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Angol Állásinterjú kérdések, válaszok és kifejezések 

 

Why are you interested in this position? 

 

Well, at the moment I am looking for new 

challenges in my career. I feel that I have 

learnt all I can from my current position and 

I am keen to develop my skills. Though I feel 

I am more than capable of succeeding in 

your available position, I feel it will offer me 

more opportunities to utilise my experience 

and reward the enthusiasm and dedication 

that I will bring to the job. 

Jelenleg új kihívásokat keresek a 

karrieremben. Úgy érzem, hogy a jelenlegi 

pozíciómban mindent megtanultam, amit 

lehetett, és tovább szeretném fejleszteni a 

készségeimet. Bár úgy érzem, hogy az önök 

által meghirdetett állás betöltésére teljes 

mértékben alkalmas vagyok, 

meggyőződésem, hogy tapasztalataimat 

jobban tudnám kamatoztatni a több 

lehetőségnek köszönhetően, illetve 

munkám iránti lelkesedésem és 

elhivatottságom is megfelelően lenne 

jutalmazva. 

For a long time now I have been hoping to 

work for a company with a great 

reputation, forward-thinking ethos and real 

room for advancement. I feel that your 

company can offer me all of these things 

and more. In return, I hope to offer my 

reliability, positive attitude, and the work 

experience I have gained over the last 

years. 

Már hosszú ideje egy olyan elismert 
vállalatnál/cégnél szeretnék dolgozni, ahol a 
progresszív szemlélet mellett van lehetőség 

a növekedésre, a haladásra.  
Úgy érzem, az önök cége mindezt, sőt, még 

többet is tud kínálni számomra. Ezért 
cserébe remélem, hogy felajánlhatom 
megbízható, pozitív hozzáállásomat, és 

munkatapasztalataimat, melyeket az utóbbi 
évek során gyűjtöttem.  

I was not actively looking for a new 
position, but when I saw the requirements 

listed for this job, I felt that it was the 
perfect fit for me. I believe that I have 

exactly the right kind of education and work 
experience that could fill this position and 
at the same time provide me with a new 
and exciting role that could advance my 

career. 

Nem voltam aktív álláskereső, azonban 
mikor láttam az állásnál felsorolt 

követelményeket és feladatait úgy éreztem, 
hogy tökéletesen illik hozzám. Úgy hiszem, 
hogy mind a tanulmányaim, mind a korábbi 
munkatapasztalataim megfelelőek a pozíció 

betöltéséhez, mindeközben számomra is 
lehetőséget kínál egy új és izgalmas 
szerepkörre, mely a karrieremet is 

előrelendítené.  
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What are/were your responsibilities in your current/previous job? 

 

My responsibilities are/were + (Noun or 
ING) developing software, recruiting staff, 
leading a small sales team and reporting 

directly to the CEO. 

A felelősségem alá / feladataim közé 
tartozott szoftverek fejlesztése, új kollégák 

felvétele, egy kisebb értékesítői csapat 
vezetése és közvetlen jelentés a 

vezérigazgató felé. 

I am/was in charge of + (Noun or ING) the 
training of new employees, the creation of 
spreadsheets and accounts, managing the 

payroll department. 

Én voltam megbízva az új alkalmazottak 
képzésével, táblázatokat készítésével, 

könyvelési adatokat rögzítésével, 
bérszámfejtésért felelős részleg 

vezetésével. 

I mainly deal with/dealth with (Noun or 
ING) customers on a face-to-face basis, 

issues of staffing and coordination, 
management consultancy for high-end 

firms and clients. 

Többnyire ügyfelekkel foglalkoztam 
személyesen, dolgozók ügyeivel és 
koordinációval, illetve nagy (felső 

kategóriás) cégeknek és ügyfeleknek 
nyújtottam vezetési tanácsadást. 

 

 

What major challenges did you face and how did you overcome them? 

 

One major challenge was managing the 
overall workload. I was working in a high 
pressure environment with strict weekly 

deadlines and multiple tasks to complete at 
any one time. I overcame this challenge by 
implementing a series of systems to help 
organise my daily work routine, priorities 
pressing issues, and offer me periods of 

down time where soft work such as 
answering emails and catching up with 

admin could be done. 

