
Ügyes tippek a leendő bébiszitterrel folytatott személyes beszélgetéshez 
Handy hints for interviewing prospective babysitters personaly 

 
Tapasztalataink szerint a félreértések elkerülése érdekében lényeges a bébiszitterrel a munka 
megkezdése előtt annyi információt cserélni, amennyit csak lehet és ezeket írásban rögzítsék. Hogy 
segítsünk ebben, egy kérdéslistát állítunk össze, amelyekről javasoljuk, hogy tegye fel a 
bébiszitternek, és néhány olyan információt is felsoroltunk, amelyeket a beszélgetés során célszerű 
megadni neki. 
In our experience, to avoid misunderstandings, it is essential to exchange as much information as 
possible with your babysitter. In order to help you, we have prepared a list of questions, that we 
recommend you ask your babysitter, and also some information you should give her during the 
personal interview. 
 
Bébiszitter neve: 
Babysitter’s name: 
 
1. Beszélj gyermekgondozási tapasztalataidról. 
Tell me about your childcare experience. 
 
- mennyi ideig dolgoztál egyes családoknál, és milyen fő feladataid voltak? 
How long did you work for each family and what were your main duties? 
 
- mennyi idősek voltak a gyerekek? 
What age were the children? 
 
 
 
2. Milyen ötleteid vannak a gyermek szórakoztatására? 
What ideas do you have for entertaining children? 
 
 
3. Mit tennél, ha az egyik gyermek megbetegedne, és mi nem lennénk itthon? 
What would you do if one of the children was ill and we were out of the house? 
 
 
4. Dohányzol? 
Do you smoke? 
 

IGEN                                                              NEM 
 
- ha igen, naponta hány cigarettát szívsz? 
If yes, how many cigarettes per day? 
 
- Képes vagy a dohányzástól teljesen 

tartózkodni a gyermekeink jelenlétében és 
a mi házunkban? 

Can you refraine completely from smoking in 
the presence of our children and in our house? 
 

IGEN                                                               NEM 
 



 
5. Tudsz a gyermekek számára egyszerű ételeket készíteni? 
Can you prepare simple food for our children? 

IGEN                                                              NEM 
 

- Tudsz példát mondani? 
Can you give me an example? 
- Ha vegetáriánus: szívesen készítenél húsételeket a gyermekeink számára? 
If she/he is a vegetarian? Would you be happy to prepare meat dishes for our children? 

IGEN                                  NEM 
 

 
6. (Ha vannak állataik) Szereted az állatokat? 
(If you have pets) Do you like animals? 
 

IGEN                                                              NEM 
 

Szívesen gondoznád/etetnéd ezeket / sétáltatnád a kutyát stb. (szükség esetén)? 
Would you be happy to look after them/ feed them/ walk the dog (etc.)? 
 
 
7. Hogyan viszonyulsz a fegyelemhez / engedetlen gyermekekhez? 
How do you deal with discipline/naughty children? 
 
- Hiszel a pofonokban? 
Do you belive in smacking? 
IGEN            NEM 
 
Miért? 
Why? 
 
 
8. (Ha vezetni tudó bébiszitterre van szükségük) Tudsz vezetni? 
(If you need a driver) Can you drive? 

 
IGEN                                                         NEM 

 
- Milyen vezetési rutinnal rendelkezel? 
What is your driving experience? 
 
- Jó vezető vagy? 
Are you a confident driver? 
 
- Vezettél már úgy, hogy gyermek volt a kocsiban? 
Chilren in the car? 
 
 
 
 
 



9. Milyen hobbijaid vannak? 
What are your hobbies? 
 
- szereted a zenét? 
Are you musical? 
 
10. Mikor tudsz kezdeni pontosan? 
When can you strat exactly? 
 
- mennyi ideig tudsz maradni? 
How long can you stay? 
…… hónap 
……. month 
 
11. Vannak nyaralási terveid a következő hónapokra? 
Have you made any holiday plans for the comming months? 
 

IGEN  NEM 
 
- ha igen, mikor, és mennyi ideig? 
If yes when, where and how long? 
 
 
Készüljön fel a bébiszitter által feltett következő kérdésekre adott válasszal 
Be prepared to answer the following questions from your babysitter 
 
 Munkához kapcsolódó dolgok részletei 
Details about what the job entails: 
 
- gyermekgondozás(childcare) 
- háztartási munkák(household duties) 
- napi/heti program(daily/weely routine) 
- munkaidő(hours of work) 
 
Gyermekekre vonatkozó adatok 
Details about your children 
 
- Kor(age) 
- Személyiség(personality) 
- Iskolaidő(hours at school) 
- Érdeklődés és hobbik(interests and hobbies) 
 
 
 
Otthonuk és környezetük bemutatása 
Description of your home and surrounding area 
 
 
 
 



-Közlekedés(travel) 
 
Elvárások 
Expectations 
 
- Mit vár el a bébiszittertől? 
What do you expect from your babysitter? 
 
 


