INTERVIU
Bună ziua și îți mulțumesc că ai considerat Esri România drept următoarea mutare în
carieră.
Știm că interviurile nu sunt niciodată ușoare…toți am fost în pantofii tăi!
Următoarele informații ar trebui să te ajute să îți mapezi călătoria (am folosit intenționat acest
cuvânt) pentru cea mai bună experiență de interviu.

Cum se stabilește dacă voi fi intervievat?
•
•
•

•

•

Vom examina CV-ul tău pentru a-ți evalua abilitățile, educația și pregătirea.
Dacă vom considera că ești potrivit pentru funcție, CV-ul tău va fi distribuit managerului
care se ocupă de angajare.
Dacă este de acord cu evaluarea noastră, vei fi invitat la un interviu pentru a-ți evalua
abilitățile software și pentru a discuta despre interesele tale. Aceasta discuție va dura
aproximativ 30 de minute.
Pe baza feedback-ului, dacă se va lua decizia de a merge mai departe, un membru al
echipei professional services va efectua un interviu, care implică de obicei un exercițiu
tehnic.
În decurs de o zi sau două, colegul nostru va dicuta cu echipa professional services
pentru a vedea cum a decurs discuția. Dacă a fost pozitivă, felicitari! Veți fi invitat la un
interviu la fața locului.

Cum ar trebui să mă pregătesc pentru interviu?
•
•

•
•

•

•

Asigură-te că ești confortabil cu ceea ce există pe CV-ul tău și fii pregătit să
vorbim pe baza lui.
Dacă dorești să ne arăți exemple din munca ta, este minunat! Te rugăm să le
aduci pe o unitate USB sau ni le trimiți în prealabil și le vom trimite echipei
noastre.
Familiarizați-vă cu produsele Esri și/sau Trimble pentru care sunteți intervievat.
Unele resurse utile sunt blogul ArcGIS și site-ul ArcGIS Learn și Trimble.
Petreceți ceva timp la secțiunea Despre Esri România pe site-ului nostru web.
Acest lucru vă va oferi o mai bună înțelegere a ceea ce facem, de ce o facem și
ce realizează clienții cu software-ul nostru, care te va ajuta în a-ți exprima
interesul de a te alătura echipei noastre.
Angajații Esri România se bucură de un cod vestimentar casual; cu toate
acestea, pentru interviuri vă sugerăm business - casual, nu este necesară
cravată, sacou opțional.
Vino pregătit cu întrebări pentru echipă - întreabă despre cultura noastră, cum
decurge o zi obișnuită - orice merge!

La ce să mă aștept în ziua interviului?
•

Un interviu la fața locului durează de obicei 1 oră pentru majoritatea pozițiilor. Știm că
este foarte mult dar vrem să obținem păreri de la diferiți membri ai echipei referitor la
abilitățile tale. De asemenea, dorim să îți oferim ocazia să întâlnești echipa și, așa cum am
menționat mai sus, să ne adresezi orice întrebări dorești. Ne interviezi la fel de mult cât te
intervievăm noi!

Am ajuns la interviu. Și de-aici ce se întâmplă?
•

•

Acum partea grea s-a terminat! Vom analiza feedback-ul tuturor și vom discuta
despre potrivirea rolului tău și Esri România. De aici, se va lua o decizie cu
privire la a-ți oferi sau nu poziția pentru care ai aplicat. Dacă vom considera că
ești potrivit pentru Esri România, dar nu pentru poziția pentru care ai fost
intervievat, vom căuta poziții similare care s-ar putea potrivi mai bine abilităților
și experienței tale.
Dacă înaintăm, colegul nostru te va contacta pentru a-ți oferi postul. Acest
lucru durează de obicei aproximativ o săptămână de la data interviului.
Înțelegem că poate fi o perioadă neliniștită, așa că îți mulțumim pentru
răbdare! Poți fi sigur că vei beneficia de o rată corectă și competitivă datorită
muncii pe care o depunem pentru a ne asigura că experiența, educația și
feedback-ul tău (primit de la colegii noștri) sunt luate în considerare în
momentul oferirii.

PRINCIPIILE NOASTRE
Aceste comportamente și abilități cheie stau la baza modului în care reușim
să lucrăm:
Comunică și colaborează - Esența comunicării este partajarea (colaborarea).
Focus pe succesul clienților – Clienții noștri ne consideră o parte a succesului lor.
Acționează cu integritate – Fă lucrurile corect chiar și atunci când nimeni nu se uită.
Învață și crește – Să devii este mai bun decât a fi bun.
Obține rezultate - Rezultate contează.
Inovează și adaptează – Gândește măreț și adaptează-te rapid.

Dacă ai întrebări, nu ezita să te adresezi colegilor noștri.
Îți dorim mult succes la interviu!