Az egyik legfőbb kihívás a munka 
mennyiségének kezelése volt számomra. 
Nagy nyomás alatt, heti határidőkkel és 

párhuzamosan futó feladatokon dolgoztam. 
Úgy bírkóztam meg ezekkel a kihívásokkal, 

hogy egy sor különböző rendszert vezettem 
be, amelyek segítették megszervezni a napi 
munkafolyamatokat, a sürgős kérdéseket 

fontossági sorrendbe rakni, és kialakítottam 
olyan időszakokat, amikor könnyedebb 

munkákat végeztem, mint például emailek 
megválaszolása és önmagam utolérése az 

adminisztratív feladatokkal. 

There were many challenges, but the one 
which offered some difficulty was in 
managing the team. It was my first 
managerial position, and I had little 

experience of giving orders and asking 
others to do certain tasks. At first, I feel that 

Számos kihívás volt, azonban amely 
nehézséget is okozott, az a csapat irányítása 
volt. Ez volt az első menedzseri pozícióm, és 

kevés tapasztalatom volt abban, hogy 
hogyan adjak utasításokat és kérjek meg 
másokat különböző feladatokra. Először 
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I was too lenient, not imposing strict 
enough deadlines and taking on too much 

work myself. Soon, however, l learnt how to 
give clear and concise instructions to my 

subordinates and how to delegate the 
workload. 

érzésem szerint túl elnéző voltam, és nem 
adtam meg kellően szűk határidőt a 
feladatokhoz, illetve túl sok munkát 

vállaltam magamra. Nem sokkal később 
azonban megtanultam, hogyan adjak a 

kollégáimnak egyértelmű és rövid 
utasításokat, és hogyan delegáljam a 

munkákat. 

The only real challenge that I faced was a 
small conflict with a colleague. We were 

working in the same department, so it was 
essential we got on. However, on several 

occasions we ended up arguing over 
methodology. In the end, I realised that I 

had to work on my communication skills, to 
clearly explain my views and opinions and 

to listen well to others. Ultimately, we 
became a well-oiled team and delivered a 

great level of productivity. 

Az egyetlen igazi kihívás, amellyel szembe 
kellett néznem, az egy munkahelyi 

konfliktus volt az egyik kollégámmal. 
Ugyanazon a részlegen dolgoztunk, szóval 
eléggé fontos lett volna, hogy jól kijöjjünk 

egymással. Ennek ellenére számos 
alkalommal végződött vitázással 

beszélgetésünk a különböző módszereken. 
Végül rájöttem, hogy javítanom kell a 
kommunikációs készségeimen, hogy 

világosan el tudjam magyarázni a 
nézeteimet és véleményemet, és 

meghallgassam a többieket. Végül egy jól 
összeszokott csapattá váltunk, és magas 

szintű teljesítményt nyújtottunk. 

 

What can you contribute to this company? 

I can contribute my ability to (quickly solve 
problems and find solutions, bring out the 
best in my team and create a positive work 
environment, handle stressful situations, 

guarantee results. 

Hozzá tudok járulni azzal, hogy gyors 
problémamegoldó képességgel 

rendelkezem, a csapatomból a legjobbat 
hozom ki, pozitív munkakörnyezetet 

teremtek, jól kezelem a stresszes 
helyzeteket és garantálom az 

eredményeket. 

My contribution will be (my positive 
attitude, my capacity to work to tight 

deadlines, my result-orientated mind-set. 

Pozitív hozzáállásommal, a szűkös határidők 
betartásával és eredmény fókuszú 

szemléletemmel fogok hozzájárulni. 

I will bring many things to this company, 
including (my professionalism and attention 

to detail, my passion for the job and 
expertise in the field, five years of 
experience and a deep and active 

understanding of the sector.) 

Számos dologban tudok hozzájárulni a cég 
működéséhez, beleértve például a 
szakértelmemet, a részletekre való 

odafigyelésemet, a szenvedélyemet a 
munkám iránt, szaktudásomat a területen, 
5 évnyi tapasztalatomat, illetve az alapos és 

naprakész ismereteimet az ágazatot 
illetően.vonatkozó mélyreható és aktív 

tudásommal igyekszem majd bizonyítani. 
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Tell me about yourself - Meséljen magáról! 

 

Well, I’m originally from…. - …..-ról/ről származom.  

I grew up in….   -  …………-en nőttem fel.  

