  kknnooww  wwhheenn  
aanndd  ttoo  wwhhoomm  yyoouu  sshhoouulldd  hhaavvee  ttoo  ccoonnttaacctt  ffoorr  aannyy  ddeettaaiillss..  
  

   WWhheenn  tthhee  iinntteerrvviieeww  iiss  ccoonncclluuddeedd..  CCoonnvveeyy  yyoouurr  ssiinncceerree  tthhaannkkss  ffoorr  aallll  
tthhee  ccooooppeerraattiioonn  eexxtteennddeedd  dduurriinngg  tthhee  iinntteerrvviieeww..  DDeeppaarrtt    ggrraacceeffuullllyy,,  
nnoott  iinn  aa  hhuurrrriieedd  mmaannnneerr..  
  

   AAfftteerr  tthhee  iinntteerrvviieeww,,  mmaakkee  nnootteess  rriigghhtt  aawwaayy  ssoo  tthhaatt  yyoouu  ccaann  rreemmeemmbbeerr  
wwhhaatt  mmiissttaakkeess  yyoouu  ccoommmmiitttteedd  dduurriinngg  tthhiiss  iinntteerrvviieeww..  IItt    wwiillll  ooff  
ggrreeaatt  uussee  ttoo  yyoouu  ffoorr  tthhee  iinntteerrvviieewwss  oonn  tthhee  ffuuttuurree..  
  
  

   DDoo  rreemmeemmbbeerr  ttoo  wwrriittee  aa  tthhaannkkss--  yyoouu  lleetttteerr  ttoo  yyoouurr  iinntteerrvviieewweerr  
pprroommppttllyy..  
  

oo   DDOONNTT’’ss::  

  
   DDoonn’’tt  ddrreessss  uupp  iinn  ssttyylliisshh  oorr  ccoossttllyy  ccllootthheess  ffoorr  tthhee  iinntteerrvviieeww..  

  

   DDoonn’’tt  mmaakkee  nneeggaattiivvee  oorr  ccrriittiissiinngg  ccoommmmeennttss  aabboouutt  yyoouurr  pprreesseenntt  oorr  
pprreevviioouuss  bboossss,,  CCoolllleeaagguueess  oorr  aannyy  ppoolliittiicciiaannss  oorr  ssaayy  aannyybbooddyy  dduurriinngg  
tthhee  iinntteerrvviieeww  
  

   DDoonn’’tt  mmeennttiioonn  ffaallssee  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  aannyytthhiinngg  oonn  yyoouurr  rreessuummee  
iinncclluuddiinngg  yyoouurr  EExxppeerriieennccee,,  ttrraaiinniinngg  oorr  aacchhiieevveemmeenntt..  
  

   DDoonn’’tt  sshhooww  ccaassuuaallnneessss  oorr  aarrrrooggaannccee  aatt  tthhee  iinntteerrvviieeww,,  wwhhaatteevveerr  hhiigghh  
yyoouurr  QQuuaalliiffiiccaattiioonn  oorr  eexxppeerriieennccee  oorr  yyoouurr  lliinnkkss  mmaayy  bbee..  AAllll    tthhiiss  
aammoouunnttss  aann  iinnssuulltt  ttoo  tthhee  IInntteerrvviieewweerr  aanndd  ttoo  tthhee    oorrggaanniizzaattiioonn..  
  

   DDoonn’’tt  ggiivvee  tthhee  iimmpprreessssiioonn  tthhaatt  yyoouu  aarree  oonnllyy  iinntteerreesstteedd  iinn  hhiigghh  
ssaallaarryy,,  ppeerrkkss  eettcc..  
  



 
   DDoonn’’tt  ggiivvee  tthhee  iimmpprreessssiioonn  tthhaatt  yyoouu  aarree  iinntteerreesstteedd  iinn  tthhee  

oorrggaanniizzaattiioonn  bbeeccaauussee  ooff  iittss  GGeeooggrraapphhiiccaall  llooccaattiioonn  oonnllyy..  
  

