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1. Priviţi imaginile şi spuneţi ce vedeţi în �iecare dintre ele. 
Spuneţi care sunt speci�ice unei situaţii de angajare. Argumentaţi! 

LA INTERVIUL DE ANGAJARE, O SĂ-L 
ANGAJEZE OARE?

2. Răspundeţi la întrebări: a. Aţi fost vreodată la un in-
terviu de angajare? 
b. Unde? 
c. Pentru ce post?  
d. Aţi obţinut postul? Cum? 
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3. Ascultaţi un interviu de angajare şi alegeţi varianta corectă.

1. Candidatul consideră că 
 a. are doar o mică parte din calităţile presupuse de postul oferit.
 b. are toate calităţile presupuse de postul oferit.
 c. este nepotrivit pentru postul oferit. 

2. ... fac (e) confuzie între termenii fermă şi �irmă.
 a. Angajatorul 
 b. Candidatul 
 c. Angajatorul şi candidatul 

3. Candidatul crede că postul este potrivit pentru el, deoarece este 
 a. atent, inventiv şi creativ.  
 b. organizat, inventiv şi sociabil.
 c. organizat, inventiv şi atent la datele de predare. 
 
4. Ultima slujbă a candidatului a fost la
 a. un serviciu de transport rapid.
 b. o �irmă care-i ajuta pe oameni să ţină cură de slăbire.    
 c. o fermă de animale. 

5. Candidatului 
 a. îi place să �ie lider, dar preferă să lucreze în echipă.  
 b. îi place mai mult să �ie lider, deşi are spirit de echipă. 
 c. îi place la fel de mult şi să lucreze în echipă, şi să �ie lider. 

6. Angajatorul îi oferă un post de
 a. inspector.
 b. actor.
 c. director. 

4. Explicaţi diferenţele dintre:

Scrieţi câte un enunţ cu �iecare cuvânt. 

a. fermă şi �irmă;

  1.

  3. 

b. inventiv şi inventat.

  2. 

  4. 
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5. Lucraţi în perechi!

Elevul A: Eşti directorul unei � rme, ai un post liber şi vrei să angajezi pe cineva. 
Discută cu persoana care a venit la interviu!

Elevul B: Eşti candidat şi ai vrea să te angajezi la o � rmă. Discută cu angajatorul!


