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Zostań najbardziej pożądanym kandydatem na wymarzone stanowisko:
• Odkryj kulisy rozmowy rekrutacyjnej, które zapewnią Ci przewagę nad innymi
kandydatami
• Dowiedz się, co „siedzi w głowach” rekrutujących
• Naucz się mówić językiem korzyœci pracodawcy
• Wykorzystaj słabe punkty procesu rekrutacji
• Poznaj najlepsze odpowiedzi na trudne pytania
Wakat to problem, a Ty jesteœ jego rozwiązaniem!
Sięgasz po ten poradnik, a więc myœlisz o zmianie albo aktywnie poszukujesz pracy.
Może jeszcze nigdy nie byłeœ na rozmowie o pracę i zupełnie nie wiesz, czego się
spodziewać oraz jak się do niej przygotować? A może boisz się zwolnienia z pracy,
bo nie wiesz, jak to potem będzie i co trzeba zrobić, aby zdobyć nową? Chciałbyœ
zmienić pracę, ale paraliżuje Cię sama myœl o odbyciu rozmowy rekrutacyjnej,
więc wolisz dla œwiętego spokoju nigdzie się nie ruszać?
Rozmowa rekrutacyjna to nie egzamin, na którym da się zagadać profesora i otrzymać
mniej pytań. To nie casting, gdzie przychodzisz zaprezentować wykuty na blachę
tekst. Nie jest to też konkurs popularnoœci ani spowiedź z grzechów popełnionych
na niekorzyœć Twojego byłego pracodawcy.
Rozmowa kwalifikacyjna to swego rodzaju transakcja, gdzie po jednej stronie kładziesz
na szali swoje umiejętnoœci, doœwiadczenie i kompetencje osobiste, a po drugiej Twoja
upatrzona firma oferuje Ci wymarzoną posadę. Oni naprawdę chcą, byœ ją dostał.
Gdyby Cię nie potrzebowali, nie marnowaliby czasu i pieniędzy nawet na pierwsze
spotkanie. Ułatw im tę decyzję — stań się rozwiązaniem ich problemów. W nagrodę
dostaniesz… pracę!
• Nawiąż dobry kontakt z rekrutującym.
• Bądź przygotowany na trudne pytania.
• Czytaj między wierszami.
• Myœl kategoriami pracodawcy.
• Bądź skoncentrowany do końca spotkania.
• Emanuj entuzjazmem.
• Nie mów o sobie źle.
• Bądź konsekwentny w swoich wypowiedziach.
• Nie narzekaj na poprzednich pracodawców…
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ROZDZIA 5.

40 niezmiennych zasad
odnoszcego sukcesy kandydata

1. UBIERZ SI PROFESJONALNIE
Stara prawda „jak ci widz, tak ci pisz” nie stracia nic na
swojej aktualnoci. Cho moesz spiera si ze mn, czy to ma
sens, czy nie ma i czy rzeczywicie szata zdobi czowieka — niezaprzeczalnym faktem pozostaje, i oceniamy ludzi po wygldzie.
Twój strój wpywa na wraenie, jakie wywierasz na rozmówcy
w zakresie zaufania, wiarygodnoci, sympatii i atrakcyjnoci
interpersonalnej.
Jak si ubra na rozmow kwalifikacyjn? Profesjonalnie,
a to zaley od stanowiska, o jakie si ubiegasz. Ubiór powinien
by do niego adekwatny. Troch dziwnie wygldaby kierowca
tira na rozmowie rekrutacyjnej w garniturze. S firmy, w których
nawet informatyk ubrany w garnitur wygldaby nieprofesjonalnie. I odwrotnie — s firmy, w których panuje formalna kultura
organizacyjna i podobnie formalny strój jest mile widziany.
Jeli nie wiesz, jakie zasady dotyczce stroju panuj w firmie,
do której aplikujesz, lepiej ubierz si bardzo dobrze ni niedbale.
Moe si zdarzy , e na rozmow rekrutacyjn ubierzesz si
59
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bardziej elegancko, ni codziennie bdziesz przychodzi do pracy,
ale nie musisz si tym przejmowa .
Co okrelenie „elegancki strój” oznacza w praktyce?
Dla kobiet dobrym strojem jest kostium, spodnium lub czarne
eleganckie spodnie w poczeniu z bluzk z konierzykiem i marynark. Mczyni zawsze dobrze bd wyglda w ciemnym
garniturze, eleganckiej koszuli (obowizkowo wyprasowanej)
i krawacie.
Niech nigdy nie przyjdzie Ci do gowy przychodzi na rozmow rekrutacyjn w dinsach, z goym ppkiem, odsonitym
tatuaem na pó pleców albo w krótkich spodenkach, klapkach
czy butach do wdrówek po górach. Chyba e starasz si o prac
na stanowisku, na którym taki rodzaj stroju uwaany jest za
profesjonalny (czyli np. do obsugi klientów solarium albo sklepu
sportowego).

