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TRẮC NGHIỆM EQ
KHI PHỎNG VẤN ỨNG VIÊN

HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
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Có rất nhiều bài kiểm tra khác nhau được các nhà tuyển dụng lớn hay sử dụng tùy
thuộc vào đặc thù và vị trí công việc cần tuyển nhưng có hai loại được áp dụng phổ
biến nhất đó là: kiểm tra kiến thức chuyên môn và trắc nghiệm trí tuệ.
 Tùy vào đặc thù từng ngành mà có những bộ câu hỏi về kiến thức chuyên
môn, các nhà tuyển dụng cần đến sự trợ giúp của các trưởng phòng từng ban
ngành đang cần tuyển để đưa ra những câu hỏi, bài test để đánh giá đúng
nhất về năng lực của ứng viên.
 Dạng câu hỏi kiểm tra trí tuệ thì bài test IQ/EQ thường áp dụng phổ biến hơn
cả, đây là phương pháp kiểm tra trí tuệ tổng hợp nhằm kiểm tra tính cách
mỗi người cũng như đo lường được chỉ số thông minh. Mặc dù vậy nhưng
hiện nay do đặc thù và tính chất từng công việc mà các nhà tuyển dụng sử
dụng những tiêu chuẩn nhất định để kiểm tra, các nhà tuyển dụng cũng sử
dụng các bài để đánh giá năng khiếu bẩm sinh chứ không chỉ dừng lại ở việc
test chỉ số IQ/EQ. Các bài kiểm tra chuyên biệt này sẽ giúp nhà tuyển dụng
đánh giá chính xác tiềm năng và mức độ phù hợp của từng Ứng viên đối với
vị trí tuyển dụng.
Sau đây là một số câu hỏi gợi ý kiểm tra EQ ứng viên trong quá trình tuyển dụng:

1.

Khi nào bạn ở trong trạng thái tốt nhất?
A. Vào buổi sáng

B.

Trong suốt buổi chiều và đầu
giờ tối

B.
D.

Đi nhanh bước ngắn
Đi chậm đầu cúi xuống

C. Về đêm

2.

3.

Khi đi bộ bạn thường đi như thế nào?
A. Đi nhanh bước dài
C. Đi đều bước, đầu hướng về phía trước
E. Đi rất chậm

Khi nói chuyện với đồng nghiệp bạn thường
A. Đứng khoanh tay
B.
D.
C. Một hoặc cả hai tay chắp sau hông
E. Sờ tay lên mũi, cằm hoặc lắc lư đầu

Hai tay nắm chặt
Chạm vào người đang nói
chuyện với bạn

4.

Khi nghỉ ngơi, thư giãn bạn hay ngồi với tư thế nào?
A. Khép hai đầu gối vào nhau
B. Vắt chéo hai chân lên nhau
D. Duỗi thẳng một chân để dưới
C. Duỗi thẳng hai chân
chân kia

5.

Khi người khác làm bạn buồn cười, bạn sẽ có biểu hiện gì?
A. Tán thưởng bằng một nụ cười lớn
B. Cười nhưng không quá lớn
C. Khẽ cười thầm
D. Cười bẽn lẽn
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6.

Khi bạn được mời đến dự tiệc hoặc cuộc họp bạn thường
A. Ra nhập ngay với ai đó chú ý đến bạn
B. Từ từ ra nhập với ai đó xung
quanh mà bạn biết
C. Kín đáo nhập cuộc, cố gắng không gây sự
chú ý

7.

Bạn đang rất chăm chú với công việc bỗng bị ai đó làm phiền bạn sẽ có
phản ứng:
A. Vui vẻ ngừng công việc
B. Cảm thấy rất bực mình
nhưng không biểu hiện ra
mặt
C. Thay đổi trạng thái đột ngột

8.

Màu nào mà bạn yêu thích nhất
A. Đỏ hoặc cam
C. Vàng hoặc xanh da trời
E. Xanh đen hoặc màu tía
G. Nâu hoặc sáng

9.