I achieved my degree in (Mathematics, English literature) at (Oxford, Sheffield Hallam) in 

(2003, 2012). - Az Oxford-on diplomáztam angol irodalomból 2012-ben. 

I am passionate about (literature, history, poetry). – Szenvedélyesen szeretem a 

történelmet/irodalmat.  

My hobbies include (long-distance running, cookery, writing). - Hobbijaim közé tartozik a 

...(hosszútávfutás, főzés, írás). 

I feel that I am a very (organised, creative, ambitious) person. – Úgy érzem egy nagyon… 

(összeszedett, kreatív, ambiciózus) személy vagyok. 

 

Why do you want this job? - Miért szeretné ezt a munkát? 

 

I know that (name of the company) is a very reputable and forward-thinking company… - 

Tisztában vagyok vele, hogy a(z) [Cég neve] egy jó hírű és progresszíven (innovatívan) 

gondolkodó cég.  

I was initially attracted by the recent success of (name of company). However, I have since 

researched the company’s ethos and way of working, and I feel that this is my main reason 

for applying. - Először a(z) [cég neve] mostani sikerei voltak vonzóak számomra. Ezt 

követően utánanéztem a vállalati kultúrának és munka módszereinek, és úgy érzem hogy ez 

a jelentkezésem legfőbb indoka. 

I feel that your company is moving in the right direction, and I would like to be a part of it. 

- Úgy érzem, hogy a cég a helyes irányba halad, és szeretnék én is részese lenni.  

I know that you undertake large international projects, which is something that I feel I am 

ready for at this point in my career. - Úgy tudom, hogy nagyobb, nemzetközi projekteket is 

elvállaltak, amelyekre érzésem szerint készen állok a karrierem ezen pontján. 

I was drawn to the work environment, type of projects, and management style. - Vonzott a 

munkakörnyezet, a projektek és a menedzsment felfogása. 
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Tell me about your education - Meséljen tanulmányairól! 

 

„I graduated from (name of university) University in (date). „ 

Ezt a mondatszerkezetet használd, ha azt szeretnéd elmesélni, hogy melyik 

egyetemen végeztél, és mikor történt ez. Például:  

“I graduated from Sheffield Hallam in 2007.” 

„Az [egyetem neve]-én diplomáztam [évszám]-ban/ben.” 

“A Sheffield Hallam-en diplomáztam 2007-ben.” 

 

I majored in (subject). - szakirányom ... volt. (de nem feltétlen jelenti hogy lediplomázott) 
A [tantárgy/kutatási terület neve]-ra/re specializálódtam.  

Ez a mondat azt szeretné kihangsúlyozni, hogy melyik tantárgyra szakosodtál az 

egyetemen. Hogy világos legyen: a “major” a fő tantárgyad, amit tanultál. Más 

tantárgyakat is említhetsz, de a “major” a legfontosabb mind közül.  

 

I obtained/achieved my degree in (subject) in (date). - [Szak neve]-on diplomáztam 

[évszám]-ban/ben.  

 

Furthermore, I have achieved certificates in (subject) and (subject). 

Továbbá bizonyítványt/tanúsítványt szereztem [tantárgy neve]-ból/ből és [tantárgy neve]-

ból/ből.  

 

I feel these qualifications were essential laying the foundations in my career. - Úgy érzem, 

ezek a képesítések fontosak voltak a karrierem megalapozásában.  

I learnt many valuable techniques which I have since put into practice. - Számos hasznos és 

értékes technikát tanultam, amelyeket azóta a gyakorlatba is átültettem.  

 

The benefits of the course were numerous, though the practical application of the 

information has further my understanding of the field. 

A tanfolyamnak számos előnye volt, és az információk gyakorlati alkalmazása tovább 

mélyítette a szakmai tudásomat. 
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Tell me about your previous work experience. - Meséljen korábbi 

munkatapasztalatairól! 

 

I have been working the field of (marketing, sales, education) for more than (three, seven) 

years now. 

[Marketing/Értékesítés/Oktatási] területen dolgozom [három/hét] éve.  

 

I have worked both independently and as part of a team. 

Dolgoztam önállóan, és egy csapat tagjaként egyaránt.  

 

I was previously responsible for (the sales department, organizing events, developing 

script). 