2. BD 10 MINUT PRZED CZASEM
Zadbaj o to, by przyjecha 10 – 15 minut przed czasem. Jeli moesz, sprawd dzie przed rozmow tras dojazdu, aby nie musia by zaskoczony dugoci korków, iloci przystanków autobusowych czy zakazem skrtu w lewo. Dla wasnego komfortu
okrel dokadnie, ile czasu zajmie Ci dotarcie na miejsce, aby
zdy na czas. Jeli nie moesz wczeniej prze wiczy trasy,
sprawd przynajmniej w Internecie jej dokadny przebieg i szacunkowy czas podróy.
Gdy ju przydarzy Ci si ta nieprzyjemna sytuacja, e jeste
w drodze i ju wiesz, e nie zdysz na czas, zadzwo do osoby,
z któr masz odby rozmow, z informacj o spónieniu. Wykonaj ten telefon, nawet jeli miaoby to by spónienie tylko
5-minutowe. Warto to zrobi , aby w tak trudnej sytuacji uratowa

40 niezmiennych zasad odnoszcego sukcesy kandydata

61

swój wizerunek. Masz wówczas szans, nawet przy tym nieszczliwym zbiegu okolicznoci, zaprezentowa si jako osoba odpowiedzialna i szanujca czas innych.
Jeli wszystko idzie zgodnie z planem i uda Ci si przyby
przed czasem, spd czas oczekiwania na zaproszenie na rozmow z korzyci dla siebie. W miejscu, w którym przyjdzie Ci
czeka — zwykle jest to recepcja firmy — masz kilka zada do
odrobienia, wic nie powiniene si nudzi . Gdyby jednak miao
Ci to spotka , we ze sob do czytania ksik lub powanie
wygldajce czasopismo — nie tylko zajmiesz czym myli, ale
te dobrze si sprzedasz. Ksika czy gazeta to take Twoja wizytówka, wic dokonaj dobrego wyboru.
Czsto w miejscu dla goci s róne biuletyny czy gazetki firmowe. Zapoznaj si z nimi chociaby po to, by dowiedzie si, co
si dzieje w firmie od rodka. Zawsze moesz potem wykorzysta
tak informacj na rozmowie rekrutacyjnej — masz ju wtedy
plus, e interesujesz si firm, jeste na bieco.
Jeli bdzie temu sprzyjaa sytuacja, nawi kontakt z recepcjonistk. Rónie w firmach bywa — czasem panie na recepcji s tak zajte, e próba kontaktu z nimi spala na panewce.
Czasem natomiast, w nawale nudnej i monotonnej pracy, z radoci przyjmuj fakt, e kto w ogóle je zauwaa. Jeli trafisz na
tak osob, masz duo szczcia — moesz z ni niezobowizujco porozmawia , a przy okazji czego si dowiedzie .
Nie próbuj nachalnie wypytywa j o sprawy firmowe, bo
takie zachowanie nie bdzie dobrze odebrane. Jeli zamiast tego
nawiesz z ni zwyk, przyjacielsk rozmow, masz szans dowiedzie si wicej, a moe Ci si ta informacja póniej przyda .
Czekajc na wejcie na rozmow, obserwuj take pracowników — jak si do siebie zwracaj, czy chodz przytoczeni,
czy umiechnici, czy s dla siebie mili? Po tym poznasz, jaka
atmosfera panuje w firmie, i upewnisz si, czy chcesz tam
pracowa .
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3. EMANUJ ENTUZJAZMEM
Oto kolejna zasada, której przestrzeganie zbliy Ci do sukcesu.
Nawet jeli jest to Twoja dziesita rozmowa kwalifikacyjna
w tym miesicu i jeste wcieky na swoje ycie, sytuacj gospodarcz, Polsk i cay wiat — nie okazuj tego. Malkontenci,
obraeni, narzekajcy s niemile widziani w kadej firmie. Rekrutujcy maj wrcz uczulenie na takie osoby. Nikt nie chce mie
zgniego jabka w koszu penym piknych owoców.
Jeli odbye ju wiele rozmów o prac, które nie przyniosy
Ci sukcesu, szczerze odpowiedz sobie na pytanie, czy przypadkiem nie jeste jedn z osób cierpicych na narzekanie. Nawet
gdy zaliczye ju kilkanacie poraek na rozmowach rekrutacyjnych i nie ma w Tobie adnego entuzjazmu przed tym spotkaniem — to wzbud go w sobie. Moesz stosowa afirmacje,
wizualizacje, sucha muzyki relaksacyjnej, zastosowa trening
autogenny Schultza, opowiada kaway — rób co chcesz, ale
wzbud w sobie entuzjazm!
Pozytywna energia, któr roztaczaj wokó siebie niektórzy
kandydaci, czyni cuda. Patrzysz wtedy na takiego czowieka i mylisz o tym, jak dobrze byoby mie tak pogodn osob w swoim
zespole. Pesymizm i pogoda ducha rozmnaaj si przez pczkowanie.
Niech entuzjazm bdzie widoczny w Twojej postawie — w sposobie, w jaki mówisz, chodzisz, siedzisz. Jeli nie wierzysz w to,
co pisz, zachcam Ci do przeprowadzenia prostego eksperymentu. Zgarb si teraz na krzele, zwie gow, skul ramiona. Jak
si czujesz w tej pozycji? Czy jeste ju wystarczajco zdoowany?
A teraz wsta, wyprostuj si, podnie wysoko gow, umiechnij si, wypnij pier do przodu i przejd si po pokoju zdecydowanym krokiem. Spróbuj teraz, przy takiej postawie, mie depresj!
Jak moge przekona si na wasnej skórze — postawa ciaa
i postawa umysu s nierozczne i oddziauj na siebie nawzajem. Nie tylko kulisz si i zamykasz w sobie, bo jeste przybity,
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ale take moesz modelowa swoje samopoczucie, przyjmujc
odpowiedni postaw ciaa. Wzrasta wówczas Twój poziom
energii w ciele i od razu czujesz si lepiej. Prze wicz to teraz,
a take potem, przed rozmow kwalifikacyjn.

