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  جذب نیروی فروش و   بهترین سواالت استخدامی برای 
 تکمیل تیم فروش 

 مقدمه 

  افراد   نیبهتر  افتنیاست که مستلزم    یکار   نیچالش است. ا  کیاستخدام فروشنده  
و    افرادی هستند که توانایی  فروشندگان  را یاست، ز  عمومی باال   روابط  باو    ساز  ارتباط
  ت ی عبور کنند تا شخص   این سداز    دی کنندگان باو مصاحبه  سازی را دارند  متقاعدمهارت  
 سازند. را آشکار  های شغل فروشندگی نامزد واقعی

نقش مناسب   نیا  یکه برا   یافروشنده حرفه  کی  افتنی  یکمک به شما برا  یبرا   ن،یبنابرا
استخدام   ندفرآی  در  را  شما  ما  (متعهد و منطبق بر فرهنگ شرکت شما  ن،یبخوش) است  

در پاسخ    باید   که  ییها  یژگیو بهترین  تا    یسواالت مصاحبه شغل   نیفروشندگان، از بهتر
هم   دیاز سواالت مصاحبه فروش با   ستی ن لی. ا، راهنمایی می کنیم  دیها جستجو کن

 باشد.  دیمصاحبه شونده مف یمصاحبه کننده و هم برا یبرا

 فهرست مطالب: 

 مصاحبه فروش  های پرسش و پاسخ  نیبهتر ▪
 ندارند یآنها آمادگ یبرا  متقاضیان که  سواالتی ▪
 مختلف فروش  یها تی موقع یبرا  افراد سواالت مربوط به نقش ▪
 فروش میت یاستخدام اعضا ▪

 در فروش  می فرد در خدمت ت  کی ی ها یژگیو  .1
 فروش   میت یکردن خألها پر .2
 د یکن دایفروش تان پ میت یبرا   دیجد یروها یاز ن یتناسب عال  ک ی چگونه .3
 د ی باش یز ی به دنبال چه چ دیفروش با ندهی نما کی در .4
 فروش با عملکرد باال  ندهینما کیآشکار  ریغ ی ها یژگیو  .5
 فروش موفق نامزدها  نهیش یپ دییتأ ی مطمئن برا یها راه .6

 مورد عالقه کارشناسان  یپرسش ها و پاسخ ها  ▪
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 مصاحبه فروش  ی پرسش و پاسخ ها   ن ی بهتر   

  د ی حاصل کن   نانیاطم  دیتوان  یچگونه م  ،اولین سوالی که مطرح می شود این است که
  ی ازهاین  متناسب با  را  آل   دهیا  تی فروش با مهارت، تجربه، دانش و شخص  ندهی که نما

 . دی کن یشرکت خود استخدام م

هشت    ن ی که ا   د یمطمئن شو   د،یکن   ی کدام نقش فروش مصاحبه م   ی که برا  ست ی مهم ن 
 : د یر ی گ می  مصاحبه فروش را در نظر    یسوال ضرور 

 د؟ یکن   ی م  ف ی خود را در فروش چگونه توص   ایده آل ی کار   ط یمح   -  1

،  همیشگی   یاز حجم کار   متقاضیانرا که    یکند تا انتظارات   یسوال به شما کمک م  نیا
 . دیدارند، کشف کن ف یوظا ضی و تفو یز ینحوه برنامه ر یو حت ی ادار  یفضا  مشان،یت

به شما کمک کند   دی سوال وجود ندارد، اما با نیا یبرا  یکسانیپاسخ  چیکه ه یدر حال
را به    های خودمهارتکند، می   نگاهکار خود    به باز  با فکر  شما چقدر    ی دای که کاند  دی تا بفهم

  مقاصد   یبرا  صرف  یهدف گذار   یبه جا   میت  یاعضا  ریسا   به  و   می دهدطور مداوم ارتقا  
 می کند.  ، کمکی فرد

 د؟ یفروش خود را چگونه بدست آورد   ن ی موفق تر  -   2

نقاط    اتیبه جزئ  نانیو با اطم   به روشنی  دی فروش بالقوه شما با  ندهیسوال، نما  نیبا ا
 خود بپردازد.  یقوت و استعداد فروش کل

فروش    شبردیپ  ینامزد را برا  کیاست که روش منحصر به فرد    یپاسخ خوب پاسخ  کی
ا استراتژ   ی ارتباط  یمهارت ها   میزان  موضوع  نینشان دهد.  را   ی ها  یو  آنها  فروش 

 کند.   یروشن م

 او  طرز فکر تا درباره    د یبپرس  دیگری در راستای موفق ترین فروش آن فردحتمًا سؤاالت  
نحوه    یبا موانع و حت  شنحوه برخورد  نی و همچن  ت یموفق آن    زمان کسب  در طول

 . د یبدان شتریب  ار طرف وی، فروش نیجشن گرفتن ا

 . دی کن   یی نقش خود راهنما   ن ی دتر ی فروش در جد   ند یبه فرآ   تان کرد ی رو   ق ی من را از طر   -   3
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شما مدام در   یدا یآزمون دانش محض است. اگر کاند  کیفروش    ندیفرآ  درباره  سوال
  ی کند، اما نم  یصحبت م  بسته است،شغل خود    نیکه در آخر  ییمورد تمام فروش ها

تا    است  دهی بزند که چقدر طول کش  نیتخم  ایرا نام ببرد    فروش  ند ی مراحل فرآ تواند  
کند. اثبات    یمن، احتماالً با شما صادقانه رفتار  هریک از این مراحل را پشت سر بگذارد 

ب   ات یجزئدر   عنوان    نینابرااست،  شو  کیبه  مطمئن  ا  دینامزد  در   ارهایمع  نیکه  را 
 . دیباش این ریزه کاری هامراقب  زیمصاحبه کننده ن کیو به عنوان  دیدسترس دار

به حرکت درآوردن   یرا که آنها برا  ی که به وضوح اقدامات  باشید  یبه دنبال پاسخ  باید  شما
 د. ن نشان ده را به روشنی   انجام داده اند چرخه فروش بالقوه خود در کل   یمشتر 

 ؟ ، کمترین عالقه را دارید فروش  ند یفرآ   به کدام بخش از  –  4

، آنها مجبورند با افراد دشوار،  شانصداقت مهم است و فروش دشوار است. در شغل  
 ، رد شدن ها و معامالت ناموفق برخورد کنند. فرایند فروش طول در موجود موانع 

 درصد  100  شه یاست که هم   دیلذت ببرند، بع  ندیفرآ  نی اگر آنها واقعًا از بودن در ا  یحت
  بیشتری سؤاالت    حتما  د،یکرد  افت یرا در  هی که پاسخ اول  یباشند. هنگام  یو راض  زهیبا انگ

و دریابید به کدام بخش    دیآنها را در هنگام لحظات سخت آشکار کن  کرد یتا رو   دیرا بپرس
 از فرایند فروش عالقه کمتری دارند. 

 د؟ ی کن  ی م  ف ی شرکت ما را چگونه توص   د، ی ا  ده ی بر اساس آنچه تاکنون د   -  5

این شغل برای او   دی ، بلکه باباشدشما مناسب    یبرا  مربوطه   نه تنها مهم است که نامزد
د که آنها یکن  یحاصل م  نانیسوال اطم  نیا  دنیپرسبا  .  محسوب شود  یمناسب  نهیگز  نیز
برا  یم نام    یز ی چه چ   یدانند  اند ثبت  و مح  کرده  بازار  که    یطی و محصوالت شرکت، 

 . شوند را می شناسندبا آنها احاطه  قرار است روزانه

آنها قبل از    دیکه بدان  دهدیامکان را م  نی به شما ا  گرفتن پاسخ این سوال   نیهمچن
  به خوبی   در مورد شرکت شما   قی تحق  یفروش، کار خود را برا  یورود به مصاحبه شغل

  دانند یآنها م  از این که  است  ی نشانه خوب  یا نه. اگر جواب مثبت باشد،  اندانجام داده

۳

https://www.novinlive.com/
https://www.novinlive.com/
https://www.instagram.com/novinlive/


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
                                                                                                                                                     @novinlive 

به    ایبه آنها مراجعه کنند    نکهیکنند قبل از ا  قیتحق  یاحتمال  انیچگونه در مورد مشتر 
 بدهند.  هادشنیآنها پ

شرکت شما مناسب هستند    سازمانی  فرهنگ   یآنها برا  اینشان دهد که آ  دیپاسخ با  نیا
  اما   ،به جای بیش از حد کار کردن است شرکت هوشمندانه کار کردن    شعار  . اگر ریخ  ای

را تشویق می روز هفته    7  یساعته شبانه روز   24  کارو    یمعتقدند که شما اضافه کار   آنها
 .ریخ  ایدارد    یو شرکت هماهنگ  می ت  یاعضا  هیفرد با بق   نیا  ایکه آ  دیاز خود بپرس  ،کنید 

 د؟ ی خود هست   ی چرا به دنبال ترک شغل فعل   -  6

مهم   یهر صنعت و هر نوع نقش  یندارد، اما برا  و دقیقی  که پاسخ کامل  یگر یسوال د
 است. 