B.
D.
F.

Đen
Xanh lá cây
Trắng

Khi nằm ngủ, đầu tiên bạn sẽ nằm với vị trí nào?
A. Nằm thẳng lưng
B. Nằm úp người xuống
C. Nằm nghiêng co người lại
D. Nằm đầu gối lên tay
E. Gác tay lên trán hoặc một vật gì đó

10. Thần tượng của bạn là
A. Ngôi sao ca nhạc, điện ảnh
C. Một chính khách

B. Chẳng ai cả
D. Người thân quanh
bạn

11. Trong những giấc mơ bạn thường thấy bạn...
A. Ngã
C. Tìm kiếm một cái gì đó hoặc ai đó
E. Hiếm khi mơ và không nhớ

B.
D.
F.

Cãi lộn hoặc đánh nhau
Bay hoặc bơi lội
Giấc mơ luôn đẹp

B.

Gấp gọn chăn màn

D.

Giằng co chiếc chăn với vợ vì vợ
bạn gọi bạn dậy.

12. Buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên bạn làm là:
A. Với tay tắt cái đồng hồ rùi ngủ nướng thêm
5 phút.
C. Lao ngay vào nhà vệ sinh

13. Nếu kiếm được 1.000.000 lần đầu tiên bạn sẽ:
A. Đưa cho bố mẹ
C. Khao bạn bè và người thân một chầu tuý
luý
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14. Bạn để ý "người ta"vì:
A. Tài giỏi
C. Có cá tính

B. Đẹp trả; Xinh; Nổi bật
D. Chẳng biết vì sao nữa.

15. Bị mất tiền cho một dự định quan trọng, phản ứng đầu tiên của bạn là:
A. Hoảng hốt, kêu om sòm
C. Lẳng lặng về nhà báo cáo với bố mẹ/vợ

B.
D.

Thần mặt ra không động đậy
Kể với đứa bạn thân để xoay
tiền "đập" vào.

16. Cách ăn mặc của bạn hiện giờ:
A. Mặc như mọi người

B. Mặc những thứ người khác mua
cho
D. Mặc để nổi nhất đám đông

C. Bạn tự hài lòng với cách ăn mặc của mình

17. Thời gian rảnh bạn thường:
A. Nghe nhạc
C. Ngủ

B.
D.

Đọc sách, truyện
Xem phim

18. Phòng ở của bạn/Nơi làm việc của bạn/Chiếc giường của bạn:
A. Bừa khủng khiếp

B. Gọn gẽ, không ai phải phàn
nàn
D. Chỉ toàn bút với tài liệu

C. Nơi trưng bày những"tác phẩm nghệ
thuật"

19. Bạn thân của bạn là
A. Người biết mọi bí mật của bạn

B.