4. BD MI Y DLA KADEJ OSOBY
SPOTKANEJ W FIRMIE
Bd miy dla kadego, kogo spotkasz w firmie, a zwaszcza dla
recepcjonistki. Moe by Ci pomocna, o czym pisaam w p. 2.
Z uwag traktuj te osoby, które oprowadzaj Ci po firmie.
W wielu z nich stosuje si tak rundk jako jeden z elementów
procesu rekrutacji.
Pracownicy, oprowadzajc kandydata po firmie, opowiadaj
o niej, odpowiadaj na pytania, i jednoczenie obserwuj jego zachowanie w nieformalnych kontaktach. Pracownik bdcy gospodarzem takiej rundki zadaje sobie potem pytanie — czy ja
chcia(a)bym pracowa z tak osob w zespole? I przekazuje
komisji rekrutacyjnej feedback na temat danej osoby. Moe by
to dla Ciebie szokujc wiadomoci, ale czsto taki gos jest decydujcy w kwestii przyjcia kandydata do pracy. Jest on istotny
zwaszcza wtedy, gdy w samej komisji rekrutacyjnej nie ma zgodnoci co do oceny kandydata, kto jest przekonany bardziej, kto
mniej, i wtedy gos pracownika przewaa szal na któr ze stron.
Nie ignoruj wic nigdy kontaktu z przedstawicielem firmy,
nawet jeli ma on miejsce poza formaln rozmow o prac. Warto
by miym dla pracowników i wykorzysta czas rundki po firmie
na zadawanie pyta wiadczcych o tym, e interesujesz si
powanie t firm i prac, jak bdziesz mie tu do wykonania.
Nie ma nic gorszego ni kandydaci, którzy odetchnwszy z ulg
po wyjciu z oficjalnej rozmowy, myl tylko o tym, by jak najszybciej wyrwa si z „jaskini lwa”, i nie s zainteresowani nawizaniem kontaktu z potencjalnym wspópracownikiem.
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5. PRZYNIE NA ROZMOW SWOJE CV
Kandydaci zakadaj, e rekrutujcy zapoznali si z ich yciorysem, i najczciej tak jest. Moe jednak zdarzy si sytuacja, e
do komisji doczya w ostatniej chwili druga czy trzecia osoba,
dla której nie ma dodatkowego egzemplarza Twojego CV. Jeli
bdziesz przygotowany na tak okoliczno , zyskasz jej sympati
od samego pocztku. Gdy masz swoje CV przed oczami, take
i Tobie atwiej jest odpowiada na pytania czy opowiedzie
o swoim dowiadczeniu czy wyksztaceniu.
Nie popeniaj mojego bdu i nie zaczynaj swojej odpowiedzi
od sów „Tak jak jest to napisane w moim yciorysie…”. Bdc
na jednej z moich pierwszych rozmów o prac, byam zaskoczona
faktem, i rekrutujcy zadaje mi takie pytania, jakby nie czyta
mojego yciorysu. I pozwoliam sobie na ten kliwy komentarz.
Pracy oczywicie nie dostaam. Nikt nie lubi by pouczany.
Statystyki mówi, e na przeczytanie kadego yciorysu osoba
rekrutujca powica 20 sekund. Niekiedy nie jest to nawet tyle.
Rekrutujcy te czowiek — jeli jeste dziesit osob tego dnia,
z któr prowadzi wywiad rekrutacyjny, nie licz na to, e szczegóowo przestudiowa i zapamita Twój yciorys. Wielce prawdopodobny jest scenariusz, e spojrza na niego 5 minut przed
Twoim wejciem i nie zapamita wszystkich przedstawionych
w nim informacji. Pozostawisz po sobie lepsze wraenie, jeli
nie bdziesz mu tego wytyka .

