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Açılış Hamleleri
Mülakat Günü İçin İpuçları

15 dakika önce mülakat yapılacak yere ulaşmayı planlamalısınız. Kötü trafik koşullarını da göz önünde
bulundurarak yeterli zamanınız olduğundan emin olun.

Etkileyici bir şekilde giyinin. Kıyafetlerinizin iyi ütülendiğinden ve kırışık olmadığından emin olun. Giyim
ve görünüşünüz için gereken tüm ipuçları Bölüm 5’te, Giyim ve Portföyünüz, verilmiştir.

Rahatlamaya çalışın ve mülakata sanki zaten bir işiniz varmış gibi katılın. Gözden geçirme gücüyle ilgili
Bölüm 4’te, İyi Hazırlık Mücadelenin Yarısıdır, bahsettiklerimizi hatırlayın. Kendinizi bir galibiyet
pozisyonunda hayal edin.

Mülakata Başlarken

Sıkı ve kısa bir şekilde el sıkışın. Doğal ve içten davranın fakat fazla içten ve
samimi olmayın. Düzgün bir şekilde el sıkışmak için mülakattan önce
arkadaşlarınızla pratik yapabilirsiniz. Hindistan’da selamlaşmak için daima el
sıkışılmaz. Bu yüzden samimiyetsizliğin ve gerginliğin yanı sıra çok çekingen veya
samimi davranabiliriz. Dostça fakat aynı zamanda resmi bir şekilde el sıkışmaya
çalışın.

Göz kontağını koruyun. Eğer sürekli gözlerinizi kaçırırsanız çekingen görünürsünüz. Eğer
cevap vermeden önce gözleriniz kayarsa sinsi görünürsünüz ve cevaplarınızın herhangi bir
inandırıcılığı kalmaz. Öte yandan mülakat yapan yetkiliyi dikkatle incelemek de iyi bir
strateji değildir. Bu yetkilide düşmanlık yaratır. El sıkışmak gibi düzgün göz kontağı da
pratik gerektirir.

Size önerilen şirket ve pozisyonla ilgilendiğinizi gösterin. Eğer mülakat sırasında işin
beklentilerinizi karşılamadığını fark ederseniz tartışmayı kibarca sonlandırmaya çalışın. Düşünmek için
zamana ihtiyacınız olduğunu belirtin. Mülakat yapan yetkiliye size zaman ayırdığı için teşekkür etmeyi
unutmayın. Gelecekteki bir tarihte aynı organizasyonla bir başka mülakata katılma olasılığınız daima vardır.
Bir teşekkür notu bırakın.

Dikkatinizi tamamen mülakat yetkilisine verin ve söylenenleri dikkatle dinleyin. Bu öneri özellikle
kendinizi gergin veya heyecanlı hissediyorsanız önemlidir. Böyle bir durumda zamanından önce harekete
geçebilir, daha soru tamamlanmadan cevap vermeye başlayabilirsiniz. Yarışma programlarında zillerin
aksine burada çok çabuk cevap vermeye çalışanlar için ek puan yoktur.

İstekliliğinizi ve kendinize güveninizi göstermeye çalışın. Ayrıntılı bir şekilde hazırlandınız, iyi giyindiniz,
çok az insanın aklına gelecek olan portföyü hazırladınız ve bu işi almayı gerçekten istiyorsunuz. İsteklilik ve
kendine güven duyguları güvenilir ve inandırıcı bir imaj yaratarak konuşmalarınıza ve vücut dilinize
yansıyacaktır. Sorulan sorulara dürüstçe cevap verin. soru güçsüz bir yanınıza dikkat çekse bile yanlış şeyler
söylemeden akıllıca cevaplar vermeyi öğrenmelisiniz.

Bir mülakat düşünün. “Zayıf yanlarınız nelerdir?” diye sorduklarını kabul edelim.
“Hım, bilmiyorum. Bu konuda hiç düşünmemiştim” diyerek çok küstahça bir cevap
verebilirsiniz. Böyle bir cevap becerileriniz ve kişisel güçleriniz hakkında derinlemesine
düşünmediğinizi gösterecektir. Bunun yerine daha iyi düşünülmüş bir cevap
verebilirsiniz. Şöyle söyleyin, “Bazı insanlar çok sessiz olduğumu söyler fakat aynı
zamanda iyi bir dinleyicimdir. Bu bazen sessizlik şeklinde yanlış anlaşılabiliyor. Fakat
biraz daha dışa dönük olmaya çalışmam gerektiğini biliyorum”.

Daima ihtiyacınız olacak iyi cevapları vermeye hazır olmak için birkaç soru üzerinde çalışın. Daha fazla
örnek için Bölüm 9’a, Sıkça Sorulan Sorular, bakınız.

Çantanızda bulunan cep telefonu, çağrı cihazı ve saat alarmı gibi cihazları kapatmayı unutmayın.
Mülakat sırasında tüm dikkatiniz mülakata odaklanmalı ve hareketleriniz de bunu doğrulamalıdır.

Kötü bir el sıkışma
 mülakata kötü bir

başlangıç yapmanıza
sebep olabilir.
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