Korábban [az értékesítési részlegért/rendezvények szervezéséért/programozásért] voltam 

felelős.  

 

My main tasks involved (creating databases, recruiting new employees, contacting new 

clients). 

Főbb feladataim közé tartoztak [az adatbázisok létrehozása/új alkalmazottak toborzása/az új 

ügyfelekkel történő kapcsolatfelvétel].  

 

My roles were varied, but included (developing lesson plans, managing a small team, 

accounting). - A feladataim válozóak voltak, de többnyire [óraterveket készítettem/egy 

kisebb csapatot irányítottam/könyveltem].  

 

I worked efficiently and achieved good results. For example, (this is an opportunity to 

mention some of the changes that you may have made at a previous company – improving 

customer relations, conducting vital market research, restructuring the lower management 

teams). 

Hatékonyan dolgoztam és jó eredményeket értem el, például javítottam a vásárlókkal való 

kapcsolatot, fontos piaci kutatásokat végeztem, újra strukturáltam az alacsonyabban lévő 

menedzsment csapatokat. 

In my first job I mainly dealt with… 
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Az első munkahelyemen többnyire [...]-al/el foglalkoztam.  

 

I often had to work against the clock, but I always kept my deadlines. 

Rendszerint szűk határidőre kellett teljesíteni a feladatot, de mindig tartottam magamat a 

határidőkhöz. 

 

I have more than 5 years’ experience of (Java script, teaching English, managing a team) 

Több, mint 5 évnyi tapasztalatom van (a Java Script programozásban / angol tanításban / egy 

csapat irányításában. 

 

I have a proven track record as a (team leader, events’ organiser, nurse). 

Bizonyított tapasztalatom / elért eredményeim van(nak) csapatvezetőként / 

rendezvényszervezőként / ápolóként. 

 

Ha jelenleg is dolgozol valahol, ezeket a mondatokat használd:  

Currently/At the moment/Nowadays I am employed by (company name) as (position). 

Jelenleg/Ebben a pillanatban/Manapság a [cég neve]-nek dolgozom, mint [pozíciód neve]. 

I deal with… - …-val/vel foglalkozom.  

My current responsibilities are… - Jelenlegi feladataim közé tartozik a... 

My current roles include – Jelenlegi kötelességeim a következőket foglalja magába... 
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What are your strengths? - Mik az erősségei? 

 

I take great pride in my work and never submit anything I believe to be anything but my 

very best. 

Büszke vagyok a munkámra, és sosem adok ki semmit a kezeim közül, ami nem a legjobb 

tudásom szerint készült. 

 

I perform well under pressure. 

Jól teljesítek nyomás alatt.  

 

I am good at multitasking. 

Több feladaton is tudok dolgozni egyszerre. 

 

I’m used to working in a busy environment. 

Hozzá vagyok szokva a pörgős munkatempóhoz.  

 

My (work-ethic, passion for the job, dedication to the role) is what makes me the best 

candidate for this position.  

A munkamorálom / szenvedélyem / elhivatottságom miatt vagyok a legjobb jelölt a 

pozícióra. 

 

I am customer-oriented.  

Ügyfélorientált vagyok. 

 

I am results driven.  

Eredményorientált vagyok.  

 

I always meet my targets and achieve my goals  - Mindig teljesítem a kitűzött célokat és 

célkitűzéseket.  
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I can handle stress easily and thrive in difficult situations 

Könnyen kezelem a stresszt, és jól teljesítek nehéz helyzetekben is.  

 

I am a team player. 

Csapatjátékos vagyok.   

 

I possess a drive to succeed which has always shown results 

Megvan bennem az ösztön a sikerhez, és ez rendszerint meg is mutatkozik eredmények 

formájában.  

 

I am eager to learn and to build upon my previous knowledge and experience. 

Megvan bennem a vágy a tanulásra, és arra, hogy korábbi tudásomra és tapasztalataimra 

építsek.  

 

I have a natural ability to - Megvan bennem a képesség, hogy... 

bring out the best in people - a legjobbat hozzam ki az emberekből 

find the simplest solutions to difficult problems  -megtaláljam a legegyszerűbb megoldást a 

legbonyolultabb problémákra 

stay positive in difficult situations - pozítív maradjak nehéz helyzetekben 

think logically - logikusan gondolkozzak  

see the bigger picture - átlássam a helyzetet 

work well under pressure - jól teljesítsek nyomás alatt is 

 

I’m very attentive to detail. 