6. MIEJ PRZY SOBIE ZESTAW DO NOTOWANIA
Zabierz ze sob dugopis i notatnik, gdyby si okazao, e bdzie
Ci potrzebny do zanotowania wanych informacji. Wchodzc na
rozmow, nie rozkadaj si jednak od razu z otwartym zeszytem,
gotowy do notowania. Spróbuj sobie wyobrazi taki obrazek
— przyszed kandydat na rozmow o prac i zasiada do pisania.
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Nie przyszede robi wywiadu z rekrutujcym. Najwaniejsze
informacje zwykle podawane s na kocu, wic na pewno zdysz przygotowa si do pisania.

7. POCZEKAJ NA ZAPROSZENIE, ABY USI
Poczekanie na wskazanie miejsca sprawi, e przestaniesz mie
problem, gdzie masz usi . Jeli wyprzedzisz zaproszenie, moe
si zdarzy , e nieopatrznie usidziesz na miejscu rekrutujcego
albo niezrcznie zajmiesz pozycj z dala od niego, co stworzy
pomidzy Wami niepotrzebny dystans. Zostaniesz wtedy poproszony o zmian miejsca.
Przez takie zachowanie moesz te by postrzegany jako
osoba dziaajca impulsywnie i pochopnie, podobnie jak w tej
anegdocie o rozmowach kwalifikacyjnych przeprowadzanych
podczas lunchu. le s oceniani kandydaci, którzy przyprawiaj
potrawy jeszcze przed ich spróbowaniem. Takie zachowanie
ujawnia tendencj do podejmowania ryzykownych dziaa i niebezpiecznego w oczach przyszego pracodawcy pomijania etapu
dokadnej oceny sytuacji.

8. PRZYJMIJ PROPOZYCJ GORCEGO
CZY ZIMNEGO NAPOJU
Bd otwarty i przyjmij propozycj napicia si kawy, herbaty czy
zimnego napoju, chyba e widzisz, e stanowi to problem. Czsto
w firmach, gdzie jest open space (otwarta przestrze zamiast
podziau na pokoje biurowe) rozmowy rekrutacyjne odbywaj si
w salach konferencyjnych, co oznacza, e osoba rekrutujca ma
50 metrów do najbliszej kuchni. Nie twierdz, e tak jest zawsze,
ale jeli usyszysz wahanie w gosie pytajcego, moe to oznacza
dodatkowy problem ze zrealizowaniem Twojego zamówienia.
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Lepszym wyjciem wtedy dla Ciebie bdzie, jeli zrezygnujesz
z robienia ambarasu wokó swojej kawy.
Jeli natomiast widzisz, e rozmówca jest przygotowany na
tak okoliczno (termos z kaw, butelki z wod pod rk), nie
ma powodu, aby by specjalnie skromny — wrcz przeciwnie.
Przyjciem propozycji zyskasz sobie dodatkowe punkty. Bdziesz
postrzegany jako osoba otwarta, odwana, kontaktowa, nieprzeywajca stresu w zwizku z rozmow o prac. Nawet jeli nie
jest to do koca prawd, nic nie stoi na przeszkodzie, aby sprawia takie wraenie.

