Loista

TYÖHAASTATTELUSSA

Myynnin ja

markkinoinnin
OPISKELIJAT

Näin valmistaudut työhaastatteluun

TYÖNHAKU EDESSÄ
Olit sitten työtön työnhakija tai uusien haasteiden etsijä, työnhaku on aina
haastava prosessi. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa sinulle vinkkejä tulevaan koitokseen. Se kuljettaa sinut pohtimaan omia vahvuuksiasi
sekä auttaa kartoittamaan kysymyksiä, joita haluat mahdollisesti kysyä
tulevalta työnantajaltasi.
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HAKEMUKSESTA HAASTATTELUUN:
1. Tee yrityskohtainen CV
2. Tutustu yritykseen ja sen kilpailijoihin
3. Valmistaudu haastatteluun
3. Mieti etukäteen mitä haluat kysyä työstä
4. Lähetä kiitosviesti haastattelun jälkeen
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VALMISTAUTUMINEN

TYÖHAASTATTELU

Vastaa alla oleviin haastattelukysymyksiin. Lue vastauksesi muutaman
kerran ääneen. Videointi on kätevä apu. Voit videolta tarkistaa, että esiintymisesi näyttää luontevalta. On myös hyvä antaa ystäviesi arvioida vastauksesi, he tunnistavat oletko oma itsesi.

Ennen haastattelua selvitä yrityksen taustat, kilpailijat sekä tärkeimmät
asiakkaat. Jos olet ollut työtön, mietit tarkkaan, miten sen kerrot ja mitä
olet tehnyt työttömyyden alettua.
Jos haet ensimmäistä työpaikkaasi, muista kertoa harrastuksistasi ja
opiskeluaikaisista projektitöistäsi. Ne kertovat konkreettisesti saavutuksistasi ja kyvystäsi sitoutua.
Mieti etukäteen kysymykset, joita haluat kysyä. Niiden avulla osoitat,
että olet valmistautunut ja ymmärrät yrityksen toimintaa. Huolehdi, että
haastattelun jälkeen sinusta jää hyvä kuva ja sovi jatkosta. Lähetä kiitosviesti haastattelupäivän aikana.

ESIMERKKIKYSYMYKSIÄ:
1. Mitä olet opiskellut ja mikä on työhistoriasi?
2. Miksi olet vaihtamassa työpaikkaa?
Miksi haet tätä paikkaa?

Itsesi
tunteminen
on tärkein valtti
työhaastattelussa.

3. Minkälaisesta tehtävästä on mielestäsi kysymys?

VOIT KYSYÄ ESIMERKIKSI SEURAAVIA
KYSYMYKSIÄ:

4. Mitkä ovat ammatilliset vahvuutesi ja kehittämisalueesi?

1. Miksi tämä tehtävä on avoinna?

5. Mitä ajattelet yrityksestämme?

2. Mitä tässä tehtävässä pitäisi saada aikaan
ensimmäisten kuuden kuukauden aikana?

6. Mihin muihin paikkoihin olet hakenut lähiaikoina?
7. Millaisessa työyhteisössä haluaisit työskennellä?
8. Mitkä ovat sinulle tyypilliset roolit ryhmässä?
9. Minkälaisten ihmisten kanssa teet mieluiten yhteistyötä?
10. Mikä työssä innostaa/ei innosta sinua?
11. Mikä on suurin saavutuksesi?
12. Mitä tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on työn ja koulutuksen suhteen?
13. Mitkä asiat työssä aiheuttavat sinulle stressiä?
14. Miten kuvailisit työskentelytapaasi?
15. Miten toimit, kun sinulla on useita tehtäviä samanaikaisesti?
16. Minkä asioiden hoitamisessa käyttäisit apunasi toista henkilöä?
17. Millainen on menestyvä myynti-/markkinointihenkilö?