نشان دهد.    دیفروش جد  تیموقع  کی  تصدی  ینامزد را برا  یقصد واقع  دیپاسخ با  کی
و    یاز اهداف شغل  ی نشی از "درباره خودت به من بگو" است که به شما ب  ینسخه ا  نیا

 دهد.  یآنها م  یروند فکر 

که    یطیترک مح  یحت   ایرشد    ی برا  یمثبت باشد، مانند فرصت  لیدل   کی  نیکه ا  یتا زمان
قرار گرفته    ینامزد عال  کی  در برابرشما    ست،یآنها مناسب ن  یسبک کار   ای  تیشخص   یبرا

آنها در مورد شغل    اید، ولی   باید   کنند،  ی صحبت م  یخود منف  یفعل  ی کارفرما  ای اگر 
 . دی مراقب باش

وجود   زیاست که ممکن است در شرکت شما ن  یز یچ  شغل قبلی،  ترک  یآنها برا  لیاگر دل
 . دیبپرس یشتر ی داشته باشد، سؤاالت ب 

 ؟ می کنید به روز    تاندر بازار هدف    خود را   چگونه   –  7

را که نامزد    یمنابع  ریکتاب ها، خبرنامه ها، دوره ها، وبالگ ها و سا   دی با  به شما  پاسخ
سوال که    ن یبا ا  به عالوه،کند، نشان دهد.  یماندن در صدر صنعت مصرف م  یشما برا

می توانید این موضوع را عمیق   د،یگذار  یوقت م   یر یادگی  یماه چقدر برا  ا یهر هفته  
   .دیکن  یر یگیپ تر
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 د؟ ی کن  ی م  ی چگونه روز خود را سازمانده   -   8

جلسات فروش، تماس    ف،یکه نامزد شما وظا  دیهست  یسوال، شما به دنبال روش   نیبا ا
 .برنامه ریزی می کند  یو داشبورد فروش خود را به طور کل میفروش و تقو یها

به    دهد آنها با تعهدات خود به هنگام ورود  یاست که نشان م  ی پاسخ  ف،ی پاسخ ضع
  ی برخورد م   وظایف شان   یبند   تیاولو  یبرا   یراه  ایمنطق    چی، بدون ه شغل جدید

  ی شیبرنامه روشن و بازاند  کیشروع هر روز با    یآنها را برا  ییتوانا  ،یپاسخ عال  کیکنند.  
 دهد.   یهفته نشان م  انیپا تاو عملکردشان   فیدر مورد وظا شده

 ندارند  ی آنها آمادگ ی برا   ان ی که متقاض  ی سواالت 

مهارت    یبه خوب   دیبشنو  دیخواه  یدانند شما م  یکه م  ییفروشندگان در دادن پاسخ ها
ا چرا  نکن  نیدارند.  اضافه  را  سوال  کم  دی شش  انگ  ترقیعم  یتا  و    ها،زهیدر  تجربه 

 د؟ یکن  ریو به طور بالقوه آنها را غافلگ  دیها کاوش کنآن  یخودآگاه

 داشته باشد؟   د یرا با   ی ای اصل  ی هر فروشنده خوب چه ارزش ها  -  1

نسبت به حرفه    یواقعًا چه احساس  دی نیتا بب  کندیسوال به شما کمک م  نی پاسخ به ا
 . با آن نقش منطبق می شوند چگونه که کنندیفکر م نی فروش دارند و همچن

 ست؟ ی شما چ   ی شغل   یی نها  ی آرزو  -   2

در   این شغل  . چگونهماند شرکت شما نخواهند    در  نقش و   نیدر ا  شهیهم  یآنها برا
در حرفه   شغل جدیدباورند که    نیآنها بر ا  ایبلندمدت آنها نقش دارد؟ آ   زندگی  برنامه

شغل است که آنها را مشغول نگه    کیفقط    ایکند    یم   جادیا  زیادی  فروش آنها تفاوت
  ی تا زمان   دن را پرداخت کن   شانصورت حساب ها  از طریق درآمد آن می توانند  و   شتهدا
 ؟ پیدا کنند یبهتر  شغلکه 

 د؟ یدار می روز سخت لبخند را بر لبان خود نگه   ک یچگونه در    -   3
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ا  دادن  پاسخ  تمرین کردن به منظور  ی برا  یراه  چیه   ی سوال وجود ندارد. وقت   نیبه 
  ت یبا شخص  یاد یارتباط ز  و   است  ی سوال کامال شخص  کی   نیا  دیکن  یبه آن فکر م   بیشتر

 دارد.  یتیاز هر موقع یاستفاده حداکثر  یآنها برا ی درون   زه ی انگو 

 د؟ ی ده  ی م  ح یجمله توض  ک ی خدمات ما را در    ا ی چگونه محصول   -  4

اما به    ،هد خوایدرباره شرکت شما م  یحیاست که توض   یدر سؤال قبل  رییتغ  نوعی  نیا
و    اند دهید  در مورد شرکت شما   که  ییزهایکه چقدر چ  دهدیتر، نشان مفشرده  یاوهیش
 اند.کرده  درک را  انددهیشن

چگونه مشکل    م ی . ت د ییبه من بگو   را   د یداشت   در شغل قبلی   که   ی ای م یاختالف ت   ک ی  -   5
 ؟ ید کرد   ی باز   ی چه نقش شما   را حل کرد؟ 

، همین سوال میآن جعل کن  یبرا   یاست که پاسخ  رممکن یغ  باً یکه تقر  یگر یسؤال د
!( را به یخود )تجارب منف  یمیت  اتی تجرب  دی نامزد شما با  د،یپرسیرا م  نیا  ی. وقت است
نشان دهنده بلوغ و    نیکند. ا  انی ب  یو آنها را در مدت زمان نسبتًا کوتاه  ورد آخاطر  
 است.  دیهمه مف یبرااست که   ییراه حل ها افتنی یآنها برا لیتما

از    که چرا آنها  د یا   دهی پرس   از دست داده اید،که    ی احتمال   یتا به حال از مشتر   ای آ   -   6
 د؟ یاز آن تجربه برداشت کرد   ی ز ی نکردند؟ چه چ  د یخر   شما 

است.    شکستو   شدن  ردطمشاهده نحوه برخورد نامزد شما با   یبرا  یگر یروش د   نیا
قصد دارند از معامالت ناموفق درس   شهیها هم که آن  دهدینشان م  یپاسخ عال  کی
بزرگ    را یز  رند،یبگ به دنبالفروشندگان  بازخورد درباره    همیشه  و  نحوه  انتقاد سازنده 

 . خود هستندعملکرد 

 مختلف فروش   ی ها  تی موقع  ی سواالت مربوط به نقش افراد برا

فهرست سواالت مصاحبه، اضافه کردن سؤاالت خاص    جادیمهم در ا  یهااز بخش  یکی
 . دی کنیآن مصاحبه م  یاست که برا  یفروش ت ی به موقع

 کاران( )مناسب تازه   سطوح اولیه   – 1
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  پیگیری   از  عتریفروش هستند، ممکن است سر  یایدن  در  که نسبتًا تازه وارد  ی ندگانینما
از دست دادن    ایکنند    یبالقوه چشم پوش  انیمشتر از  ب   کیپس    ی معامله مطمئن، 
 شوند.  زهیانگ

ها، بودن سرنخ  طی، واجد شرافروش  خط لوله مراحل مختلف    تی ریبا مد  نی آنها همچن 
معموال آشنا یا با تجربه در بازار شما    یصنعت شما و موانع معمول  ی هایژگی و کشف و 
 ریسواالت را بپرسد تا مطمئن شود که در مس  نیتواند ا  یمصاحبه کننده م  کی .  نیستند

 . یا نه درست قرار دارند

 سواالت مناسب برای این سطح: 

 د؟ی شو بخش فروش وارد   دیباعث شد که بخواه  یز یچه چ ▪
 ت یشود و در نها  پشیمان  دیکرد  یکه دنبال م  ی را بالقوه ادر صورتی که مشتری   ▪

 ؟ یدکنی. چه کار ماسترا انتخاب کرده  یکی از رقبای شماکه  بگویدبه شما 
 د؟یشو یاز فروش منصرف م یچه زمان ▪
 ی بالقوه م   یمشتر   یک  بودن  طیواجد شرا  ی که برای تشخیصسواالت  نیمهم تر ▪

 ست؟ی چ یدپرس
در   د؟یدار  یخود را به روز نگه م  فروش  ی مهارت ها که    دیشو  یچگونه مطمئن م ▪