9. PANUJ NAD MOW CIA A
Panuj nad mow ciaa i kontroluj swoje ruchy. Nie hutaj si na
krzele ani nie rozkadaj na nim jak na sofie w pokoju gocinnym, bo taka swoboda jest le postrzegana. Jeli przesadzasz
w drug stron i siadasz na brzegu krzesa, sprawiasz wraenie
osoby niemiaej, która chciaaby jak najszybciej uciec, a chyba
nie takie wspomnienie chcesz pozostawi po sobie? Postaraj si
podczas rozmowy nie krzyowa rk ani nóg, bo taka postawa
zwana jest zamknit i nie sprzyja nawizaniu dobrego kontaktu.
Utrzymuj kontakt wzrokowy z drug stron, lecz zadbaj o to,
by by on naturalny. Nigdy nie jest tak, e podczas rozmowy
ludzie nie odrywaj od siebie oczu. Taka sytuacja jest sztuczna
i nazywana jest zabaw w wilka (czyli kto duej wytrzyma
patrzenie w oczy), ale rozmowa rekrutacyjna nie jest dobrym
momentem na jej przeprowadzenie. Sam wyczujesz, kiedy odwrócenie wzroku stanie si naturaln potrzeb. Jeli masz jakiekolwiek wtpliwoci co do komfortowej dugoci utrzymywania
kontaktu wzrokowego, prze wicz to teraz z blisk osob.
Gdy rekrutuj Ci dwie osoby, odpowiadajc na pytanie jednej,
co pewien czas przeno wzrok take na drug, aby da jej odczu ,
e do niej take si zwracasz. Tym samym nie pomyli, e j
ignorujesz.
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Drugim problemem zwizanym z kontaktem wzrokowym jest
jego unikanie, Jest to zwykle przejawem niemiaoci i niskiego
poczucia wasnej wartoci. Wzbudza take wtpliwoci co do
prawdziwoci tego, co mówisz. Dlatego unikaj unikania kontaktu
wzrokowego. Podczas rozmowy oszczdnie korzystaj z gestykulacji. Umiejtnie zastosowane gesty podkrelaj sowa, ale jak z kadym
rodkiem wyrazu atwo mona przesadzi , jeli nie bd wspógra z tym, co mówisz, albo gdy bd przerysowane. Jeli nie
gestykulujesz na co dzie, moesz wyglda nienaturalnie i lepiej
z tego zabiegu zrezygnuj.

10. NAWI DOBRY KONTAKT Z REKRUTUJCYM
Zwró uwag na wysyane do Ciebie sygnay niewerbalne, takie
jak tempo mówienia, nachylenie ciaa, rodzaj gestykulacji, kontakt
wzrokowy. Podaj za rozmówc i staraj si by podobny do
niego. Nie staraj si jednak by w tym zbyt dosowny, zwaszcza
jeli nie masz wprawy, bo moe poczu si przedrzeniany.

11. BD PRZYGOTOWANY
NA TRUDNE PYTANIA
Bd przygotowany na trudne pytania, zwaszcza na te, których
nie chciaby usysze . Nie odkadaj niewygodnych dla siebie
pyta na pók, liczc na to, e nie padn. Jeli kto moe zapyta
o co wzbudzajcego podejrzenia, to na pewno to zrobi. Chyba
e bdziesz mie szczcie i trafisz na rekrutujcego, który przeoczy taka gratk. - Dla wasnego spokoju ducha przygotuj sobie
zawczasu dobr odpowied na takie pytanie. Przykady wielu
trudnych pyta wraz z komentarzami i odpowiedziami znajdziesz w II czci ksiki.
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12. CZYTAJ MIDZY WIERSZAMI
Czytaj informacje, jakie rekrutujcy przekazuje Ci o tej pracy,
midzy wierszami. Po pytaniach, jakie Ci zadaje, poznasz warunki
pracy na danym stanowisku i trudnoci, jakie moesz napotka .
Odpowiadaj na pytania, ale take zachcaj rekrutujcego do
przekazania Ci jak najwikszej iloci informacji o stanowisku na
pocztku rozmowy. Im wicej informacji zdobdziesz na pocztku, tym atwiej bdzie Ci potem odpowiada na jego pytania.
Zrób to naturalnie, w trakcie rozmowy. Jeli na przykad zapyta
Ci o to, czy masz zajcia na studiach zaocznych co tydzie, od
razu moesz zapyta , czy na tym stanowisku wymagana jest
praca w sobot. Zawsze moesz potem wykorzysta tak informacj, podajc swoj dyspozycyjno jako jeden z atutów.