Đi đâu cũng có nhau, như hình
với bóng
D. Người cãi nhau với bạn nhiều
nhất

C. Người có thể ngồi hàng giờ nghe bạn ca
thán
20. Bạn thích một ngày
A. U ám
C. Trời râm

B.
D.

Nắng tưng bừng
Mưa
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Trên 80 điểm: 6 điểm
Bạn là người cẩn thận và dường như hơi kiêu ngạo. Người khác có thể ngưỡng mộ
bạn nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Họ có thể do dự khi phải làm phiền bạn.
Từ 71 đến 80 điểm: 7 điểm
Bạn là người sôi nổi, bốc đồng. Bạn giải quyết vấn đề nhanh, rất tự nhiên nhưng
không kiên định. Bạn liều lĩnh và thích mạo hiểm, một người mà cái gì cũng muốn
thử một lần. Mọi người thích bạn vì bạn sôi nổi
Từ 61 đến 70 điểm: 8 điểm
Bạn là người trong sáng, yêu cuộc sống, duyên dáng, vui vẻ, năng động, thích giúp
đỡ người khác và luôn thú vị. Bạn là người kiên định nhưng biết cân nhắc và không
ngừng suy nghĩ. Người ta đánh giá bạn là người tốt bụng đáng nể và hiểu biết.
Từ 51 đến 60 điểm: 5 điểm
Bạn là người rất cẩn thận, chậm chạp và chắc chắn. Bạn thường suy xét nhiều khía
cạnh sau đó mới quay lại để quyết định, nhưng sự chậm chạp đó sẽ làm ảnh hưởng
đến bạn. Mọi người xem bạn là người khó chịu và cầu kỳ đôi khi tại do bản tính
quá cẩn thận của bạn.
Từ 41 đến 50 điểm: 4 điểm
Bạn là người rất cẩn thận đến cầu kỳ. Bạn thường suy xét quá nhiều khía cạnh sau
đó mới quyết định. Vì thế phần lớn quyết định của bạn là chậm hơn so với qui định.
Dưới 41 điểm: 3 điểm
Bạn là người không thích va chạm nhưng hay nóng nảy và không dứt khoát. Bạn
luôn lo lắng cho mọi vấn đề xảy đến. Bạn cần một sự chăm sóc
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Kết Luận:
Không có bất cứ bài kiểm tra chuẩn nào cho tất cả các Nhà tuyển dụng. Tùy vào từng
nhu cầu công việc, từng văn hóa doanh nghiệp mà các nhà quản trị cần lựa chọn cho
mình một phương pháp/ hình thức kiểm tra ứng viên một cách hợp lý. Thông thường
khi làm bài test về IQ/EQ tâm lý của ứng viên tham dự là coi đó như một kì thi, rất
nhiều ứng viên đã biết trước được đáp án, hay thấy ở đâu đó nhưng vẫn lúng túng,
hoang mang. Các nhà tuyển dụng cần nhớ rõ việc giới hạn thời gian test để đo lường
mức độ tập trung cũng như năng suất làm việc của ứng viên trong thời gian ngắn
nhất. Qua kỹ năng test các nhà quản trị sẽ đánh giá được đặc điểm về tư duy cũng
như nhận xét được khả năng làm việc và tốc độ xử lý thông tin.
Bên cạnh việc xây dựng bộ câu hỏi khi phỏng vấn. Nhà tuyển dụng cần đầu tư thêm
công cụ hỗ trợ việc thu hút tuyển chọn nhân tài về với đơn vị mình. Trung tâm chăm
sóc Dịch vụ khách hàng của Hệ thống phần mềm Quản lý nhân sự sureHCS– Công ty
CPTH Lạc Việt đã sưu tầm và biên soạn lại bộ câu hỏi này nhằm hỗ trợ quý công ty
có thêm nhiều thông tin.

Nguồn sưu tầm

Về chúng tôi/About us:
Lạc Việt luôn tự hào là đơn vị phát triển phần mềm Việt với Giải pháp Phần mềm Quản trị Nhân sự
phát hành ra thị trường sớm nhất Việt Nam ngay từ những năm đầu 1998 và là Giải pháp phần mềm áp
dụng các kỹ thuật công nghệ phát triển hiện đại, tiên tiến nhất trên thị trường hiện nay/ Lac Viet is always
proud to be a Vietnamese software company that developed and released the Human Capital Solution in
early 1998, i.e. the first software application of this type in Vietnam, and it is now the software solution
applying the most advanced and newest development technology on today’s market.
Sản phẩm được xây dựng tuân thủ các yêu cầu về Quản trị chất lượng và Nguyên tắc Bảo mật quy định
theo tiêu chuẩn quốc tế CMMI Level3, ISO 9001:2015, ISO27001:2013/ This product meets the
requirements of quality management and security protection as prescribed by CMMI Level3, ISO
9001:2015, ISO27001:2013.
Sản phẩm phù hợp và đáp ứng yêu cầu theo luật định về Quản lý Lao động-Thuế Thu nhập cá nhân-Bảo
hiểm bắt buộc tại các nước Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia và sẽ phát triển đến các nước khác trong
tương lai/This product complies with the regulations on Labor, Personal income tax, Mandatory insurance
in Vietnam, China, Cambodia and will spread to many other countries in the future.

Hỗ trợ Tư vấn miễn phí theo chi tiết liên hệ: Hotline 0901.555.063
surehcs@lacviet.com.vn
Trụ sở chính Hồ Chí Minh
23 Nguyễn Thị Huỳnh, P8
Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
ĐT: (+84.28) 842.3333 – Ext: 377

(+84.28) 3844.4929
Chi nhánh Hà Nội
Tầng 8-Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ
P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội
ĐT: (+84.24) 3512.1846
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Chi nhánh Đà Nẵng
36 Hàm Nghi, Q.Thanh Khê
Tp. Đà Nẵng
ĐT: (+84.236) 365.3848
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