 د؟ی بهتر شو دی خواه یم  یز یچه چ

سواالت به عنوان    ن ی از ا   ن ی ، همچن Pipedriveفروش در    ات ی عمل   ر ی کانن، مد   ی کورتن
 : کند ی استفاده م   ه یفروش اول   ی هانقش   ی مصاحبه برا   یاصل   ی هابخش 

در مورد نقش   وظیفه  نیکمترو    مورد عالقهبیشترین وظیفه   ▪ مورد عالقه شما 
 چه بود؟ تانیقبل

خود به من   تی و سابقه موفق  یدر مورد طرح جبران خسارت قبل  یخاص  ات یجزئ ▪
 د یبده

 تعریف کنیدمن  یبرا داستان کی ▪
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  ن ی نقش و همچن  نیحضور در ا  ی آنها را برا  زهیسؤاالت انگ  نیا"دهد:    یم  حیکانن توض
مربوط   اتیدهد. جزئ یکردن شنونده را نشان م ریمکالمه و درگ یآنها در برقرار  ییتوانا

راه   کی  نی ا  نیاست، بنابرا  کشفقابل    یگذشته و سوابق آنها به سخت  کارمزدبه ساختار  
 شته است." آنها در نقش مشابه در گذ  تی قسنجش موف   یآسان برا 

 فروش   مرکز تماس -   2

ها و    ادداشتیاز تماس ها،    ییکارکنان مرکز تماس اغلب مجبورند روزانه با حجم باال
در معرض    شتریآنها را ب  نیهمچن  ویژگی شغلی  نیپرس و جوها سر و کار داشته باشند. ا

 دهد.   یناراحت کننده قرار م  یمکالمات تلفن  نیو همچن دی ناام انیمشتر ا ی انیمشتر

  ی مهم است. به عنوان مصاحبه کننده، م   خیلی کار    ن ی به ا   ق ی دق  ار یدوستانه و بس   کرد ی رو 
 : د یبپرس   این سواالت را  د یتوان 

 د؟ یراحت هست  پتیاسکر  کیبا تماس سرد با   ایآ ▪
 ست؟ یچ یاحتمال  انیاز مشتر دنی پرس یسواالت مورد عالقه شما برا ▪
 د؟ی کن یتلفن برخورد م ی پشتعصبان یاحتمال انیچگونه با مشتر ▪
برای   د؟یکن  یم  قیتحق  مشتریان احتمالیجلسه چگونه در مورد    ایقبل از تماس   ▪

 د؟ یهست یبه دنبال چه اطالعات  انجام این کار
 د؟یشو یمطمئن م  گرید  وظیفهقبل از انتقال به  وظیفه  کی  لیچگونه از تکم ▪

 کاربران یا مشتریان   ر ی مد  -   3

که نقش مهم  حالل مشکالتی،  کاربران    رانیمد و  در رشد کسب  یهستند  دارند  وکار 
 نی. آنها اکنندیم  جادی ارزشمند ا  انیاز مشتر  ینیبا تعداد مع  یمعموالً روابط بلندمدت 

انجام فروش، رس با  را  آور   ات، یبه شکا  یدگیکار    ی داده ها  لیو تحل  ه ی و تجز  یجمع 
   دهند. ی انجام م داریخر یبهبود تجربه کل یو تالش برا  یمشتر 

صاحب موفق کاربران    ر ی مد یک   قوی ارتباط   ،  بس   ، ات  و  .  است   افته یسازمان    ار یمدبر 
 بپرسند:   این سواالت را  توانند   یاستخدام کنندگان م 

 د یدر گذشته را شرح ده خود همکاران ای انی روابط موفق با مشتر جاد ینحوه ا ▪
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 ست؟یچ  یاحتمال ی مشتر  کیبا  رابطه جادی ا یراه برا نیبهتر ▪
همزمان   دیتوان  یکه م  دیتا مطمئن شو  دیکن  یم   یز یچگونه روز خود را برنامه ر ▪

 د؟ی کار کن یحساب مشتر   نیبا چند
 کی  قصد داشتکه    دیرا حفظ کرد  ی مشتر   یک  که  دییبه من بگو  یدرباره زمان ▪

 سفارش را لغو کند  ای سیسرو 
 چگونه؟ د؟ی ا دهیشرکت را بهبود بخش کی  ندیتا به حال فرآ ایآ ▪

 فروش   ر ی مد   -  4

هستند   فروش  ندگان ینما دادن به    زهیو انگ  یگر یمسئول استخدام، مربفروش    ران ی مد 
  ط ی مح  کیو هم در    یکنند و هم به صورت فرد   شرفتیخود پ  میتوانند در ت   یکه م
 ست ین  ی کاف   است.  هابر دوش آن  یادیز  یهاتیمسئول  گر،یرشد کنند. به عبارت د  یگروه
  ت ی ر ی مدو    یرهبر در    دیبلکه با  باشد،فروشنده با استعداد    کیفروش فقط    ری مد  کی  که

از آن    زیفروشندگان ن   نیاز بهتر  یار یبس  ی که حت  مهارتی  ،مهارت داشته باشد   زیافراد ن
 . ستندیبرخوردار ن

  ی م   یابینامزد خود را ارز   یها  ییکه توانا  دی نقش، مطمئن شو  نی ا  یهنگام مصاحبه برا 
سخت و    یکند، در زمان ها   تی درست هدا  ریرا در مس  به او   واگذار شده  میتا ت  دیکن

 . د یخونسرد بمان  یت یو در هر موقع  دی به آنها کمک کن  اند  اهداف از دست رفتهمواقعی که  

 است:   ی ت یمصاحبه فروش موقع   االت کار، سو   ن ی انجام ا ی از راه ها  ی ک ی

تا اهداف   دیکن یخود کمک م  میکند، چگونه به ت  رییوکار تغکسب  یهاتیاگر اولو ▪
 د؟ نرا درک کرده و به انجام برسان افته ی رییتغ

نتوانسته  را    فروش خود   ه یسهم  یفروش هستم که سه ماه متوال  ندهینما   ک یمن   ▪
رهبر فروش   ک یبه عنوان    د؟ییآ  یکنار م   تیوضع  نی. چگونه با اام برآورده کنم
 د؟ ییگو یبه من چه م

چ ▪ موفق  ی ز یچه  عنوان    تی باعث  به  چگونه   ندهینما  کیشما  شد؟  فروش 
 دهد؟ یرا نشان م تان میت ت یریشما نحوه مد تحت نظارت  یندهایفرآ
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 یی ها  تیفروش به دنبال چه مهارت ها و صالح  ندهینما  کی هنگام استخدام   ▪
 د؟ یهست

فروش   گانندی نما  ی برایگر یمرب  جلسه   کی  تی باعث موفق  یز یبه نظر شما چه چ ▪
 شود؟  یم

 ی مشتر  ت ی موفق  ر ی مد   -  5

 موفقیت مشتری:   مدیر توضیح درباره  

است که   انییمشتر  انیم  رابطه  جادیا  یبرا  با ثباتو    عملگراروش    کی  یمشتر   تیموفق 
 ی مشتر   تی موفق  علت  نی. به همهستند  در حال حاضر با کسب و کار شما در ارتباط

و محصوالت    انی. الزم است اهداف مشترمحسوب می شود فروش    های بخشیکی از زیر  
که با شما    مشتریانی . هر کدام از  قرار گیرد  یبررس  مورد  یا به صورت دوره  آنها  مورد نظر

  فه  یشما دارند. وظ  شرکت  از محصوالت  یمتفاوت  خواسته هایو    ازهایهستند، ن  ارتباطدر  
که   یاست. در صورت  ی مشتر   تی موفق  ریبر عهده مد  مشتریان یا شرکتها  نی ا  ازیدرک ن

م  درستیاطالعات    یمشتر   تیموفق   ریمد شما  دهد،  ارئه  شما  ارائه    د یتوانیبه  با 
 .دیبرس بیشتر درآمدخود، به    و خدمات محصوالت

  روشهایی مانند:   تا با استفاده از  می کوشد،  نهبا مشارکت فعاال  یمشتر   تیبخش موفق 
)upsells)  یفروش   شیب فروش مکمل   ،)cross-sellsبازار و  به دهان    یاب ی(  دهان 
(word-of-mouthنحوه تعامل ،) را بهبود بخشد ان یبا مشتر  و ارتباط . 