13. PRO O POWTÓRZENIE PYTANIA,
JELI GO NIE ROZUMIESZ
Jeli zdarzy si podczas rozmowy, e nie zrozumiesz pytania,
popro o jego powtórzenie. Lepiej jest dwa razy zapyta , ni
odpowiedzie nie na temat. Czytaj midzy wierszami — jeli
rekrutujcy Ci przerwie, moe to oznacza , e mówisz nie na
temat albo za duo.

14. WYS UCHAJ PYTANIA DO KOCA,
ZANIM NA NIE ODPOWIESZ
Zdarzaj si kandydaci, którzy odpowiadaj na pytanie, jeszcze
zanim rekrutujcy zdy je do koca zada . Zaczynaj udziela
odpowiedzi, bo myl, e znaj to pytanie. Czsto maj racj,
ale czasem si myl. Nie powielaj ich bdu. Kiedy wysuchasz
pytania do koca, sam si zdziwisz, jak czsto rekrutujcy
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— ci z mniejszym dowiadczeniem — zadaj pytania, na kocu
których czai si odpowied. Tak jak w pytaniu „Woli pani pracowa samodzielnie czy w zespole? W naszej firmie kadziemy
duy nacisk na prac zespoow”. Wykorzystaj wic nadarzajce
si okazje i wysuchaj pytania do koca.

15. ODPOWIADAJ NA PYTANIE
PO CHWILI NAMYS U
Cho moe kusi Ci, by jak pitkowy ucze wyrwa si od razu
do odpowiedzi, odczekaj pi sekund. Odpowiadajc od razu,
sprawiasz wraenie osoby dobrze przygotowanej do rozmowy,
a nie o takie wraenie tutaj chodzi. Takie zachowanie wprowadza
w zakopotanie osob prowadzc wywiad, gdy kandydat recytujcy odpowiedzi na wszystkie pytania wzbudza podejrzenia
co do szczeroci i uczciwoci tego, co mówi. Skoro prze wiczy
odpowiedzi, to wie, co ma mówi .
Rekrutujcy bdzie wówczas dy do zadania pytania, które
Ci jednak zaskoczy. Dla Ciebie oznacza to zwikszenie stopnia
trudnoci i moliwo dotarcia do punktu, w którym jednak nie
bdziesz wiedzia, co odpowiedzie .
Zachowanie krótkiej pauzy po wybrzmieniu pytania stwarza
wraenie naturalnoci, a odpowied jest przyjmowana za szczer
i prawdziw, jeli udzielasz jej po chwili zastanowienia.

16. BD KONSEKWENTNY
W SWOICH WYPOWIEDZIACH
Czsto te same pytania zadawane s w rónych wariantach,
zachowaj wic czujno i bd konsekwentny. Jeli raz ju co
powiedziae, powtórz to przy podobnym pytaniu. Na przykad
pytania „Co pana frustruje w obecnej pracy?” i „Dlaczego chce
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pan zmieni prac?” dotycz tego samego i mona oczekiwa
na nie podobnej odpowiedzi, nawet jeli jedno z nich pojawi
si na pocztku, a drugie na kocu rozmowy.
Nie znaczy to, e nie moesz nic doda do swojej wypowiedzi,
odpowiadajc drugi raz na podobne pytanie. Zwracam Ci jednak
uwag na to, by obydwie odpowiedzi miay ze sob zwizek i aby
konsekwentnie poda raz obranym kierunkiem.