Figyelmes vagyok a részletekre is.  

 

I have the ability to defuse conflict situations.  

Képes vagyok megoldani konfliktusos helyzeteket. 
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I am excellent at meeting deadlines and targets. 

Kitűnően dolgozom határidővel és kitűzött célokkal.  

 

I possess excellent (communication, analytical, multi-tasking, mechanical) skills. 

Kitűnő (kommunikációs/analitikus/multi-tasking/stb.) képességeim vannak.  

 

I’m a problem solver.  

Problémamegoldó vagyok.  

 

What sets me apart from other candidates is… - A többi jelentkező közül a következők miatt 

emelkedek ki... 

my attention to detail - részletekre való odafigyelés 

my experience and understanding of the role - tapasztalat és hozzáértés a pozícióval 

kapcsolatban 

the positivity I bring to the tasks - pozitív hozzáállás a feladatokhoz. 

 

I’m self-motivated and can work independently while still guaranteeing results. 

Önmotivált vagyok, és önállóan elvégzett munkám is garantáltan eredményes lesz.  

 

I’m 100% involved while performing work-related duties. 

Teljes mértékben ellátom a munkával kapcsolatos feladataimat. (azaz eltökélt vagy, és a 

jövendőbeli főnöködnek nem kell majd rágni a füled, hogy teljesítsd időben a feladataidat) 
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What are your weaknesses? - Mik a gyengeségei? 

 

I suppose one of my weaknesses is my lack 
of experience with Java script. However, 

this is something I am currently working on, 
as I am now attending a Java night course. 
Already, I feel much more confident in this 
subject, and I feel I will be ready to activate 

the knowledge by the end of the course. 

Úgy érzem, az egyik gyengeségem a 
tapasztalat hiánya JavaScript programozás 
terén. Azonban jelenleg is dolgozom ezen, 
és esténként Javascript kurzusra járok. Már 

most sokkal magabiztosabbnak érzem 
magam ezen a téren, és érzésem szerint a 

tanfolyam végére a megszerzett tudást 
kamatoztatni is tudom majd a gyakorlatban. 

One area I need to work upon is my English, 
though I have been studying the language 

for many years, I don’t have much practical 
experience. This is why I am currently 

attending various English language based 
meetups. My confidence is already 

increasing and my listening skills have much 
improved. 

Az angolomon úgy gondolom, hogy 
javítanom kell. Bár már évek óta tanulom a 
nyelvet, de kevés gyakorlati tapasztalatom 

van. Éppen ezért látogatok mostanában 
számos angol nyelvű társalgási csoportot. 

Az önbizalmam már javul, és a hallott 
szövegértésem is nagyon sokat fejlődött. 

 

 

Not skilled at delegating tasks - Képzetlen a feladatok kiosztásában 

Not being spontaneous - Nem spontán 

Taking on too many projects at once - Túl sok projektet vállal magára egyidőben 

Uncomfortable when leaving a project unfinished - Kényelmetlenül érzi magát, ha egy 

projektet befejezetlenül hagy 

Expecting too much from colleagues - Túl sokat vár el a kollégáktól 

Expressing frustration with underperforming staff or colleagues - Frusztrált az alulteljesítő 

kollégákkal 

Focusing on details too much - Elveszik a részletekben 

Afraid of speaking in public - Nyilvános beszédektől való félelem 
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How do people describe you? - Hogyan jellemeznek az emberek?  

 

Ambitious:  I am driven to succeed. 
Approachable:  I work well with others. 

Articulate:  I can express myself well in front of 
groups. 

Autonomous:  I use initiative. 
Calm:  I stay level-headed in a crisis. 

Charismatic:  I can be a leader when need be. 
Cheerful:  I develop a positive work environment. 

Clever:  I can juggle multiple tasks. 
Competitive:   I thrive under pressure. 

Confident:  I am not afraid to ask questions. 
Cooperative:  I get along well in a team setting. 

Creative:  I think outside the box. 
Curious:  I am eager to learn.               

Determined:   I am self-motivated. 
Devoted:  I am committed to the company’s success.  

Diligent:   I always work my hardest. 
Easy-going:  I easily adapt to new situations.  