اختصار    شخص  ن یاعنوان    به  مد  نامندیم  CSMرا  مخفف    ی مشتر   تیموفق   ر یکه 
(Customer success manager  است. کار )CSM  بر ارزش افزوده    یکار مبتن  کی

 . نداردمحاسبه  یتبلقا  یبه صورت مال عموماکار او  بازگشت سرمایهو  بوده

  ن یخدمات شما شکاف ب  ایشود که محصول    یشما مطمئن م  ی مشتر   تی موفق   ریمد
 . دکن ی پر مکلمه   یواقع  یبه معنارا  شان تیو موفق   یمشتر 
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دهد که    یم   نانی دهد و اطم  یرا کاهش م  ی مشتر   زشینقش فعال است که ر  کی  نیا
  ی احتمال   یدی و از هرگونه ناام  نندیب  یدر مورد محصول به طور کامل آموزش م  انیمشتر

 شود.   یم  یر یجلوگ یمشکل خدمات مشتر  کی شدن به   لیقبل از تبد مشتری

و تجزیه و تحلیل    یبررس  ،یمشتر   ازیبتوانند بر اساس ن  دی با  یمشتر   ت یموفق  رانیمد
درباره الزم  دنبال شخص  های  به  دهند.  انجام  را  تجربه    دی باش   یمحصول  به   ارائهکه 

کردن و در خالصه  باشد  را داشته  کارکرد  مخاطبان مختلف  محصوالت/خدمات    نحوه 
 مهارت داشته باشد. 

عبارتند    د ی بپرس   شود،   ی نقش مصاحبه م  ن ی ا   ی که برا   ی از کس   دی که با   ی از سواالت   ی برخ
 از: 

از تجربه   تیرضا و  دیدر خر یمشتر   تیاز موفق نانی اطم ی برا ییاز چه روش ها ▪
 د؟ یکن ی استفاده م  خریدشان

 ؟ی(فروش  شیب )مانند دیکن یم ییفروش را شناسا  یچگونه فرصت ها ▪
 یاتیح  ای  نیتر  یچگونه فور   د؟یکن  ی م  تیریرا مد  ابتیرق  تیاولو  نیچگونه چند  ▪

 د؟ یکن  یم نییزمان مشخص تع کیها را در   تیاولو نیتر
ارتباط   انیچگونه با مشتر،  دی مشکل را فورًا حل کن  ک ی  دی توان  ینمهنگامی که   ▪

 د؟ یکن یبرقرار م
ممکن است چند نمونه   د؟ی نوشته ا  انیمشتر  یرا برا  خرید  مراحل گام به گام  ایآ ▪

 د؟یرا به اشتراک بگذار

  مشاور فروش   یسواالت مصاحبه فروش را هنگام جستجو  نیا  دی توان  یم  نی شما همچن
 . دیبپرس نیز

 فروش   ات ی عمل   ر ی مد   -  6

تا    کنند یکمک م   هامیبه ت  کنند یکار م  اتیعمل   تیریمد  یهاکارکنان فروش که در نقش
 ییهاحلابزارها و راه  یساز ادهیپ  ،فروش مربوط به خود  ندیبا حل مشکالت مربوط به فرآ

 . ابند یخود دست  کاری کامل لیبه پتانس کند،یم  یساز را ساده گرانیکه مشاغل د

۱۱

https://www.novinlive.com/
https://www.novinlive.com/
https://www.instagram.com/novinlive/


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
                                                                                                                                                     @novinlive 

  نامزد نقش مدیر گذشته    ی ها  ت یخواهد در مورد روش ها و موفق   ی مصاحبه کننده م 
 : اموزد ی فروش ب   ات ی عمل

فروش خود   می ت   بهارزش را    نیشتری تواند ب  یفروش م   اتیعمل  ریمد  ک یچگونه   ▪
 د؟ یافزایب

 ست؟ یشما چ یتیریفروش، سبک مد  اتیعمل ریمد کی به عنوان  ▪
فروش   میت  افزایش کارایی  ی را برا   یندی که فرآ  دییبه من بگو   یدر مورد روش خاص ▪

 . دیا دهیبهبود بخش 
 ی توسعه شخص   برای بهبود فروش    اتی عمل  ریماه گذشته به عنوان مد  12چگونه در   ▪

 تالش کرده اید؟ 

 معاون فروش   یا  رییس   -   7

دارد که کل شرکت   ریپذفروش انعطاف  نیماش  کیدر ساخت    یمعاون فروش نقش مهم
 . بردیرا به جلو م 

 نیبزرگ فکر کنند و در ع  ریدهند به تصو  ی که انجام م  یدر هر کار   د یفروش با  رانیمد
 روز به روز آگاه باشند.   شرفتیحال از پ 

 نقش سطح باال:   ن ی ا   در مورد   دنی پرس  ی چند سوال برا 

ابزارها ▪ مورد  در  شما  فناور   ینظر  و  را    یفروش  فروش  دهد، که  می    افزایش 
 د؟ یکن یم  یگذار  هیسرما  کیو زمان را در کدام  بودجه ست؟یچ

 ی شرکت در جهت  قرار باشد که  اگر  د؟ی کن  یم  تی را در سازمان هدا  ریی تغ چگونه   ▪
 برنامه شما چه خواهد بود؟  شود،با آن سازگار   دیبا نیز فروش که  کندحرکت 

 م یبه چه تعداد ت  دیکن  یفکر م   د،یکه در مورد شرکت ما دار  یبا توجه به اطالعات ▪
 م؟یدار  ازیفروش ن

م ▪ کارکردها  کدام  کن  دیخواه  یبا  برقرار  م  د؟یروابط  حمایت   دیخواه  یچگونه 
 د؟ یکن  تیفروش را هدا  یبرا  کردی"ار "میان ک
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 ی مشتر   تیحساب / موفق  تیری/ مد  یابی فروش و بازار   بخش های  د ی چگونه با ▪
 با هم کار کنند؟ 

 فروش   م ی ت   ی استخدام اعضا

مصاحبه، جنبه    جیرا  ی ها   کی سواالت مناسب مصاحبه فروش و تکن  دنیعالوه بر پرس
  ص یبه آنها توجه کرد. تشخ  دی نامزد وجود دارد که با  کی  یاز سبک کار   یگر ید  یها
 شما باشد.  ستیل یدر باال  دی است با یمیت گریشما چه نوع باز یدای کاند نکهیا

  ا ی محصول    نانیباشند که بتوانند با اطم  یفقط به دنبال افراد   د یاستخدام نبا  رانیمد
 . فروش خواهند بود میت  کیاز  یبفروشند. آنها بخش ییرا به تنها  انشخدمات 

ماهر باشد: عملکرد فروش    اریممکن است در شغل خود بس  به تنهاییفروش    ندهینما  کی
را   ی ز یکلمه هر چ  یواقع یتوانند به معنا  یباشد و آنها م   رویاییآنها ممکن است   یقبل

 بفروشند.  یبه هر کس

 افتد؟ یم یکند چه اتفاق  یخوب کار نم گرانی فروش با د  ندهینما نی ا یاما وقت

  زه یانگ  یب   میآن عضو ت  با قرار گرفتن در کنارفروش شما ممکن است    میت  یاعضا  هی بق
 شوند.  دیناام یم ی ت هیاز فقدان روح یحت  ایشوند 

،  عمل می کردند و سازنده    به خوبی با هم کار می کردندمرحله    ن یشما تا ا  میو اگر ت
توانند با هم خوب کار   ینم گریداشت که د دیفروش خواه ندگانیاز نما یناگهان گروه

 اندازند.  یکنند و کل تجارت را به خطر م

 در فروش   م ی ت   فرد در خدمت   ک ی  ی ها  ی ژگ ی و 

زمینه   سندهینو   ،یونیلنس  کیپاتر در  و مد  یرهبر   موفق   ن ی ا  قاً یدق  م،یت  تیری فروش 
و    میرا بشناس  یاساس  لتیآل: چگونه سه فض  دهیا  میت   کنیمشکل را در کتاب خود "باز

 .ه است " پوشش دادمیپرورش ده
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و  ب  یژگیاو در کتاب خود سه  باکه شرکت  کندیم  انی را  در  استخدام    ی برا  د یها  افراد 
  یژگیو   نیکند که ا   یاستدالل م   یکنند. او حت  شیفروش آزما  میت  کیدر    م یت  خدمت

 هستند.   یی به تنها شخصی فرد ها مهم تر از مهارت ها 

 هستند: این ویژگی ها شامل موارد زیر  

 ی فروتن   – 1

ندارند، آنها به مشارکت    تیدر مورد وضع  ی ادیز  ینگران  ای  ت یمن  ،م یت  افراد در خدمت
 کنند.  یم فیتعر یو نه فرد یرا به صورت جمع ت ی کنند و موفق یاشاره م  گرانید

 اق ی اشت –  2

  ، ی ر یادگی  یبرا شتری ب -هستند    یشتر یب یزها یبه دنبال چ شهیهم میت افراد در خدمت
 کنند.  یفکر م  یبه مرحله بعد شهیو هم  شتریب  تیمسئول

 هوشمند  –  3

  ی نسبت به مردم دارند، آنها سواالت خوب  ییحس مشترک باال  ،می ت  اشخاص در خدمت
 کنند.  یبرخورد م  گرانیپرسند و به طور موثر با د یم