17. PRZEDSTAW SZCZEGÓ OWY OPIS SYTUACJI
Opowiadajc o swoich sukcesach i umiejtnociach, operuj
szczegóami, nie ogólnikami. Uczyni to Twoj wypowied bardziej
wiarygodn. Schemat Twojej odpowiedzi powinien by nastpujcy: opis sytuacji, Twoje dziaanie, wytumaczenie dziaania
i lekcja, jak wycigne z tej zdarzenia. Podam Ci przykad dobrze udzielonej odpowiedzi, zaczerpnity z II czci mojej ksiki.
Pytanie: Jak zachowuje si pan w sytuacji, gdy sprawy nie
id zgodnie z pana oczekiwaniami?
Cel: Poznanie Twojej strategii osigania celu w zmiennym
otoczeniu.
Komentarz: Kiedy pomylisz o tym pytaniu, sam przyznasz,
e kady pracodawca chce mie pracowników, którzy nie wpadaj w panik w przypadku pojawienia si przeszkód i potrafi
nadal dziaa skutecznie pomimo nich, dostosowujc si do nowej sytuacji. Jak si zapewne domylasz, opowiadanie o sytuacji
uczenia si do egzaminu (kandydaci czsto operuj tym przykadem) albo samo powiedzenie „Zachowuj spokój i robi swoje”
nie oddaje umiejtnoci, o których rekrutujcy spodziewa si
usysze , zadajc Ci to pytanie.
By zaprezentowa swoj skuteczno , podaj przykad sytuacji, gdy napotkae przeszkody, które zmusiy Ci do zmodyfikowania swoich planów. Wymylie wtedy kilka alternatywnych
scenariuszy dziaania, zdecydowae si kontynuowa jeden,
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przygotowae zasoby do jego realizacji i w konsekwencji otrzymae efekt zbliony lub taki sam do zamierzonego, cay czas
umiejtnie panujc nad stresem.
Kluczowym elementem tego dowiadczenia jest wycignicie
lekcji z tego, co si wydarzyo, czyli „lesson learned”. Jest to najwaniejszy wniosek, który powinien si znale w kadej odpowiedzi na pytanie zawierajce element zagroenia realizacji celu.
Przykad: Dobrym przykadem obrazujcym tak sytuacj jest
organizacja spotkania integracyjnego dla zespou kierowników.
W drugim dniu imprezy jednym z elementów programu by m.in.
wystp grupy folkowej z programem artystycznym, który mia si
odby na zewntrz hotelu. Tego dnia bya jednak niepewna pogoda. Mielimy do wyboru albo zaryzykowa i zosta na dworze,
albo zmniejszy atrakcyjno wystpu i skorzysta z sali hotelowej. W kilka minut zorganizowaem w hotelu wynajcie sali
i przeniosem ca imprez do wewntrz. Gdybym mia powiedzie , jakie wnioski wycignem z tego dowiadczenia, to na
pewno wymienibym to, e ju nigdy nie bd optymist w kwestii
pogody, nawet w czerwcu. Zadbabym wczeniej o zabezpieczenie
imprezy na wypadek niepogody i zarezerwowa sal konferencyjn z wyprzedzeniem.

18. MÓW PROSTYM JZYKIEM
Proces rekrutacyjny rónie przebiega w rónych firmach, ale
moesz by przygotowany na to, e na rozmowie rekrutacyjnej
bdzie obecny meneder liniowy (moe nawet Twój potencjalny
przeoony) i kto z dziau personalnego, popularnie zwanego HR
(czyt. haer) od angielskiego odpowiednika human resources.
Najczciej popenianym przez kandydatów bdem jest to, e
operuj argonem, jzykiem specjalistycznym niezrozumiaym
dla „cywila”. Nic nie zyskasz, jeli z dwóch osób uczestniczcych w komisji rekrutacyjnej jedna nie bdzie wiedziaa, o czym
mówisz.

