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BESKRIVNING

Allt fler deltar i anställningsintervjuer som chefer, arbetsledare och alla med arbetsledaransvar men även
medarbetare och tilltänkta arbetskamrater. Ett arbete som kan kännas ovant, påfrestande och kan leda till
att intervjun inte uppnår sitt syfte - att vaska fram den nya medarbetare man söker.Ge jobbet är en bok för
dig som vill lära dig mer om att intervjua, ge dig praktiska råd och framförallt ge en enkel start på
intervjuprocessen. Om du är ny som chef och ledare ger boken dig stöd att göra dina första intervjuer med
arbetssökande. Boken innehåller 100 frågor som du som leder anställningsintervjun kan använda dig av
och som ger dig en överskådlig bild av den person som söker arbetet.En strukturerad intervju säkerställer
att ni anställer rätt medarbetare medan en löst sammansatt intervju lätt leder till att man anställer den man
socialt gillar - utan att egentligen veta hur denne kommer att fungera som medarbetare. Ett misstag som
kan kosta hundratusentals kronor.Jan Kallberg är Ph.D. Candidate i Public Affairs samt M.A. i Political
Science vid University of Texas at Dallas samt svensk jur.kand. Han var tidigare konsultchef i Chicago
och ansvarig för storföretagstjänster i New York. Boken baseras på hans erfarenheter av intervjuer, att
anställa och mångårig ledarskapsutveckling.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Lediga jobb för GE Healthcare i Uppsala | Indeed.com

Jobb på GE: Det finns för närvarande lediga tjänster worldwide. GE is always hiring. Check out our
Careers section to learn more. Sök alla jobb . om GE.

Rätt kroppsspråk kan ge dig jobbet - HRnytt

Att cykla eller gå till jobbet är bra både för miljö och hälsa. En stor brittisk studie visar att de som cyklar
till jobbet halverar risken att drabbas av både

YH-utbildning leder ofta till jobb | SKY

Trafikverkets förslag till nationell transportplan för de närmaste tolv åren väntas att ge jobb åt cirka 20
000 personer per år inom ...
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