 میت   فرد در خدمت  ک ی   یژگیبه دنبال هر سه و   شهی است که هم   نیا  یدی کل  کردیرو 
فروش ممکن است کل تعادل، بهره   ندهیاز آنها کم باشد، آن نما   یکی  ی. اگر حتدی باش
 ببرد. ن یرا از ب میاعتماد ت  یو حت   یور 

داند    یرا از دست داده باشد، او م  یفروتن   ی ژگیفروش و   ندهینما  ک ی به عنوان مثال، اگر  
 قیمت ضرر کردنبه    رسیدن به این خواسته ها  که چگونه به خواسته خود برسد، اما اگر

  ی برا   اشتیاقاگر احساس    گر،ید   یدهند. از سو  ینم  ی تیاهم  او   باشد،   یگر ی شخص د
انگیزه بالقوه    رطوو به  شودیدر محل کار سست م  یرا از دست بدهد، به راحت   یبرتر 

 . دآوریم نییرا پا دیگر نمایندگان فروش

 فروش   م ی ت  ی پر کردن خألها 
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هنگام مصاحبه    د یاست که با  یگر یشما جنبه مهم د  یفروش فعل   م یها در تشکاف  یابیارز
جد  کی  یبرا فروش  باش  دینقش  داشته  نظر  بازد یدر  باال    یمیت  کنانی.  عملکرد  با 
، واقع شوندمفید  فروش شما    م یت  یهمکار خوب برافقط یک    از    شتریب  یلیخ   توانندیم

پر  را شما فاقد آن است یفعل  میت هک ییهادر مهارت موجود  ییهاشکاف توانندیآنها م
 کنند. 

.  نقطه ضعف دارند یر ی گی پ در بخش شما یفروش فعل  ندگانیکه نما فرض کنیم  دییایب
 ی معالقه مند به خرید    اریبس  مشتری احتمالی)و به سرعت!( با    ی آنها فروش را به راحت

خود برسند، اما سرنخ  و سهیمه فروش کند هر بار به اهداف یبندند، که به آنها کمک م
 شوند   یبه طور کامل سرد مو  آنها به سرعت   و کم عالقه تر به خرید  کمتر پاسخگو  یها

 چون پیگیری ای در کار نیست.

در    م ی ت  د ی عضو جد   ک ی که  است، فروش  قوی  پیگیری  بهبود    ی م   بخش  را  تواند جو 
 : را ی ز  ، بخشد 

معامله را بهبود   لیو نرخ تبد  فروش  مانند سرعت خط لوله  یآنها احتماالً عناصر  ▪
 کنند  یرا موفق تر م میت  نیبخشند، بنابرا یم

مهارت را پرورش دهند و    نیکمک کنند تا ا  می ت   یاعضا  ر یتوانند به سا  یآنها م ▪
 شوند یفروش بهتر   ندگانینما

 م ینقاط قوت و ضعف ت  یابیارز  ی است که برا  بسیار ضروری  به عنوان مدیر  شما   یبرا
 . دیشرکت خود وقت بگذار تیمامور  نیو همچن  یمی ت ، یاهداف فرد موردخود در 

خود به صورت   فعلی  از فروشندگان  کیاست که با هر    نیکار ا  نیانجام ا   یراه برا  نیبهتر
 در آنها   که نامزد شما ممکن است  ییاز حوزه ها  یقی تا درک عم  دی جداگانه صحبت کن

 . دیبه دست آور و بتواند به اتقای مهارتهای تیم فروش شما کمک کند ارزشمند باشد

  یر یادگیو    شرفتیشما خواهد بود تا پ  یبرا  یفرصت عال  کی  چنین موقعیتی همچنین
  ی ها می. اکثر تدیکن  یز یرا برنامه ر  ندهیفروش آ  یآموزش  یدادهای و رو   دیکن  قیرا تشو

فرصت    نی از ا  نیدر حال رشد هستند، بنابرا  شهیهستند که هم  ییهافروش موفق آن
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بلکه به طور مداوم به    د،یکن  ترکیدنز  به هم  تا نه تنها فروشندگان خود را  دی استفاده کن
 سعه دهند. خود را تو یهاتا مهارت دیآنها کمک کن

 د ی کن  دای پ  تان فروش    م ی ت   ی برا  از نیروهای جدید  تناسب عالی   ک یچگونه  

  اشتیاق   ،ی از فروتن  نانی اطم  یمصاحبه برا  هنگامکه    ییهاروش  نی از بهتر  یبرخ  نجایدر ا
 آورده شده است.  ،نامزد شما وجود دارد  یو هوشمند 

از  میزان مناسبی    از  نان یاطم  حصول  ی مصاحبه برا  یها روش  نیاز بهتر   یبرخ  نجا یدر ا
. این نکات همچنین کمک  شده است  ذکر  شغلی شما نامزد    یو هوشمند   اشتیاق  ،ی فروتن

کند و خودش   خود عادت  دیجد  میبه ت  یبه سرعت و به راحت  می کنند که نامزد احتمالی
 را با شرایط جدید انطباق دهد. 

 روش ها و نکات مهم: 

 د یکن   ی مصاحبه نم  صورت انتزاعی خال و به  که در    د یمطمئن شو   -  1

مصاحبه جداگانه باشد، که در    نیشامل چند  دیمصاحبه با  یآل برا  دهیا  تی موقع  کی
دهند.    یرا ارائه م   یحات یبا نامزد، توض  یینها  صحبتآن مصاحبه کنندگان مختلف قبل از  

مصاحبه  گر ید  نهیگز یک  انجام  کننده    ئت یه  با  دومصاحبه  هر  به   نهایا  یاست. 
اند بحث  متوجه شده  هک   یتیشخص  یهایژگ یتا درباره و   دهدیکنندگان اجازه ممصاحبه

 کنند.  لیتحلتجزیه و را  مورد نظر  دیمختلف کاند یها و رفتارهاکنند و پاسخ

 آرام   ی م یت   ط ی مح  ک یمصاحبه در   -   2

 ط ی مح  ک ی آنها را در    دیتوان  یرسند، م   یمصاحبه م   ی که به مرحله بعد   یداوطلبان  یبرا
که  ی. کساندیقرار ده "حل مسئله تیم" کیدر  ردستانی، مافوق ها و زهمتایان با  یکار 

کرده و خود را   شرفتی پ  طیمح  نیدارند در ا  یخوب  ی و همکار   ی فرد   نیب  ی مهارت ها 
 . نندک یرابطه برقرار م گرانیو به سرعت با د نشان می دهند

دهد، نه فقط    ی آنها را نشان م   ت یکه شخص   د ی در مصاحبه فروش بپرس   ی سواالت   -   3
 را   آنها  ی مهارت ها
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  ند یفرآ  کی را در    شخصیت آنهاممکن است    نامزدها  فروش  یها مهارتصرف بررسی  
که نحوه تعامل آنها با   دیمطمئن شو  به درستی ارزیابی نکند، بنابراین شما بایدفروش  

 .  فروش چگونه استو در درون یک تیم   گرانید

 عبارتند از:   دی بپرس   د یتوان   ی که م   یاز سواالت رفتار   ی برخ

خود مخالف   ریبا مد  در عین حال  و  دی باش  می خوب ت  عضو  کی  دیتوان   یم  ایآ ▪
 د؟ی باش

 ، باشید مشکل خاص را حل کند، موافق ن  کی  خواهدیشما م  میکه ت  یاگر با روش  ▪
 ؟ برخورد می کنید ت یموقع ا آنچگونه ب

  ه ی روح  دیباشد و متوجه شو  یگر یفروش شما در ماه باالتر از هر کس د  جینتااگر   ▪
 د؟ یکن  یآمده است، چه کار م نییپا میت

  ی واقع   تین  دیتوانیسؤاالت وجود ندارد، اما م   نیا  یبرا   یکامل  مشخص و  پاسخ  چیه
خود    گران ید  ی توانمندساز   درتقو   نامزد  پاسخ  از  کالم   -را  غ   یچه  چه    -   یرکالمیو 

 خواند.  یم را خطوط  نیب  ، جمالتمصاحبه کننده خوب کی . دیبسنج

 د یباش   یز یبه دنبال چه چ   باید  فروش   نده ی نما   ک یدر  

که معموالً   آنچه  مورد  در  ما  قبل،  م   نرم  ی هامهارت در بخش  گرفته  نظر  و    شوندیدر 
به    د ییای. حال، بمیدارند، صحبت کرد  یفرد  نیو ب  ارتباطی  یهابا مهارت  یاد یارتباط ز

کن  ییهایژگیو  مهارت  مینگاه  اغلب  نام  یها که  مشخص  شوند،یم   دهیسخت  تر، که 
در سؤاالت مصاحبه فروش شما    دی و قطعًا با  هستند  تر یر یگ و قابل اندازه  ترشدهفیتعر

 پوشش داده شوند.

