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I. Bộ 11 câu hỏi phỏng vấn đánh giá khả năng thích ứng và linh hoạt (Adaptability and
Flexibility) ......................................................................................................................................................................... 2
II. Bộ 13 câu hỏi phỏng vấn kỹ năng quản lý Stress (Stress Management/Working under
high pressure skill) ....................................................................................................................................................... 3
III.
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I.

Bộ 11 câu hỏi phỏng vấn đánh giá khả năng thích ứng và linh hoạt
(Adaptability and Flexibility)
1. Mô tả tình huống mà bạn được giao nhiệm vụ mới mà chưa hề có kinh nghiệm trước
đó. Bạn đã thích nghi với tình huống này như thế nào để bất đầu công việc đó nhanh
nhất? Kết quả công việc của ba tháng đầu tiên bạn được đánh giá như thế nào? Theo
bạn thách thức lớn nhất khi trải qua giai đoạn đó là gì?
2. Hãy kể cho tôi nghe về khoảng thời gian bạn phải học cách sử dụng một hệ thống
hoặc phần mềm mới tại nơi làm việc. Bạn đã tiếp cận điều này như thế nào?. Mất bao
lâu để bạn hiểu và áp dụng chính thức hệ thống đó trong công việc?
3. Làm cách nào để bạn thích nghi với những tình huống thay đổi mà bạn không thể
kiểm soát được? Theo bạn bài học lớn nhất mà bạn rút ra được là nên làm gì khi ban
gặp những bất thường trong công việc?
4. Công ty của bạn thay đổi phương thức Quản lý hiệu quả công việc và đánh giá công
việc thay vì chỉ quản lý thời gian làm việc đi trễ về sớm như trước kia. Tuy nhiên nhưng
đồng nghiệp của bạn không sẵn sàng học hỏi điều đó và có biểu hiện chống đối. Trong
khi việc đó là giúp cải thiện hiệu suất của nhóm. Bạn sẽ thuyết phục họ như thế nào để
thích ứng với thay đổi đó?
5. Bạn đã làm việc cho dự án của khách hàng được một thời gian. Khi người quản lý
của bạn thông báo với bạn rằng các yêu cầu của dự án đã thay đổi đột ngột. Tuy nhiên
yêu cầu thời gian chuyển giao Sản phẩm/Dịch vụ không thay đổi. Bạn sẽ làm gì?
6. Hãy cho tôi biết bạn sẽ điều chỉnh lại lịch trình của mình như thế nào khi người quản
lý yêu cầu bạn chuẩn bị báo cáo trong vòng một ngày? Làm cách nào để bạn đảm bảo
rằng các nhiệm vụ thường xuyên của bạn không bị chậm lại so với kế hoạch?

7. Mô tả thời điểm bạn phải điều chỉnh phong cách làm việc của đồng nghiệp để hoàn
thành dự án hoặc đạt được mục tiêu của mình. Bạn đã tiếp cận tình huống như thế nào?
Thái độ của bạn cần thay đổi là gì?
8. Mô tả một tình huống khó khăn mà bạn đã trải qua trong cuộc sống cá nhân và nó
ảnh hưởng như thế nào đến bạn trong công việc.
9. Lần cuối cùng bạn phải học một kỹ năng mới trong công việc là khi nào? Đó là kỹ
năng gì?
10. Nếu đồng nghiệp của bạn có thái độ “đây là cách chúng tôi làm” để học một điều gì
đó mới, bạn sẽ cố gắng thuyết phục họ theo một phương pháp làm việc khác, hiệu quả
hơn như thế nào?
11. Bạn hãy mô tả tình huống khó khăn nhất mà bạn phải đối mặt trong công việc gần
đây nhất và cách bạn đã vượt qua nó như thế nào? Kết quả ra sao và mất bao lâu?
II.

