
CodeMeet
Видео интервю на 
живо



Smartmeet
интерфейс и 
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Множество 
видове 
въпроси: 
отворени, 
тестови и 
задачи за 
писане на код



Интерактивната 
дъска помага на 
кандидата да 
покаже своите 
умения
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SmartMeet 

Видео интервю на живо
Дава възможност за провеждане на всеобхватни и оптимизирани интервюта в 
реално време, с широк обхват на въпросите насочени към различни роли.

Структуриран процес 
Провеждане на структурирани интервюта от различни места и хора, 
чрез предварително дефинирани въпроси и критерии за оценка.

Бърза подготовка на интервюто
Избор от голяма библиотека от въпроси

Взимане на решения в колаборация с колеги
Структуриран и обективен процес за преглед и оценка на 
кандидатите , който дава възможност за сътрудничество с други 
оценители чрез изпращане на покани в движение, споделяне 
на запис от интервюто, оценки и обратна връзка. 

Пести време при подбор



Видове 
интервюта

• Широко използвано на 
всички нива и етапи

• Особено подходящо за 
първо интервю на 
външни кандидати, 
което да е последвано 
от интервю за 
технически познания

• За вътрешна и външна 
селекция

• Полезна техника за второ 
интервю, позволяваща 
структуриран и 
систематичен подход с 
минимално 
припокриване

• Използва се 
единствено за подбор

• Особено подходящо 
при наличие на 
множество 
кандидатури. 

Къде се използва Къде се използва Къде се използва

Биографично интервю

Хронологично проучване 
на предишния опит на 
кандидата, широко 
използвано на всички нива 
и етапи

Компетентностно 
интервю

Структурирана серия от 
въпроси, насочени към 
извличане на 
поведенческа информация 
спрямо специфични 
компетенции, свързани с 
работата

Ситуационно интервю

Поредица от предварително 
определени, хипотетични 
въпроси, свързани с 
работата, които се оценяват 
спрямо набор от 
предварително определени 
отговори
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Структурирани според ролята 
интервюта

Изготвяне на 
правила за 
оценка на 

кандидатите по 
всеки тип въпрос

Правила 
за оценка

Определяне на 
компетенциите 

за оценка

Анализ на 
позицията

Изграждане на 
интервюто чрез 
биографични, 
ситуационни 

и/или 
компетентностни 

въпроси

Създаване 
на 

въпроси

Интервюира
не и оценка

Интервюиране 
на живо с 

предварително 
създадени 
въпроси и 
оценка по 

предварително 
зададени 

параметри
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SmartMeet : Основни 
функции

Оценка в реално 

време

Видео и чат

Добавяне на 
участници и 

запис на обратна 
връзка

Повторно гледане 

Наблюдение

Анотации и обратна 

връзка

Бяла дъска

Насоки Добавяне на 
въпроси и 

критерии за 
всеки
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Доклади и резултати

• Обобщени и детайлни резултати по 
секции

• Подробна диагностика

• Предложения за последващи 
интервюта

• Възможност за персонализиране и 
корекции
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Talent in Innovation.

Innovation in Talent.

Благодарим 
ви!