Educated:  I possess formal training. 
Efficient:  I have very quick turnover time. 

Energetic: I am able to work long and hard hours. 
Enthusiastic:  I put my all into every project. 

Flexible:  I am able to adapt my priorities. 
Focused:  I am goal-oriented. 

Friendly:   I am easy to work with. 
Honest:  I value integrity. 

Imaginative:  I am inventive in my work process. 
Independent:  I need little direction. 

Insightful:  I can read between the lines. 
Intuitive:  I can sense when there is a problem. 

Meticulous:  I pay attention to the small details. 
Open-minded:  I take constructive criticism well. 
Opinionated:  I am comfortable voicing opinions. 

Organized:  I am a meticulous planner. 
Patient:  I am not easily ruffled. 

Perceptive:  I can read people effortlessly. 
Persuasive:  I am a natural salesperson. 
Procedural:  I work best with structure. 

Punctual:  I have great time management skills. 
Quiet:  I am a great listener.  

Relaxed:  I do not stress easily. 
Resourceful:  I use every tool at hand. 

Responsible:  I always finish a task on time. 
Talkative:  I am comfortable initiating a dialogue. 

Technological:  I am industrially savvy. 

Ambíciózus: A sikerek vezérelnek 
Megközelíthető: jól dolgozom másokkal. 
Közérthető: Jól tudom kifejezni magam csoportok előtt 
is. 
Önálló: Kezdeményező vagyok 
Nyugodt: Megfontolt maradok még krízisek esetén is. 
Karizmatikus: Vezetőként is tudok viselkedni.  
Vidám: pozitív munkakörnyezetet alakítok ki. 
Ügyes: Egyszerre több feladattal is elbírok.  
Kompetitív: Nyomás alatt is képes vagyok fejlődni 
Magabiztos: nem félek kérdéseket feltenni. 
Együttműködő: Jól dolgozom csapatban  
Kreatív: Találékonyan gondolkodom  
Érdeklődő: Szívesen tanulok.  
Eltökélt: Önmotivált vagyok.  
Elkötelezett: elköteleztem magam a vállalat sikere iránt. 
Szorgalmas: Mindig a legtöbbet hozom ki magamból. 
Alkalmazkodó:  Könnyen igazodom máshoz. 
Tanult: Formális képzésem van. 
Hatékony: Gyorsan dolgozom 
Energetikus: Keményen dolgozom hosszú ideig is. 
Lelkes: Mindent beleadok minden projektbe. 
Rugalmas: Jól kezelem a prioritásaimat. 
Fókuszált: célorientált vagyok. 
Barátságos: Könnyű velem dolgozni. 
Őszinte: becsülöm a korrektséget. 
Ötletes: Találékony vagyok a munkámban. 
Független: Kevés iránymutatásra van szükségem. 
Éleslátó: A sorok között olvasok. 
Intuitív: Megérzem, ha probléma van. 
Aprólékos: A legkisebb részletekre is odafigyelek. 
Széles látókörű: Jól viselem az építő kritikát  
Erős véleményű: Nem félek kimondani, amit gondolok. 
Szervezett: Aprólékos tervező vagyok. 
Türelmes: Nem lehet könnyen felbosszantani  
Figyelmes: Könnyen kiismerem az embereket. 
Meggyőző: Született kereskedő vagyok.  
Gyakorlatias: Szervezetten dolgozom 
Pontos: Jól osztom be az időmet.  
Csendes: Nagyszerű hallgató vagyok. 
Fesztelen: Nem stresszelek  
Találékony: Minden eszközt kihasználok 
Felelősségteljes: Mindig időben befejezem a feladataim. 
Bőbeszédű: Szívesen kezdeményezek beszélgetést  
Technikus: Szakértője vagyok a technológiáknak. 
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Where do you see yourself in five years? - Hol látja magát 5 év múlva?  

 

I hope to have gained a lot of experience in the field of (accountancy, recruitment, data 

analysis) … 

Remélem, hogy rengeteg új tapasztalatot szerezhetek a(z) (könyvelés, toborzás, adatkezelés) 

területén. 

 

I hope to have made some significant contributions to the company in the area of (market 

research, data acquisition, media influence). 

Abban bízom, hogy jelentős változáshoz segíthetem hozzá a vállalatot a(z) (piackutatás, 

adatszerzés, média megjelenései és befolyása) terén. 

