
Jak zachwycić 
rekrutera na 
spotkaniu 
w 5 krokach? 

P O R A D Y
Inspirujące e-booki dla szukających pracy



Dobrze przygotowane CV i list motywa- 
cyjny to tak naprawdę dopiero początek 
przygody, jaką jest poszukiwanie pracy. 
Właściwie zredagowane dokumenty apli- 
kacyjne są kluczem do udziału w kolejnym 
etapie procesu rekrutacyjnego, jakim 
najczęściej jest spotkanie z rekruterem. 
Jednak jak się do niego przygotować? 
Odpowiedź na to pytanie znajdziesz 
w naszym e-booku. 
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Pamiętaj, że od zdobycia sympatii rekrutera dzieli Cię tylko 
5 prostych kroków. 

Określ swoje oczekiwania wobec pracodawcy.

Zastanów się, w co ubierzesz się na spotkanie.

Przypomnij sobie podstawowe zasady komunikacji 
niewerbalnej.

Opracuj odpowiedzi na pytania najczęściej 
zadawane przez rekrutera.

Przygotuj pytania, które Ty zadasz rekruterowi.

1.
2.
3.

4.

5.
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Solidne i sumienne przygotowanie do 
rozmowy o pracę to podstawa udanego 
procesu rekrutacyjnego. Warto jednak 
pamiętać, że elementem równie ważnym, 
co zebranie najważniejszych informacji na 
temat firmy, do której aplikujesz, jest zas-
tanowienie się, jakie są Twoje oczekiwania 
wobec pracy. W ich określeniu pomogą Ci 
poniższe pytania:

Określ swoje 
oczekiwania 
wobec 
pracodawcy
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1. Czy potrafisz w prosty i klarowny sposób udowodnić, 
że posiadasz doświadczenie i kwalifikacje, o których 
pisałeś w CV? 

Zastanów się, czy potrafisz o swoim doświadczeniu i kom- 
petencjach opowiedzieć w jasny, czytelny i merytoryczny 
sposób. Zbierz informacje o projektach, inicjatywach, 
wyzwaniach, trudnościach, którymi chcesz podzielić się 
z rekruterem – dzięki temu nie będziesz musiał przypominać 
ich sobie „na gorąco”.

2. Czy na pewno posiadasz wszystkie umiejętności 
i kwalifikacje, o których pisano w ogłoszeniu 
rekrutacyjnym?

Podobno nie ma kandydatów idealnych. Dobrze jednak mieć 
świadomość, których kompetencji i umiejętności wymienio- 
nych w ogłoszeniu o pracę Ci brakuje lub które z nich wciąż 
doskonalisz. Będziesz wtedy wiedzieć, co odpowiedzieć, gdy 
zapyta o nie rekruter.

3. Jakie warunki finansowe będziesz w stanie 
zaakceptować i na czym jeszcze najbardziej Ci zależy? 

Zastanów się, na ile jesteś w stanie zejść ze swoich ocze- 
kiwań co do pensji i na co w rozmowie chcesz położyć 

największy nacisk. W rozmowie z rekruterem podkreślaj, 
na czym jako pracownikowi Ci zależy – czy jest to samo- 
dzielność, elastyczny czas pracy czy możliwość realizowania 
własnych pomysłów.
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Jak przekonują specjaliści ds. budowy 
wizerunku, na zrobienie pierwszego 
wrażenia masz tylko… 3 sekundy. 
Od tego, w co ubierzesz się na rozmowę 
rekrutacyjną, zależy więc pierwsza, 
podświadoma ocena Twojej kandydatury 
przez osobę prowadzącą spotkanie. 

Zastanów się, 
w co ubierzesz 
się na spotkanie
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TWEETUJ SMART CASUAL

Nazywany też sportową elegancją. Panowie mogą pozwolić 
sobie w nim na połączenie jeansów z dobrze skrojoną 
koszulą i marynarką, a Panie na krótszą sukienkę, bardziej 
swobodną bluzkę, a nawet golf ze spodniami. Możemy 
korzystać z praktycznie całej gamy kolorystycznej, zawsze 
jednak dbając o to, by nie przekroczyć granicy dobrego 
smaku. 

Pamiętaj, że Twój strój powinien pasować do kultury korpo-
racyjnej i dress codu obowiązującego w firmie, do której 
aplikujesz. W większości przypadków najbezpieczniej wybrać 
styl business casual, czyli klasyczne, biznesowe stroje 
w stonowanych kolorach. Jednak idąc na rozmowę o pracę 
do firmy konsultingowej, prawniczej lub banku, należy 
wybrać strój bardziej formalny (styl informal), a starając się 
o pracę w start-upie czy firmie z branży reklamowej, możesz 
zdecydować się na strój w stylu smart casual.

