Applying for a Job (ucházení se o práci)
Chystáte se na přijímací pohovor v angličtině? Doufáme, že vám tato slovíčka a fráze pomohou
k získání nové práce. Good Luck! :)
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Jaké otázky můžete u pohovoru očekávat?
How are you today? Jak se máte?
Did you have any trouble finding us? Našel jste nás dobře/měl jste problém nás najít?
What do you know about our organization? Co víte o naší organizaci?

Why would you like to work in our company? Proč byste chtěl/a pracovat v naší firmě?
Tell me about yourself. Řekněte mi něco o sobě.
What are your hobbies? Jaké máte koníčky?
Do you have any experience in sales? Máte nějaké zkušenosti v oblasti prodeje?
Could you tell me about your last job? Mohl byste mi říct o vašem posledním zaměstnání?
Why did you leave your last job? Proč jste odešel z posledního zaměstnání?
How long did you work there? Jak dlouho jste tam pracoval?
What were your responsibilities? Za co jste byl zodpovědný?
I was responsible for organizing meetings. Byl/a jsem zodpovědný/á za organizování mítinků.
What is your greatest work achievement? Co bylo vaším největším pracovním úspěchem?
What are your salary expectations? Jaký plat očekáváte?
What do you consider your greatest strength? Co považujete za svoji největší přednost?
What is your greatest weakness? Co je vaší největší slabinou?
Why are you interested in this position? Proč máte zájem o tuto pozici?
Why do you think we should hire you? Proč myslíte, že bychom vás měli přijmout?
Where do you see yourself in five years? Kde se vidíte za pět let?
When could you start working for our company? Kdy byste mohl začít pro nás pracovat?
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