نقش م  یهااگرچه  موقع  توانندیفروش  ابتدا   یهاتیاز  مد  ییسطح  تا    ت یریگرفته 
در همه    هایژگیو   نیا  یمتفاوت باشند، جستجو  ییاجرا  یهاتی موقع  یو حت  فروش

 مهم است.  ارینقاط قوت و ضعف آنها بس ییفروشندگان بالقوه و شناسا

 مواردی که باید مورد توجه قرار گیرند: 

 درک کامل از چرخه فروش   -  1
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از اقدامات الزم در هر مرحله از چرخه فروش خواهد   ی قی دانش عم  ،آل   دهینامزد ا   کی
کمک به رشد سازمان   یاز چرخه برا  ییکوتاه کردن بخش ها  یرا برا  ییداشت و راه ها

ا  یم   ییشناسا دنبال  به  باش   نیکند.  فروش    دیمهارت  در چرخه  را  نامزد خود   ک یتا 
 کند.  ییخودتان راهنما یحت  ای یسازمان فرض

 سرنخ ها   ت ی صالحتعیین    –  2

  ن یکند، مسلمًا بهتر  تعیین  یرا به درست  سرنخ ها  ت یصالح   می تواند  فروش که  میت  کی
و    یسازمانده  یبه خوب  سرنخ  تیصالح  ی . وقتدیداشته باش  دیتوان   یاست که م  یمیت

ور   تیریمد بهره  فروشندگان شما  موفق   یشتر یب  یشود، همه  با  داشت،    ت یخواهند 
را با واداشتن    یژگیو   نیاکنند.    یکسب م  یشتر یب  درآمدکنند و    یم  یر یگیپ  یشتر یب

  ی برا   یک سرنخ  بودن  ط یواجد شرا  یکه برا   یکردن سؤاالت  ستیبه ل   تیم فروشتاننامزد  
 . دیامتحان کن ،مناسب استشرکت شما 

 و خدمات  تمحصوال   درباره   دانش داشتن    –  3

دهد که آنها   یفروشند نشان م  یدر مورد دانش آنها در مورد آنچه که آنها م  دنیپرس
  تمرینی در زمینه   یگفتگو  کیدر طول مکالمات فروش خود چقدر مشتاق خواهند بود.  

 ی که مشکل خاص  دیهست  یبالقوه ا  یمشتر   شما  که در آن  دیرا امتحان کن  ین ینقش آفر
 و نامزد مورد نظر نقش فروشنده را بازی می کند.   تواند حل کند یرا محصول شما م

 سازمان  ی سطوح باال  -  4

ا  دهی چ یپ  بسیار  تا فروش  هی از مراحل اول  ندی فرآ  کی  کردن  یرهبر   ن ی است. به دنبال 
  ی م   تی ریو روزانه مد  یخود را به صورت هفتگ  میکه چگونه تقو  د یو بپرس  دی مهارت باش

  ف یوظا  یر یگی پ  یکه برا  ییها  کی ابزارها و تکن  نیها، فهرست کارها و همچن  ل یمی کنند، ا
 ، چه چیزهایی هستند.کنند  یخود استفاده م

 فروش با عملکرد باال   نده ینما   ک یآشکار    ر ی غ  ی ها  ی ژگ ی و 

تا    دی خود به دنبال آنها باش  ندهیدر کارکنان فروش آ   دی وجود دارد که با  گرید   زیچند چ 
 کند.   لیفروش شما تبد سیستماز  ضیتعو رقابلیغ یآنها را به بخش
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 حل مسئله   ی ها  یی توانا  -  1

ا  ریناگز  به صورت  مشکالت نامزد شما    ا یآ  دینیبب  نکهیا  یبرا  شود.  یم  جادی در نقش 
  د ی ها بخواهاز آن  دی توانیرا دارد، م  یعنی توانایی حل مسئله   مهارت  نیشما ا  یدا یکاند

ها، نحوه خود را در گذشته و نحوه برخورد با آن  یکار   ی هاتیموقع  نیزاترکه استرس
که از آنها خواسته    دیگری  یهاتیموقع  ایبرخورد با کمبود اطالعات در هنگام حل مسئله  

 زمان معمول.  نصفمشکل در  کیحل  مانند:   د.نده حیشده است را توض

 ی ن یخوش ب  -   2

  ی از فروش هستند. از آنها در مورد شکست ها  یو چالش ها بخش ثابت  ها   شکست
 . دیمقابله با آنها استفاده کرده اند، بپرس   یکه برا یکردیخود و رو  یقبل  ینقش ها

 ی گر یمرب توانایی   –  3

  . نند یب  یمداوم م  ندیفرآ   کی  در  را  هستند که رشد خود  ییفروش آنها  ندگانینما  نیبهتر
که   نندیرا بب  یی هانهی زم  قادرندخود هستند،    موفقیت کاریکه آنها در اوج    یزمان  یحت
روش  شرفتیپ  بیشتر  توانندیم مورد  در  خود  نامزد  از  باشند.  برتر  و  مورد   یهاکنند 

 . دیارتقاء مهارت و تعداد دفعات انجام آن بپرس یاش براعالقه

 نامزدها   فروش موفق   نه یش ی پ  د یی تأ  ی مطمئن برا  های   راه 

ا و مهارت ها  نیمشکل همه  فروش  آنها هست  ییسواالت  دنبال  به  : نجاستیا   دیکه 
 . کرده اندآنها آماده  یبرا یبه خوب  خود را فروشندگان معموالً 

 نیمختلف آماده باشد، بنابرا  یوهایسنار  ی است که برا  نیفروشنده ا  کی  عتیدر طب
 است.  ی گر یهر نقش د باً یفروش دشوارتر از تقر یپاسخ صادقانه از نامزدها  افتیدر

 ییهاپاسخ  سواالتی، در  دنیبا پرس  دیتوانیفراتر از سواالت متداول مصاحبه فروش، م
اما به    ،شوید  ترقیعم  ، شدمربوط می    یفروش قبل  یهاتیها در موقعکه به عملکرد آن
 . شودیتکرار کرد و اغلب هم م  توانیاست که م یز یچ زین نیکه ا دیخاطر داشته باش 
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تا نامزد خود را   دیفراتر برو   این نیزاز    شتری سؤاالت ب  دنیبا پرس  دیتوانیحال، م  نیبا ا
 . دیوادار کن  اتیجزئ درباره یساز شفاف به

نامزد    خوب  ی را از آمادگ   قت یتا حق   د یبپرس   دی توان   ی که م   ی چهار سوال مصاحبه فروش 
 عبارتند از:   ، د یکن   ز ی متما  برای مصاحبه، 

برده و آن   دی فروش خود داشت  میبر ت  یر یقابل اندازه گ  ری که تأث  یزمان  بهمن را   .1
 . فضا را برای من مجسم کنید

 . دیی بگو  بودید،خود فراتر رفته    یفصل  ایکه از اهداف فروش ماهانه    یدر مورد زمان  .2
 چه بود؟ یماه فروش شما در نقش قبل نیبهتر .3
 نهایتا در آن  یداما توانست  ،از دست داده بودید  باً یکه تقر  ی به من در مورد فروش .4

 . دیی بگو، دیبرنده شو

مانند درآمد، تعداد    اعداد و ارقامیشامل    شهیهم  باً یتقر   سواالت  نیاز ا  کیپاسخ به هر  
 است.  لینرخ تبد ایفروش 

روند    حی. ارائه ارقام آسان است، اما توضدی باز کن  شتری و داستان را ب  دیحاال وقت بگذار
 دشوارتر است.  اریبه آنها بس  یابیدست

 : د یرا بپرس   ر ی سواالت ز 

  از اهداف   از طریق تعیین صالحیت صحیح سرنخ ها  دوره که  نیچگونه در طول ا ▪
 د؟یموفق شد  د،ی خود فراتر رفت فروش

 به آن داشت؟  دنی را در زمان رس ریتأث ن یشتریب یچه اقدام  دی کن یفکر م ▪
 د؟ یکن دیبازتول یگر ید  تیرا در موقع یمشابه جینتا دیتوانست ایآ ▪
 د؟یکرد یی شناسا دی آن شد رییکه موفق به تغ  یچگونه مشکل را در معامله ا  ▪

  د ی مطمئن باش  دیتوانیم  نی، بنابراشد کمتر خواهد  آنها    یآمادگ  د،یبرو   ترقی هرچه عم
 . ندیگویشده را نم  نیو پاسخ تمر  کنندیم  فیفروش خود را توص  یواقع  اتیکه آنها تجرب 

 مورد عالقه کارشناسان   یپرسش ها و پاسخ ها 
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 جاناتان آنجلوف 

 . Aircallو معاون فروش،   انگذارانیاز بن یکی

 " . سرد گرفته ایدتماس    او هستم که شما با    فردی بفروش، انگار که من    Aircallبه من  "