STYL INFORMAL

Nie ma w nim miejsca na szaleństwo i finezję. To po prostu 
czarny, szary lub granatowy uniform – garnitur lub garsonka. 
Najlepiej sprawdza się w parze z białą koszulą i klasycznymi 
dodatkami.

BUSINESS CASUAL

Dół i góra stroju mogą różnić się kolorystycznie. Panowie 
mogą wybrać więc marynarkę w innym odcieniu, a Panie 
zastąpić ją zapinanym na guziki sweterkiem. Dominują 
w nim stonowane kolory – czerń, granat, niebieski, szarość, 
beż, brąz.

https://twitter.com/intent/tweet?text=Tw%C3%B3j%20str%C3%B3j%20powinien%20pasowa%C4%87%20do%20kultury%20korporacyjnej%20i%20dress%20codu%20obowi%C4%85zuj%C4%85cego%20w%20firmie%2C%20do%20kt%C3%B3rej%20aplikujesz&source=clicktotweet&related=clicktotweet
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WYBIERAJ:

eleganckie, klasyczne kroje,

schludne, czyste i niepowyciągane ubrania,

buty zakrywające palce i pięty,

panie: koniecznie rajstopy.

ZAPOMNIJ O:

sandałach,

krzyczących dodatkach,















— 9 —

dużych dekoltach i spódnicach mini,

t-shirtach, szortach, bluzach z kapturem.
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Na mowę ciała składają się gesty, mimika 
i ton głosu. Rozmówcom przekazują one 
określone komunikaty, ale też emocje. 
Mowa ciała może skutecznie zmienić 
odbiór Twojej kandydatury przez rekru- 
tera lub utwierdzić go w przekonaniu, 
że jesteś kandydatem, którego właśnie 
szuka.

Przypomnij 
sobie zasady 
komunikacji 
niewerbalnej
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•  Powitanie – z rekruterem przywitaj się pewnym i silnym 
uściskiem dłoni. Nie zapomnij o uśmiechu!

•  Postawa – podczas rozmowy usiądź wygodnie. Zadbaj 
o wyprostowane plecy oraz naturalne ułożenie rąk i nóg. 
Pamiętaj, że ciągłe zmiany postawy, naprzemienne 
krzyżowanie, prostowanie czy przekładanie nóg mogą 
świadczyć o nerwowości i niepewności. 

•  Gestykulacja – podczas rozmowy nie baw się włosami, 
długopisem czy wizytówką, którą otrzymałeś od rekrutera. 
Unikaj też gestu zamknięcia, czyli splatania rąk na klatce 
piersiowej.

•  Kontakt wzrokowy – utrzymując go z rekruterem, sygna- 
lizujesz swoją otwartość i uczciwość. Pamiętaj, żeby nie 
wpatrywać się w rekrutera cały czas. Świadczy to o natar- 
czywości i może wywołać u rozmówcy dyskomfort.

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY POPEŁNIANE PODCZAS ROZMOWY REKRUTACYJNEJ:

brak kontaktu wzrokowego z rozmówcą;

nieformalny, mało elegancki sposób siedzenia;
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 drobne, ale rozpraszające gesty, np. zabawa włosami lub 
długopisem;

brak jakiejkolwiek gestykulacji, niezwykle sztywna postawa.
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Trudno stworzyć zamknięty katalog pytań, 
których możemy spodziewać się podczas 
rozmowy o pracę. Ich dobór zależy bo- 
wiem od stanowiska, na które aplikujesz, 
specyfiki branży, Twojego doświadczenia, 
ale też… indywidualnych preferencji roz-
mówcy, czyli rekrutera. Zawsze jednak 
należy spodziewać się pytań z kilku 
określony obszarów.

Opracuj 
odpowiedzi 
na najczęstsze
pytania 
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Pytanie o zarobki

Jest stałym elementem każdego procesu rekrutacyjnego. 
Pamiętaj, aby przygotować się do niego wcześniej i zawczasu 
określić swoje oczekiwania finansowe!

Sprawdź 7 podpowiedzi, jak negocjować wynagrodzenie  

Pytania o kandydata

Ich głównym celem jest sprawdzenie, czy profil kandydata na 
pewno odpowiada profilowi osoby poszukiwanej w danym 
procesie rekrutacyjnym. Dzięki nim rekruter poznaje lepiej 
osobowość kandydata, wartości, jakimi się w codziennej 
pracy kieruje, ale też kierunek, w którym chce się rozwijać.

PRZYKŁADOWE PYTANIA, KTÓRYCH MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ:

•  Czy może Pan / Pani opowiedzieć coś o sobie? 

•  Dlaczego wybrał Pan / wybrała Pani właśnie taką pracę?

