
Temat: Zagadnienia związane z 
procesem rekrutacyjnym 

Podczas zajęć: 
1. Uporządkujesz wiedzę na temat metod rekrutacyjnych 
2. Poznasz skuteczne sposoby przygotowania się i 

przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej  
Do zajęć przygotuj podręcznik – tematy związane z rozmową 

kwalifikacyjną, komputer/telefon – filmiki 
rekomendowane  do obejrzenia 

 



Co wiem o procesie rekrutacyjnym? 

Do metod stosowanych najczęściej należą: 

• analiza dokumentów aplikacyjnych, 

• rozmowa kwalifikacyjna, 

• testy kwalifikacyjne, 

• Assessment Centre, czyli centrum oceny 



• Analiza dokumentów aplikacyjnych (CV oraz 
listu motywacyjnego) 

- wstępny etap rekrutacji 

- osoby, których dokumenty aplikacyjne zostaną 
wybrane, są zapraszane do dalszych etapów 
rekrutacji. 

• Rozmowa kwalifikacyjna 

- Cel to lepsze zapoznanie się z kandydatem 

- padają różne pytania, które dostarczają ogólnych 
informacji o kandydacie, oraz takie, które 
sprawdzają jego predyspozycje do pracy na 
określonym stanowisku. 



Testy kwalifikacyjne 
Najczęściej wykorzystywanymi psychologicznymi testami kwalifikacyjnymi są: 
• testy zainteresowań (które badają indywidualne zainteresowania, 
preferencje, skłonność do wyboru określonych typów zajęć), 
• testy uzdolnień (których celem jest określenie predyspozycji kandydata do 
wykonywania konkretnych zadań), 
• testy osobowości (skupiające się na cechach osobowości i zachowaniach  
ucznia), 
• testy na inteligencję (badające różne obszary, np. zdolność logicznego 
myślenia, umiejętność posługiwania się liczbami itp.). 
 
Assessment Centre, czyli centrum oceny  trwa zazwyczaj 1–2 dni i składa się 
z różnorodnych zadań, takich jak: 
• testy (np. osobowościowe, umiejętności itp.), 
• zadania grupowe, 
• wywiady, 
• analiza informacji, 
• prezentacje, 
• symulacje, 
• studium przypadku (case study). 
 



Przykładowe zadania Assessment 
Centre 

 

• Prezentacje 

• Technika koszyka (in-basket) 

• Wywiad symulowany (role playing) 

 



Jak przygotować się do rozmowy 
kwalifikacyjnej? 

1. Zbierz informacje o pracodawcy, dokładnie zapoznaj się z profilem 
działalności firmy, jej strukturą, celami i podstawowymi 
założeniami, kierunkami wewnętrznej polityki.    

2. Zastanów się, jakie są wymagania pracodawcy dotyczące kwestii, 
takich jak:  kwalifikacje, zdolności, zainteresowania,  cechy charakteru 
itp. 
3. Przemyśl, jakie informacje o sobie chciałbyś przekazać potencjalnemu 
pracodawcy. Zastanów się, jakie pytania byłyby dla Ciebie najtrudniejsze 
i jakich udzieliłbyś na nie odpowiedzi. 
4. Zastanów się, jakie są Twoje oczekiwania finansowe i przygotuj się do 
pytania o tę kwestię. 
5. Zastanów się, o co chcesz zapytać podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 
6. Pamiętaj o kwestiach technicznych (odpowiedni strój, 
zarezerwowanie wystarczającej ilości czasu na dojazd, zabranie 
niezbędnych dokumentów, o ile są wymagane, itp.). 
 



ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - 
ZADANIE 

• Na kolejnych stronach przykłady najczęstszych, 
które padają podczas rozmowy klasyfikacyjnej. 

• WYBIERZ 5 PYTAŃ, które uważasz za 
najtrudniejsze i zapisz swoje odpowiedzi w 
zeszycie przedmiotowym. 

 



• Co chciałbyś robić za 10 lat?   
• Co Ci się podobało, a co nie podobało w poprzedniej pracy / 
na studiach?   
• Co Cię interesuje najbardziej, a co najmniej w naszej ofercie?  
• Co Cię motywuje w pracy?  
• Co dla Ciebie znaczy „dobry pracodawca / dobry szef”, a co 
„dobry pracownik”?  
• Co jest dla Ciebie najważniejsze w pracy?  
• Co jest dla Ciebie ważniejsze – satysfakcja czy awans?  
• Co jest Twoim zdaniem najważniejszym czynnikiem 
wpływającym na atmosferę  w pracy? Od czego ona zależy?  
• Co jest Twoją najmocniejszą stroną, a co najsłabszą stroną?  
• Co jest Twoją największą zaletą, a co – wadą?   
• Co możesz wnieść do firmy?   
• Co najbardziej lubisz i co oznacza dla Ciebie „sukces”?  