 د؟ یرا بخواه   ن ی ا  باید   چرا 

معموالً    نند،یب  یمصاحبه م  ندیهستم که در فرآ  یفرد  نیکه من معموال آخر  ییاز آنجا
 کامالً مطمئن هستند.  Aircallنسبت به دانش خود در مورد 

از    یسوال  چیه  نکه ی دهند. آنها بدون ا  یمتأسفانه آنها عمدتًا همان اشتباه را انجام م 
زنند.    یزنند و حرف م  یکنند. فقط حرف م  یخود را شروع م  ارائه فروشمن بپرسند  

  ی صحبت م  فقط  شما   د،یده  ینامم: شما گوش نم  ی استرس م  یرا اثر گفتگو  نیمن ا
 . دیکن

معنا" به  ن  یفروش  کردن  دادنبلکه    ست،یصحبت  آن  گوش  گ است.  اغلب    ج ی ها 
: صبر  پرسمیو سپس از آنها م  کند،یچه کار م  Aircallاند که  گرفته  ادی  رایز   شوند،یم
از  و    ستیتجارت او چ   ؟ صحبت می کنید  د یدار  یتلفن  یبا چه کس  دیدانیم   ا یآ  د،یکن

 " ؟می شودبه او مربوط   محصول ما  که دیدان   یم کجا

آوردن  فشار    یمهم است که نامزدها درک کنند که فروش فقط به معنا  اریمن بس  ی"برا 
از فروش محصول مناسب    نانیبلکه گوش دادن به آنها و اطم  ست،ین  اردیشخص خر  به

هستم،   ری خورند با آنها کامالً سختگ   یشکست م  یمن معموالً وقت  به فرد مناسب است.
 ن ی . خبر خوب اوجود دارد  یر ی ادگی  یبرا  یاد یز  یزهای دانند که هنوز چ  یآنها م  نیبنابرا

 " .می تا به آنها کمک کن میهست  نجایاست که ما ا

 برورو  س ی فرانس 

 .  MadkuduCROو   انگذاریبن

 تان چه بود؟"  یچالش شما در نقش قبل  نی"بزرگتر .1
 " د؟یدار  ازین یز یبه چه چ  MadKuduقرارداد خود با  نیبستن اول ی"برا  .2
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 د؟ ی پرس ب  باید  سواالت را   ن ی چرا ا 

 ی " م یکه من "سندرم قربان  میبگرد  یز یاست که به دنبال چ  نیپشت سوال اول ا  لی"دل
  اونداشته است صحبت کند،    تی موفق   یکه برا  ییزهاینامم. اگر نامزد در مورد همه چ

که فرصت ها را به   میهست  ی. ما به دنبال افراد بلند کرده استپرچم قرمز بزرگ را    کی
 " . نندیب  یچالش ها م یجا

کند، چقدر به دنبال    ی چگونه کار م  نده ینما  میکند تا بفهم  ی "سوال دوم به ما کمک م
 دارند."  ازیفروش ن یرا برا یز یهست و چه چ  یبانیپشت

 استن ماسوئراس 

 . نترکامیا، EMEAفروش   ر،یمد

 " هستند و چرا؟ شرکت هاییچه  د ی کنیم نیکه واقعًا آنها را تحس ییهاشرکت"

 د؟ ی سوال را بپرس   ن ی ا  باید   چرا 

و   ینامزد چقدر عالقه مند به فناور   کیسوال را بپرسم تا بفهمم    نی "من دوست دارم ا
ن  ینیکارآفر واقعًا مهم  کرده است )ه  ستیاست.  را ذکر  نامزد کدام شرکت ها   چیکه 

  نکه یا  یابیارز   یسوال برا  نیاز ا  یمن به سادگ   سؤال وجود ندارد(.  نیا  یبرا  یپاسخ کامل
که    یشرکت  تیدر مورد ارزش ها و مامور  یاصالت و انرژ   اق،یتواند با اشت  ینامزد م   ایآ

 کنم.  یاستفاده م  ،کند صحبت کند  یم نی او را تحس

 چرا؟ 

 یفروش آموزش دهم، اما نم  ندهینما  کیفروش را به    یها  کیتوانم تکن  یمن م چون،  
 " .اموزمیرا به آنها ب اقیتوانم اشت

 مسلور یپ   ای جول 

 . یدالر   ون ی ل ی زنان م  انگذار،یبن

 " ؟توضیح دهیدشما همسو است،  یشخص یهاارزش با چراسازمان ما  نکهی در مورد ا"
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 د؟ ی سوال را بپرس   ن ی ا  باید   چرا 

 ن یکه بخواهد با برند شما رشد کند. ا  دیکن  دایمتعهد و پرشور پ  یحرفه ا   کی   دی شما با"
  ی برا   ینقش را در آمادگ  قاً یدهد که داوطلب چقدر عم  یبه شما نشان م  نیسوال همچن
 " کرده است.   لیو تحل هی و تجز یمصاحبه بررس

 آلو آرو 

 . Teamscopeعامل،   ریو مد  انگذارانیاز بن یکی

 ." دیی"از سوابق گذشته خود به من بگو  .1
 " ست؟یچ دیاکرده نییخود تع یبرا راً یکه اخ  یهدف  نیزتریبرانگچالش" .2

 د؟ یپرس باید  سواالت را   ن ی چرا ا 

در   .دی کنیاست که فکر م  یز یتر از آن چمصاحبه خوب در واقع ساده  کیاصول انجام  "
به دنبال    اتیو فرض  د ی عقا  یبه جا  د،یبپرس  یرفتار گذشته سؤاالت خاص  ایمورد عملکرد  

 . دی اجتناب کن یفکر  یها  یو باز   اندازه گیری ضریب هوشیو از سؤاالت  دیباش  قیحقا

درباره سوابق گذشته خود به من "  دیبپرس  یفروش باتجربه، به سادگ   ریمد  کیدر مورد  
را تع"مانند    یو سؤاالت  "د ییبگو   د؟ ی را دنبال کن  " دیکردمی    نییچگونه اهداف فروش 
اهدافتان    نتوانست به  شما  میت   یوقت  د؟یآن اهداف چگونه عمل کرد  محقق کردن  برای

 ؟ دیانجام داد یمتفاوت  ی، ماه بعد چه کار دست یابد

  ی ا معامله  نیزتریبرانگدر مورد چالش"  د،ی، ممکن است بپرسمصاحبه  کردن  ترقیعم   یبرا
و  "  د؟ییبگو   دیکنیکه به آن افتخار م   یادر مورد معامله"  ا ی  "د؟ییبه من بگو   د یاکه بسته

کمک    جهی خاص، اقدام و نت  تیکه به شما در درک موقع  دیرا دنبال کن  یدوباره سواالت
 کند.  یم

که    دیباش  ییدر فروش ندارند، به دنبال رفتارها  یکه سابقه طوالن  ییمورد نامزدها"در  
داشتن  فروش،    یبرا  انجام کار را دارند.  یالزم برا  زهیو انگ  لیدهد آنها پتانس  ینشان م
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مرتبط   نامزد مربوطه  ، سرسخت بودن و سازمانده بودن به شدت با عملکردانگیزه درونی
 . است

 : موارد زیر می توانند مفید باشند   مانند  ی سواالت   ن ی بنابرا 

 ست؟ی چ  دیخود در نظر گرفته ا یبرا رایکه اخ  یهدف  نیزتریچالش برانگ ▪
 ؟یبه آن برس یخواست یچرا م ▪
 ؟یبه هدفت چه کرد  دنیرس یبرا ▪
 د؟ ینظر داشت ریخود را ز شرفتیچگونه پ ▪

اگر    -است    ازیمورد ن  یفروش خاص  ندیکه واقعًا در آن فرآ  دی باش  ییهایژگیبه دنبال و"
بودن،    یمی صم  ویژگی هایی مانند  ست،ین   خانه به خانه   م ی فروش مستق کار    کی  نیا

)پس بر اساس برداشت اول    ستیبودن در واقع چندان مرتبط ن  گرا  شاد بودن و برون
( self-motivatedشی ) زیدانگو خو   یعملکرد مصاحبه(، اما سازمانده  ای  دیقضاوت نکن 
 " است. ن یقطعًا چن 

 الکساندر تئوما 

 . SaaStock انگذاریبن

تا ده به شما چه    کی   اسیآنها در مق  م،یسابق شما صحبت کنیا    یفعل  ی"اگر ما با روسا
 دهند؟"  یم  یاز ی امت

 د؟ ی سوال را بپرس   ن ی ا  باید   چرا 

  نان ی خودش اطم  یها  ییبه توانا  دیفروشنده با  کی  -هستم    10  ای  9"من به دنبال پاسخ  
آنها واقعًا معتقدند که    ای کنم که آ  یبدهد، من سؤال م  9کمتر از   یداشته باشد. اگر کس