•  Jaka jest Pani / Pana wymarzona praca lub firma?

Pytania sprawdzające wiedzę o firmie

To bardzo ważne pytania, które pomagają rekruterowi 
określić, jak bardzo kandydat jest zaangażowany w poszuki-
wanie pracy i na ile w ogóle przygotował się do spotkania.

PRZYKŁADOWE PYTANIA:

•  Dlaczego chce Pan / Pani pracować w naszej firmie?

•  Co zainteresowało Pana / Panią w tej konkretnej ofercie pracy?

Pytania o dotychczasowe doświadczenie zawodowe

Dzięki nim rekruter sprawdza, na ile Twoje dotychczasowe 
doświadczenie zawodowe pokrywa się z tym wymaganym 
na danym stanowisku. W tej części rozmowy możesz zapre- 
zentować swoje umiejętności, styl pracy, ale też umiejętność 
przyjmowania informacji zwrotnej, reakcji na krytykę czy 
radzenia sobie z porażkami zawodowymi.

PRZYKŁADOWE PYTANIA:

•  Z którego projektu jest Pan / Pani szczególnie dumny 
/ dumna?

•  Czy może Pan / Pani podać przykłady, kiedy Pana / Pani praca 
była krytykowana?

•  Czy musiał Pan / musiała Pani kiedyś skrytykować pracę 
innej osoby? Jak sobie Pan poradził / Pani poradziła z tym 
wyzwaniem?

•  Czy miał Pan / miała Pani kiedyś konflikt ze współpracownikiem? 
Jak został przez Pana / Panią rozwiązany?
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https://zarobki.pracuj.pl/porady-zarobkowe/7-podpowiedzi-jak-negocjowac-wynagrodzenie?utm_source=ebook&utm_medium=rekrutera&utm_campaign=porady


Rozmowa kwalifikacyjna to dialog, a nie 
monolog jednej ze stron. Dlatego kiedy 
rekruter zada Ci dodatkowe pytania… 
wykorzystaj swoją szansę. W ten sposób 
zaprezentujesz się jako osoba zaan-
gażowana w proces.

Przygotuj 
pytania, które Ty 
chcesz zadać 
rekruterowi
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TWEETUJ

Odpowiednio dobrane pytania pozwolą Ci:

•  lepiej poznać firmę, do której aplikujesz – Twoje wyobra- 
żenia na temat firmy mogą mijać się z realiami. Dlatego 
warto dopytać rekrutera o kulturę korporacyjną, styl pracy 
czy benefity pracownicze. Tak proste pytanie jak: „Za co Pan 
/ Pani ceni pracę w tej firmie?”, może rzucić zupełnie nowe 
światło na zalety konkretnej oferty;

•  zweryfikować oczekiwania – to właśnie podczas rozmowy 
z rekruterem możesz zweryfikować swoje oczekiwania 
wobec kompetencji, obowiązków, wielkości zespołu czy 
procesów biznesowych. Warto dopytać m.in. o te elementy;

•  pokazać się rekruterowi z lepszej strony – kandydaci, 
którzy zadają pytania, postrzegani są jako osoby zaanga- 
żowane i zainteresowane procesem rekrutacyjnym.

https://twitter.com/intent/tweet?text=kandydaci%2C%20kt%C3%B3rzy%20zadaj%C4%85%20pytania%2C%20postrzegani%20s%C4%85%20jako%20osoby%20zaanga%C5%BCowane%20i%20zainteresowane%20procesem%20rekrutacyjnym&source=clicktotweet&related=clicktotweet
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KILKA PYTAŃ, KTÓRE WARTO ZADAĆ REKRUTEROWI:

•  Kto zajmował to stanowisko wcześniej? Dlaczego odchodzi? 
Jeśli stanowisko jest nowe – dlaczego zdecydowali się Państwo 
je utworzyć?

•  Czy mógłby Pan / mogłaby Pani opowiedzieć mi o typowym dniu 
pracy osoby na stanowisku, na które aplikuję?

•  Jakie są największe wyzwania, z którymi będzie mierzyć się 
osoba na tym stanowisku?

•  Jak wygląda proces ewaluacji zawodowej w Państwa firmie?
 
•  Czy będę mieć szansę spotkać się z członkami zespołu, do 

którego aplikuję? W którym miejscu struktury jest umiejscowiony 
zespół?

•  Jakie miękkie kompetencje są szczególnie cenione w Państwa 
firmie i wniosą znaczącą wartość dodaną do organizacji, 
zespołu, do którego aplikuję?
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Powodzenia!

OBEJRZYJ TEŻ

Rozmowa kwalifikacyjna? Sprawdź 5 sposobów na sukces!
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