   DDoonn’’tt  ddiissccuussss  ssaallaarryy  aanndd  ppeerrkkss  uunnlleessss  yyoouu  ffiinndd  ssoommee  ppoossiittiivvee  
iinnddiiccaattiioonn  ooff  ffiinnaall  OOffffeerr  oorr  uunnttiill  tthhee  ssuubbjjeecctt  iiss  bbrroouugghhtt  uupp  OOffffeerr  
oorr  uunnttiill  tthhee  ssuubbjjeecctt  iiss  bbrroouugghhtt  uupp  bbyy  YYoouurr  iinntteerrvviieewweerr..  
  

   DDoonn’’tt  sshhooww  yyoouurr  ddeessppeerraatteenneessss  ffoorr  tthhee  jjoobb,,  wwhhaatteevveerr  mmaayy  bbee  yyoouurr  
uurrggeennccyy..  
  

   DDoonn’’tt  ggoo  ttoo  eexxttrreemmeess  wwiitthh  yyoouurr  bbooddyy  llaanngguuaaggee  ggeessttuurreess  &&  ppoossttuurreess;;  
ddoonn’’tt  sslloouucchh  aanndd  ddoonn’’tt  ssiitt  rriiggiiddllyy  oonn  tthhee  eeddggee  ooff  yyoouurr  cchhaaiirrss..  
  

   DDoonn’’tt  ttrryy  ttoo  eenn  ccaasshh  tthhee  iinntteerrvviieewweerr  wwiitthh  yyoouurr  ppeerrssoonnaall  pprroobblleemmss  ttoo  
ggaaiinn  ssyymmppaatthhyy..  
  

   DDoonn’’tt  aarrgguuee  wwiitthh  tthhee  iinntteerrvviieewweerrss,,  yyoouu  mmaayy  hhaavvee  ddiiffffeerreenntt  ooppiinniioonn  
bbuutt  aarrgguuiinngg  aanndd  ttrryyiinngg  ttoo  eennffoorrccee  yyoouurr  oowwnn  vviieewwss  iiss  oouutt  ooff  
pprrooffeessssiioonnaall  mmaannnneerriissmm  iinn  aa  iinntteerrvviieeww..  
  

   DDoonn’’tt  ssmmookkee  eevveenn  wwhhiillee  yyoouu  aarree  wwaaiittiinngg  ffoorr  tthhee  iinntteerrvviieeww..  DDoonn’’tt  
cchheeww  gguumm  aallssoo..  
  

   DDoonn’’tt  aallllooww  yyoouurr  cceellll  pphhoonnee  ttoo  rriinngg  dduurriinngg  tthhee  iinntteerrvviieeww..((iiff  iitt  
ddooeess,,  aappoollooggiizzee  qquuiicckkllyy  AAnndd  sswwiittcchh  iitt  ooffff))  ddoonn’’tt  ttaakkee  aa  cceellll  pphhoonnee  
ccaallll..  
  

   DDoonn’’tt  ttaakkee  yyoouurr  ppaarreennttss,,  ssppoouussee,,  ffiinnaannccee,,  ffrriieennddss  eettcc..  ttoo  aann  
iinntteerrvviieeww..  IIff  yyoouu  aarree  nnoott  ggrroowwnn  uupp  aanndd  iinnddeeppeennddeenntt  eennoouugghh  ttoo  aatttteenndd  
aann  iinntteerrvviieeww  aalloonnee,,  yyoouu  hhaavvee  nnoo  ppllaaccee  iinn  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn..  
  

   DDoonn’’tt  ffoorrggeett  ttoo  ccoonnvveeyy  ssiinncceerree  tthhaannkkss  ttoo  tthhee  iinntteerrvviieewweerrss  wwhhiillee  yyoouu  
aarree  lleeaavviinngg  tthhee  iinntteerrvviieeww  hhaallll  aafftteerr  tthhee  iinntteerrvviieeww  iiss  oovveerr..  
  

   DDoonn’’tt  ffoorrggeett  ttoo  wwrriittee  lleetttteerr  ooff  tthhaannkkss  ttoo  tthhee  iinntteerrvviieewweerr  aatt  tthhee  

eeaarrlliieesstt  ppoossssiibbllee..  
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