Bộ 13 câu hỏi phỏng vấn kỹ năng quản lý Stress (Stress
Management/Working under high pressure skill)
1. Hiện nay bạn thường cảm thấy căng thẳng không? Các vấn đề đó là liên quan đến
công việc nhiều hơn hay cuộc sống gia đình nhiều hơn?
2. Khi cảm thấy quá áp lực và căng thẳng, bạn thường sẽ làm gì để giải tỏa/giảm bớt
căng thẳng?
3. Bạn chuẩn bị như thế nào cho một buổi thuyết trình trước [khách hàng / các bên
liên quan / ban điều hành] quan trọng vào ngày trước khi đến hạn?
4. Bạn có thể mô tả khoảng thời gian mà căng thẳng đã làm bạn mắc lỗi trong công
việc?
5. Hãy mô tả khoảng thời gian bạn phải đưa ra một quyết định khó khăn. Ví dụ:
a Bạn cần sa thải một thành viên trong nhóm. Làm thế nào bạn ra quyết định và
đảm bảo tính khách quan?
b Hoặc khi bạn cần lựa chọn giữa hai lời mời làm việc mà bạn đều mong muốn
trước đó.?
6. Hãy kể lại cho tôi biết bạn đã làm gì/hoặc sẽ làm như thế nào nếu:
a Người quản lý của bạn đưa ra phản hồi tiêu cực cho bạn trước các đồng nghiệp
của bạn?
b Hoặc Đồng nghiệp của bạn nhận xét về bạn không tích cực trong các cuộc họp
nhóm?

7. Trong công việc hay cuộc sống cá nhân: tình huống/điều gì sẽ làm cho bạn hay nổi
nóng? Vì sao?
8. Tình huống căng thẳng nhất mà bạn phải đối mặt tại nơi làm việc cho đến nay là
gì? Làm thế nào bạn có thể xoay xở vượt qua được tình huống đó?
9. Nếu được giao nhiều nhiệm vụ cùng một lúc. Ví dụ: Bạn tham gia vào nhiều dự án
trọng điểm của công ty. Bạn sẽ có làm gì để đảm bảo công việc đều hoàn thành
đúng hạn, đúng chất lượng?
10. Làm thế nào để bạn đảm bảo rằng: các vấn đề trong cuộc sống cá nhân của bạn
không ảnh hưởng đến công việc của bạn?
11. Theo bạn: Stress tốt hay xấu? Vì sao?
12. Đồng nghiệp đang rất căng thẳng với vấn đề họ đang gặp với rắc rối rất lớn. Bạn sẽ
làm gì với họ để giảm bớt căng thẳng?
13. Bạn sẽ đối phó với những thay đổi thường xuyên trong công việc như thế nào cho
tình huống nếu bạn đang quản lý một dự án mà:
a Khách hàng của bạn thường thay đổi yêu cầu cho cùng một vấn đề cần thực
hiện.
b Nhưng: Bạn không đủ nguồn lực để triển khai dự án. Người cũ nghỉ việc.Người
mới chưa có kinh nghiệm. Hoặc phòng Nhân sự chưa thể tuyển dụng đủ số lượng
nhân lực yêu cầu.
c
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Và: thỉnh thoảng công ty thì không đủ tài chính để thanh toán lương đúng hạn
cho bạn và team dự án.

Bộ 10 câu hỏi phỏng vấn năng lực Hành động hướng kết quả (Achievement
orientation competency)
1. Hãy cho tôi biết về thành tích mà bạn tự hào nhất và lý do tại sao?
2. Hãy nêu các mục tiêu gần nhất mà bạn đặt ra trong vòng 6tháng qua trong các lĩnh
vực khác nhau của cuộc sống? Hiện tại tình trạng của các mục tiêu đó ra sao?
3. Làm thế nào để bạn đưa một kế hoạch vào hành động?
4. Bạn sẵn sàng chấp nhận những rủi ro nào để đạt được mục tiêu mà bạn đã đặt ra
cho mình?
5. Mô tả các mục tiêu trong tương lai của bạn và các bước bạn dự định thực hiện để
đạt được những mục tiêu này.
6. Đôi khi mọi người trì hoãn việc thực hiện một việc gì đó. Mô tả thời điểm bạn nhìn
thấy những người khác trong tổ chức đã không hành động và bạn đã dựa chính
mình vào để dẫn đầu nỗ lực trong hành động.

7. Giải thích về một dự án bạn đã thực hiện theo sáng kiến của riêng bạn đã tạo ra ảnh
hưởng lớn đến bộ phận của bạn.
8. Theo bạn, tại sao một số người không thành công?
9. Mô tả khoảng thời gian mà bạn phải hành động với rất ít kế hoạch.
10. Bạn muốn đạt được điều gì nhất nhưng đã không có khả năng? Tại sao bạn không
thể đạt được nó?
Nguồn sưu tầm
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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
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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.
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ĐT: (+84.236) 365.3848