 " .ریخ  ایهستند تراز اول  کنی باز کیو  ییاستثنا

 سوگارد   اکوب ی

 . Yoursalesعامل،  ریو مد انگذاریبن

 " ست؟ی"روش کار شما چ .1
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 " .د یرا نام ببر دی کن یکه با آنها کار م یی چند مورد از ابزارها" .2

 پرسند؟   ی سواالت را م   ن ی چرا ا 

  ی ابزار   چی روبرو خواهند شد. اگر آنها نتوانند ه  ییرا نام نبرند، با چالش ها  یاگر روش"
 " فروش. طی مح کیدر   ژهیبه و  -دانم که با مشکل مواجه خواهند شد  یرا نام ببرند، م

ترکبه  یعنیفروش موفق  " آوردن  فرآ  یمناسب  ب یدست  افراد،  با    ندهایاز  که  ابزارها  و 
تناسب داشته باشد.    ، کند هدایت می  فروش    سمت  به  را  شما  شنهادیکه پ  یروش   نیبهتر
آنها حرفه    کنند.  یکار را آسان تر م   نیدارند ا  هاو ابزار  ندهای از فرآ  یکه درک درست  یافراد 

 " کنند. یفقط تظاهر م هیهستند. بق   یواقع یا

 ژورانک  ک ی پاتر 

 . Startup Grindکارگردان، پراگ، 

 " ست؟یشما چ ی "ارزش ها  .1
 ؟" انجام برسانیدبه    می توانید  ماه  کی   مدت  را ظرف  یپرونده تجار   کیس یا  "چه .2
 و چرا؟" ستی در فروش شما چ تیداستان موفق  نی"بزرگتر .3

 شه ی موب وم ی گ

 . Lemlistعامل،  ریمد

 " د؟ یکن یبالقوه را متوقف م ی مشتر  کی  یر یگیپ  ی"چه زمان

 د؟ ی سوال را بپرس   ن ی ا باید چرا  

کمک کند تا برجسته شود.    او تواند به    ی، واقعًا م ی که نامزد می دهد"بسته به پاسخ
کند.    یکنم" به نظر من اشتباه م  یرا متوقف نم  یر یگی که پاسخ دهد "من هرگز پ  یکس

 ی نم   میفوق العاده زورگو است که هرگز تسل  ی تر از داشتن فرد  دهیچ ی پ  اری فروش بس
 " شود.

  ی و برندساز   سازمانی فرهنگ  واقعًا به    موضوع  نیا" سوال که    نیپاسخ به ا  گر،ید  یاز سو
بستگ م  "دارد  یشرکت  نشان  ا  دهدیواقعًا  ت  نیکه  به  شرکت   یابیبازار  میشخص  و 
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هنگام  .دهدیم   تی اهم م  یو  بازار  د ی نیب  یکه  و  فروش  چگونه  برا  یابیکه    ی اغلب 
  گر ینکته خوب است! پاسخ خوب د  کیقطعًا    نیکنند، ا  یتالش م  گریکدیبا    یهمکار 

نشان    نیا   "دارد.   یبستگ  قرار دارد  ای که سرنخ در آن  به مرحله"باشد:    نی ا  تواندیم
 دارد. فروش  ف ی ق درباره  یکه فرد قبالً اطالعات دهدیم

 شکی مارک و 

 (selling sales-Best) فروش  ترین پرفروش سندهینو

 " ؟یدان ی"در مورد شرکت ما چه م .1
 "؟یدان ی"تو از من چه م .2

 پرسند؟   ی سواالت را م   ن ی چرا ا 

ا ا  قاتیتحق  ی قبل از مصاحبه شغل  د ی با  ی"هر فروشنده  انجام داده باشد،    ی گسترده 
انجام دهند.   این کار را  سرنخیهر    برخورد با  آنها قبل از  دیخواه  یهمانطور که شما م

وانمود  فقط در حال    ایاند  خود را انجام داده  فیتکال  ا یکه آ  دهدیبه شما اطالع م  نیا
دانند، پس    یشما نم  ای در مورد شرکت شما    و شفافی  روشن  زیاگر آنها چ  هستند.  کردن
 " . دیاستخدام کن دیکه بخواه ستندین یکس

 لمبرت  ی اند 

 .ContentCal انگذاران،یاز بن یکی

و  ،  دینام ببررا    دیبرنده نشدیا    د یرا که در آن شکست خورد  یتی موقعیا    معامله  کی"
 "د؟یگرفت ادیاز آن  یز یچه چبگویید 

 د؟ ی سوال را بپرس   ن ی ا  باید   چرا 

است که در این شغل اتفاق    ای  یاز تنها موارد قطع  یک یدر فروش    شدن  "اعتراض و رد
  یی ها  یشکست و توسعه استراتژ   تیریمد  یمتخصصان فروش برا  نی. بهترمی افتد

 کنند.  یم یز یبرنامه ر  شان، پس از از دست دادن اهداف ع یبازگشت سر یبرا

 پااالنن   اکو ی
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 . دریدرف ی لارشد درآمد،  بازرس

فرآ  یمراحلدرباره  " انجام خواه  ندیکه در  انتها  تا  ابتدا  از    ح یداد، توض  دیفروش خود 
 " . دیده

 ؟ می پرسید را    ن ی چرا ا 

دهد که آنها چقدر    یاست. اول از همه، نشان م  یعال  اریمختلف بس  وجوهسوال از    نی"ا
  د ی با  Xبه    دنیرس  ی دانند که برا   یآنها م  ای. آسرو کار دارنداعداد    هستند که با  یافراد 

  ک یتاکت دهند؟    یکار را انجام م  ن یدهند که چگونه ا  حی و توض  گیرندبچند تماس انجام  
 " ست؟یچ

و واقعًا نشان    گذاردیم  یباق  ییگوبداهه  ی برا  ییجا  ن یسؤال کامالً باز است، بنابرا  نیا"
در مورد نحوه انجام آن داشته    یادهیو ا  دفروش را درک کن  دیتوانیم  نامزد  که  دهدیم

از راه دور   میت  کی  رایمهم است، ز  Leadfeederدر سازمان ما در    ژهیبه و   نی. اد باش
 " باشند.  یخود شروع کننده واقع دیبا ن است که در آن کارکنا 

 پل بلر 

MD ، اسپارتان  ی گروه خرده فروش. 

  ح ی تا به هدف خود برسد. توض  د یهمکار کمک کرد  کیکه به    دییبه من بگو  یدرباره زمان "
کار   نیچه بود و چرا ا   جهینت  د،یچگونه آن را انجام داد  د،ی انجام داد  یکه چه کار   دیده

 " .دیرا انجام داد 

 د؟ ی سوال را بپرس   ن ی ا  باید   چرا 

فروشنده کامالً تحت کنترل خودش   کیآنها معتقدند درآمد    ایبدانم که آ  خواهم یم"
  ی وها یسنار  یافتن  . من به دنبالدیخواه  یم   میت  افرادی در خدمت. شما  ریخ  ایاست  
 یکه به کار گروه  یتیدهند که در موقع  حیخواهم توض  یآنها هستم و از آنها م  از  یخاص

از آنها بپرسندده  یانجام م  یدارد، چه کار   ازین  ی همکار   ای توانند    یکه چگونه م   دی. 
 " کنند. یم تیریشکل مد  نیرا به ا ت یوضع نی کنند و چرا ا تیریمد
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 نتیجه گیری

استخدام    ، افراد را فروش در شرکت خود  و نقش های  یها   تیموقع  یهمانطور که برا 
 شتر یکه به فروش ب  دیکن   یرا استخدام نم  یکه فقط افراد   دی داشته باش  ادیبه    د،یکن  یم

 ف ی شوند که به لطف ط  یاز گروه  یبخش  دی شما با  دیشما کمک کنند. کارکنان فروش جد 
 کامل هستند.  و از مهارت ها، چه نرم و چه سخت، سازنده، منسجم  یمتنوع

، نوع خود  در نقششان    یرو   شی پ  یها  تیکه آنها در مورد مسئول  دیحاصل کن  نانی اطم
و   انیمشتر و  ب  یها   یژگیبالقوه  آگاه هستند.  شما  م  شتری بازار خاص  آن، شما    ی از 
از رقبا جلوتر نگه   یر یادگی  یکه آنها برا  دیخواه را  مداوم آماده باشند تا شرکت شما 
 د. ندار

  ات یو تجرب  هازهیانگ  جان،ی که ه  دی کن  جاد ی ا  را  از سؤاالت مصاحبه فروش  ی ا مجموعه
م آشکار  را  آنها  روش  کند،یگذشته  ا   یو  ماه  نیکه  با  آنها   ت یسؤاالت  فروش  نقش 

 مطابقت دارد.

 منبع: 

pipedrive.com 

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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