• Co robisz, kiedy nie zgadzasz się ze swoim szefem? / Czy potrafisz 
wyrazić swoje zdanie wtedy, gdy różni się ono od zdania szefa?  
• Co rozumiesz pod pojęciami: krytyka, dobra komunikacja, 
współpraca, praca zespołowa?  
• Co sądzisz o swoich obecnych / poprzednich współpracownikach?  
• Co sądzisz o swoim obecnym / poprzednim szefie?   
• Co w Tobie, jako pracowniku, jest najcenniejsze?   
• Co z tego, czego nauczyłeś się w poprzedniej pracy / na studiach, 
przyda Ci się  w nowej pracy?   
• Czego najbardziej nie lubisz?   
• Czego nauczyłeś się w poprzednich miejscach pracy?   
• Czego w dotychczasowej pracy najbardziej nie lubiłeś robić? 
Dlaczego?  
• Czemu chcesz zmienić pracę?  
• Czemu powinniśmy zatrudnić właśnie Ciebie?  
• Czy byłeś kiedykolwiek zwolniony z pracy?   
• Czy chciałbyś wykonywać pracę swojego szefa?   



• Czy jesteś twórczy, innowacyjny? Co o tym świadczy?  
• Czy jesteś uczciwy, lojalny? Co o tym świadczy?  
• Czy jesteś dobrze zorganizowany? Co o tym świadczy?  
• Czy lubisz pracować w stałych godzinach, czy może wolisz 
nienormowany czas pracy? Dlaczego?  
• Czy możesz opowiedzieć mi o jakiejś trudnej sytuacji, która Cię 
spotkała i o tym, jak sobie z nią poradziłeś?  
• Czy umiesz planować? Opowiedz o sytuacji, w której udało Ci się 
zrealizować plan opracowany wcześniej? Jakie trudności 
towarzyszyły realizacji planu? Jak sobie z nimi poradziłeś?  
• Czy potrafisz pracować pod presją czasu?   
• Czy w pracy ważniejsza jest wysoka jakość wykonywanych zadań, 
czy dobra atmosfera?  
• Czy wolisz kierować ludźmi czy być kierowanym przez kogoś?  
• Czy wolisz pracować samodzielnie czy w zespole? Dlaczego?  
• Czy wybrałbyś ponownie zawód, który wykonujesz / kierunek 
studiów, który ukończyłeś? Dlaczego?  



• Czym kierowałeś się, wybierając poprzednią pracę / kierunek 
studiów?   
• Czym kierowałeś się, wybierając oferty pracy?  
• Czym się interesujesz? / Czy znajdujesz czas na swoje hobby?   
• Dlaczego chcesz pracować akurat na tym stanowisku?  
• Dlaczego chcesz pracować w naszej firmie?  
• Dlaczego chcesz zmienić pracę? / Dlaczego tak często zmieniasz 
pracę?  
• Dlaczego właśnie Ciebie powinniśmy zatrudnić? / Co wyróżnia Cię 
spośród innych?  
• Dlaczego zainteresowałeś się naszą ofertą?  
• Ile czasu zajmie Ci wciągnięcie się w pracę naszej firmy?   
• Jak byś opisał siebie w 3 zdaniach?  
• Jak Ci się wydaje, ile zarabia się u nas na stanowisku, takim jak 
Twoje?   
• Jak objawiają się Twoje: motywacja i zaangażowanie w pracę?  



• Jaką książkę ostatnio czytałeś (jaki film oglądałeś)? Czy było 
warto? Dlaczego?  
• Jakie trzeba mieć cechy, żeby odnosić sukcesy w Twojej 
dziedzinie?   
• Jakie decyzje jest Ci najtrudniej podejmować?   
• Jakie jest Twoje doświadczenie zawodowe?   
• Jakie masz oczekiwania finansowe?   
• Jakie są Twoje cele?   
• Jakie są Twoje największe osiągnięcia? / Co uważasz za swoje 
największe osiągnięcie?  
• Jakie są Twoje oczekiwania wobec firmy?  
• Jakie są Twoje plany zawodowe na najbliższe 5–10 lat?  
• Jakie stanowisko chciałbyś zająć za kilka lat?   
• Jakiego typu obowiązki uważasz za najtrudniejsze? Dlaczego? / 
Które obowiązki  w dotychczasowej pracy były dla Ciebie 
najtrudniejsze? Dlaczego?  
• Kim chciałbyś być / co chciałabyś robić za 15 lat?  



 

„Warto mnie zatrudnić, bo...” 
Dokończ zdanie podając co najmniej 3 powody 

 

SWOJE POMYSŁY ZAPISZ W ZESZYCIE PRZEDMIOTOWYM 

 

Poniżej zamieszczam link do wskazówek do rozmów 
kwalifikacyjnych  

• https://www.youtube.com/watch?v=gGRfIQp937g 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gGRfIQp937g


PODSUMOWANIE: Jak się dobrze zaprezentować?  
• Buduj krótkie, rzeczowe zdania. 

• Nie mów zbyt monotonnie ani zbyt szybko. 

• Staraj się nie powtarzać tych samych rzeczy po kilka razy. 

• Posługuj się ładnym językiem, unikaj kolokwializmów, gwary, 
żargonu. 

• Nie krytykuj poprzednich pracodawców ani współpracowników. 

• Nie przerywaj. 

• To, co chcesz podkreślić, powiedz na początku i na końcu swojej 
wypowiedzi – zostanie to wtedy najlepiej zapamiętane. 

• Nie mów rzeczy, które nie są prawdą – prędzej czy później 
nieprawda wyjdzie na jaw. 

• Zadbaj o postawę ciała – nie bądź zbyt spięty, ale nie okazuj też 
nadmiernego luzu. 

• Pamiętaj o uśmiechu i pogodnym nastawieniu – bez tego trudno 
o sukces. 