3. Miten työpanostani ja suoriutumistani mitataan
tässä tehtävässä?
4. Millaiset pitkän aikavälin odotukset ovat tätä
tehtävää kohtaan?
5. Mitä vaatimuksia tulette erityisesti painottamaan valinnassa?
6. Millaisia tavoitteita yrityksellä on?
7. Millainen työkulttuuri täällä on?
Mitkä asiat vaikuttavat siihen?

”

Myyntityössäni
olen tottunut
huolehtimaan,
että kauppa
sovitaan
loppuun saakka.
Milloin voin olla
yhteydessä?”

8. Millä aikataululla rekrytointiprosessi etenee?
Miten voin olla yhteydessä sen aikana?

18. Miten tunnistat asiakkaan tarpeet ja ongelmat?
19. Mitä muuta elämääsi kuluu?
20. Onko sinulla kysyttävää?
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MMA AUTTAA URALLA
ETEENPÄIN
Kun siirryt työelämään, MMA:n jäsenenä saat
kaikki nämä urapalvelut käyttöösi.
MMA Ura
MMA:n koulutukset, seminaarit ja
webinaarit tarjoavat tilaisuuksia
kehittää ammattitaitoa sekä työnhakuvalmiuksia.
MMA Ura-jäsenkirje esittelee viimeisimmät työnhakuvinkit, työpaikat ja
alan trendit.
Voit myös osallistua itsenäiseen
opiskeluun pohjautuvaan työnhaun
verkkovalmennukseen.

MMA Työpaikat
tyopaikat.mma.fi -sivusto kokoaa alan
avoimet työpaikat käytetyimmistä
verkkopalveluista. Voit tilata työpaikkavahdin omilla kriteereilläsi.
MMA:n LinkedIn-ryhmän sivuilla on
avoimia työpaikkoja. Showcase-sivuille
koottu erikseen opiskelijoiden, ammattilaisten ja johdon työpaikat.

MMA Työttömyysturva
MMA työttömyyskassa auttaa, kun
työttömyys tai lomautus kohtaa. Kassamme on tehokas ja alan käytännöt
tunteva.
Järjestämme työttömille tarkoitettuja koulutuksia ja ohjaamme alueellisten
työllistymishankkeiden pariin.
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MMA Sparraus
Tuemme ja neuvomme sinua työnhaussa henkilökohtaisesti ja tarvittaessa
tarkistamme vaikka CV:si.

MMA Palkka
Myy itsesi työpaikkaan oikeaan hintaan.
Tutkimme alan palkkatason ja -rakenteen
vuosittain ja neuvomme oikean tason
määrittämisessä.
Voit myös hyödyntää Palkkatutkasovellusta, joka kertoo palkkatason
ottaen huomioon taustasi.

MMA Sopimus
Lakimiehemme auttavat, kun on aika
tehdä työ- tai edustussopimus. Myynti- ja markkinointityön sopimukset ja
juridiikan tuntevat MMA:n lakimiehet
neuvottelevat tarvittaessa työnantajien
ja päämiesten kanssa.

Onnea uusien
haasteiden
tavoitteluun!

Työnhaun TOP3:
asenne

motivaatio

kompetenssi
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Tuleva myynnin
ja markkinoinnin
osaaja, tartu
tilaisuuteen ja
liity omiesi
joukkoon!
Opiskelijajäsenenä
saat kaikki
edut maksutta.
Future expert in sales
and marketing – seize the
moment and join the team
of Sales and Marketing
Professionals.
As a student member you
get all of the benefits free
of charge.

MMA:N JÄSENETUJA 
MMA MEMBERSHIPBENEFITS

Urapalvelut
Career services

Lakipalvelut
Legal services

-%

Alennukset
Discounts

Lomahuoneistot
Cottages

opiskelija.mma.fi
mmaopiskelijat
Myynnin ja markkinoinnin opiskelijat
MMAopiskelijat
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Vakuutukset
Insurances

Koulutukset
Courses