 

I wish to have become an indispensable member of this team and to have added 

significantly to the overall efficiency of this department. 

Szeretnék elengedhetetlen tagjává válni ennek a csapatnak, és jelentősen segíteni a részleg 

hatékonyabb működését. 

 

Why do you want this job? - Miért szeretné ezt az állást? 

 

I believe that I am at a point in my career 
where I need to face new challenges and 

opportunities, I feel that you company can 
provide me with these. While, at the same 
time, I feel I have the perfect qualifications 
to become and invaluable member of your 

team. 

Úgy érzem, hogy a karrieremnek egy olyan 
pontjára érkeztem, ahol új kihívásokra és 

lehetőségekre van szükségem. Hiszem, hogy 
az Önök cége tudná ezeket biztosítani 

számomra. Emellett azt gondolom, hogy 
rendelkezem a megfelelő képesítéssel 

ahhoz, hogy felbecsülhetetlen tagja legyek a 
csapatnak. 

I think working at your company is exactly 
the right step for me at this point in my 
career. I honestly feel that my skills and 

experience are exactly what this role needs, 
and that you will be offering me the 

positive and development-based work 
environment that I have been looking for. 

Úgy érzem, hogy az Önök cégénél dolgozni 
lenne számomra a megfelelő következő 

lépés karrierem ezen pontján. Őszintén úgy 
gondolom, hogy ehhez a pozícióhoz az én 

képésségeim és tapasztalataim 
szükségesek, valamint hogy olyan pozitív és 

(személyes) fejlődésre alapozó 
munkakörnyezetet nyújtanak majd 

számomra, amilyet kerestem. 
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Why did you leave your previous job? - Miért mondott fel az előző 

munkahelyén? 

I felt that, though (name of company) was a 
fantastic opportunity for my younger self, I 

had gone as far as I could with them and 
needed to find new challenges. 

 

Úgy éreztem, hogy habár a (cég neve) 
nagyszerű lehetőség volt a fiatalabb 
énemnek, olyan messzire jutottam 

amennyire csak lehetséges, így most új 
kihívásokra van szükségem. 

I felt that I had learnt all I could from them 
and I wanted to continue my vocational 

development. 

Úgy gondolom, hogy mindent elsajátítottam 
amit csak lehetett, és most szeretném 
tovább folytatni szakmai fejlődésemet. 

Unfortunately, I felt that my skills were not 
being put the best of their uses. I believed I 

had a lot more to offer, but the available 
roles at (name of company) were simply not 

challenging enough. 
 

Sajnos úgy éreztem, hogy a képességeimet 
nem a lehető legjobban használták ki. 

Sokkal többet tudtam volna tenni a cégért, 
de az elérhető pozíciók a (cég neve)-nél 

egyszerűen nem jelentettek elég kihívást.  

Unfortunately, I did have a slight difference 
of opinion with my superior. There was no 
animosity, but I realised that I needed to 
find a company with an outlook closer to 

my own. 

Sajnálatos módon volt egy kis 
véleménykülönbségünk a vezetőmmel. 
Nem volt ellenségeskedés, de ezáltal 

rájöttem, hogy egy olyan cégnél szeretnék 
dolgozni, amely az enyémhez hasonlóbb 

személletmóddal rendelkezik.  

 

What major challenges and problems did you face? How did you handle 

them? - Milyen főbb kihívásokkal és problémákkal kellett szembenéznie? 

Hogyan kezelte ezeket? 

I faced a lot of challenges regarding 
deadlines and time management. I 

overcame these problems by becoming 
more organised, communicating with my 

clients, and setting realistic goals and 
targets. 

Nagy kihívást jelentettek nekem a határidők 
és az időm beosztása. Úgy sikerült 

leküzdenem ezen problémákat, hogy 
jobban szervezetté váltam, többet 

kommunikáltam az ügyfeleimmel, és 
valószerű célokat állítottam magamnak. 

The biggest problem I faced was a potential 
conflict with a colleague. We had been 

arguing with each other about the best way 
to complete a project. In the end, I realised 
that we both had great ideas and that we 
needed to listen more carefully to each 

other and accept that different people have 
different approaches. 

 

A legnagyobb probléma amivel 
szembesültem, egy lehetséges konfliktus 

volt egy munkatársammal. Azon vitáztunk, 
hogy mi lenne a legmegfelelőbb módja egy 

projekt kivitelezésének. Végül rájöttem, 
hogy mindkettőnknek nagyszerű ötletei 

voltak, csak jobban meg kellene hallgatnunk 
egymást, és elfogadni hogy különböző 

embereknek különbözőek a 
szemléletmódjuk. 
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How do you handle stress and pressure? - Hogyan kezeli a stresszt és a 

nyomást? 

 

I think a key to handling pressure is communicating with your colleagues. 

Szerintem a stressz kezelésének a kulcsa a kommunikáció kollégáinkkal. 

If you feel your workload is too high, it is important to tell a supervisor.  

Ha úgy érzed, hogy túl sok a munkád, fontos hogy erről szólj a felettesednek. 

Also, it is useful to be vocal as this may lead to some of your tasks being delegated. 

Hasznos lehet még ezen felül ennek plusz hangot adni, hiszen a feladataid egy részét 

átadhatják másnak. 

Organisation is best way of handling pressure. Setting achievable goals and deadlines. 

Completing sections of tasks and moving towards fuller achievements in manageable 

steps. 

A nyomás kezelésének legjobb módja a jól szervezettség. Ennek része az elérhető célok és 

határidők kitűzése, a feladatok kezelhető méretű felosztása, ezek lépésenkénti megoldása, 

így haladva a nagyobb eredmény felé. 
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Why should we hire you? What can you do better for us than the other 

candidates for the job? - Miért magát vegyük fel? Mivel tud többet nyújtani, 

mint a többi jelentkező? 

 

Unlike your other candidates, I can 
contribute my ability to quickly solve 

problems and find solutions, bring out the 
best in my team and create a positive work 
environment, handle stressful situations, 

and guarantee results. 
 

A többi jelentkezőtől eltérően, én képes 
vagyok gyorsan megoldani a problémákat, 
azokra megoldást találni, a csapatomból a 

legtöbbet kihozni és pozitív 
munkakörnyezetet biztosítani, valamint a 

stresszes helyzeteket jól kezelem és 
garantálom az eredményeket. 

 

My contribution will be my positive 
attitude, my capacity to work to tight 

deadlines, my result-orientated mind-set. 
These are attributes that I feel few other 

candidates can offer. 

A pozitív hozzáállásommal tudnék 
hozzájárulni a vállalathoz, valamint azzal, 
hogy képes vagyok a szűk határidőket is 

tartani, illetve eredmény szemléletű 
beállítottságommal is. Ezek olyan 

tulajdonságok, amelyekkel csak kevés másik 
jelentkező rendelkezik. 

I will bring many things to this company, 
including my professionalism and attention 

to detail, my passion for the job and 
expertise in the field, five years of 
experience and a deep and active 

understanding of the sector. 

Nagyon sokat tudok hozzátenni a cég 
működéséhez, többek között a 

professzionalizmusomat, a részletekre való 
figyelmességemet, a munka iránti 

szenvedélyemet, a szakértelmemet, amely 
öt év tapasztalatnak köszönhető, valamint 

az átfogó és naprakész ismeretét ezen piaci 
szegmensnek. 
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Önmagában ez a PDF elég lehet egy sikeres állásinterjúhoz, ha megfelelő 

angoltudással párosul. Azonban, ha úgy érzed, hogy számodra ez a segédlet 

önmagában kevés, mert angolod még nem tökéletes, akkor is tudunk segíteni:  

 

Kommunikációs Dopping – Üzleti Angol Nyelvtanfolyam 

 

 

Amellett, hogy felkészítünk a sikeres állásinterjúra, biztos és a munka 

világában is használható nyelvtudásra tehetsz szert.  

Anyanyelvi tanáraink kommunikáció-központú órákon segítenek, hogy a 

tényleges tudásod és nyelvi készségeid fejlesztése mellett bátorságod is 

legyen angolul beszélni. 

Ha szeretnél segítséget kapni nyelvi céljaid elérésében, nézd meg a 

weboldalunkat, ahol bővebb tájékoztatást kaphatsz induló tanfolyamainkról: 

 

TOVÁBB AZ INDULÓ  

NYELVTANFOLYAMOKHOZ 
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