72

Rozmowa kwalifikacyjna

Pozwól, e podam Ci prosty przykad. Na rozmowie rekrutacyjnej czsto prosz kandydatów, by opisali sytuacj, w której
udao im si rozwiza w firmie jaki problem. Kandydaci do
dziau IT zwykle sprowadzaj swoj odpowied do opisu technicznych niuansów i opowiadaj o trickach, jakich uyli, by go
rozwiza . Gdy jest ze mn przedstawiciel dziau IT, to mam
nadziej, e jemu przynajmniej ta wypowied co o kandydacie
powie, ale w przypadku kiedy rozmowa jest tylko ze mn, nie ma
takiej szansy.
Tak naprawd proszc o podanie przykadu takiej sytuacji,
szukam — jak kady rekrutujcy z dziau personalnego — odpowiedzi na pytanie, jak kandydat pracuje w trudnych sytuacjach.
Interesuje mnie jego strategia radzenia sobie z problemami, nie
tre . Chc wiedzie , w jaki sposób podchodzi do problemów,
jak je analizuje, czy szuka pomocy u innych, dopytuje o przyczyny,
dy do kontaktu pomimo konfliktów? Jak widzisz, szczegóowe
skupianie si na niuansach programowania niczemu w tej odpowiedzi nie suy.
Inaczej przedstawia si sytuacja podczas rozmowy z menederem dziau IT, kiedy celem pytania jest sprawdzenie Twojej
merytorycznej wiedzy na dany temat. Wtedy im wicej podasz
szczegóów, tym lepiej.
Jaki wic z tego wniosek?
Sposób udzielenia odpowiedzi zaley od odkrycia intencji,
z jak rekrutujcy zadaje pytanie. Jeli czujesz si w tym niepewnie, przeczytaj cz II tego poradnika, w której odkrywam
cel, jaki przywieca rekrutujcemu, kiedy zadaje takie czy inne
pytanie, oraz udzielam wskazówek, co warto powiedzie , by usysza to, co chce usysze . Jeli bdziesz mówi jzykiem zrozumiaym dla swojego rozmówcy, masz te wiksze szanse by
dobrze zrozumianym.
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19. DOSTOSUJ TEMPO MÓWIENIA
DO REKRUTUJCEGO
Badania psychologiczne potwierdziy, e bardziej lubimy ludzi
podobnych do nas. Dostosowywanie tempa mówienia do tempa
rozmówcy jest jednym ze sposobów upodabniania si do niego
podczas dialogu. Jeli rekrutujcy mówi szybko, Ty te bd
dynamiczny. Jeli mówi wolno — utrzymuj jego tempo.
Polecam stosowanie tylko jednego wyjtku od tej reguy.
Jeli poczujesz, e szybkie tempo narzucone przez drug stron
jest wyrazem presji wywieranej na Ciebie — bro si. Presja
czasu moe by spowodowana kolejnym kandydatem czekajcym na rozmow albo tym, e rozmówca zrazi si do Ciebie
ju na pocztku rozmowy i chce j jak najszybciej zakoczy .
Uwaam, e masz prawo i obowizek broni si przed tak socjotechnik. Gdy szybkie tempo sprawia, e nie masz szansy dobrze si zaprezentowa , i przeszkadza Ci ta gonitwa — przerwij
j. Zacznij mówi stopniowo coraz wolniej, a wkrótce przekonasz si, jak skutecznie dziaa ta technika.
Podobn metod stosuj niektórzy wykadowcy — zaczynaj
mówi coraz ciszej pomimo gwaru na sali. Przykuwa to uwag
pierwszych rzdów, potem kolejnych i kolejnych, a w kocu
wszyscy si uciszaj, by móc sysze wykad. Wypróbuj technik
zwalniania i przyspieszania rozmowy z blisk osob, a przekonasz si, jak potne jest to narzdzie wywierania wpywu.

20. MYL KATEGORIAMI PRACODAWCY
Mylenie o sobie kategoriami pracodawcy pozwoli Ci udzieli
dobrej odpowiedzi praktycznie na kade pytanie. Nie bdziesz
wtedy strzela takich gaf jak niektórzy kandydaci, którzy na
pytanie „Dlaczego chce pan dla nas pracowa ?” odpowiadaj,
e chc si rozwija i nabywa nowe umiejtnoci. Na usta
cinie si wtedy pytanie: „A co firma bdzie z tego miaa?”.
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Albo jak ci, którzy na takie pytanie odpowiadaj: „ W sumie
jest mi wszystko jedno, gdzie bd pracowa . Chc si gdzie
zaczepi , zanim nie bd zdawa na studia dzienne”.
Albo jak kandydatka, która w procesie rekrutacyjnym na
stanowisko w dziale IT do helpdesku na moje pytanie „Jakie ma
pani cele zawodowe na najblisze dwa lata?” odpowiedziaa, e
chciaaby pracowa w dziale personalnym. Chciaoby si wtedy
zapyta — to co pani robi na tej rozmowie?
Wierz mi — s kandydaci, którzy udzielaj takich odpowiedzi,
bo nikt im nie powiedzia, e aby przej z sukcesem rozmow
o prac, maj postawi si na miejscu pracodawcy i zrozumie
jego potrzeby, nie swoje. Zrozumie i w jak najwikszym stopniu zrealizowa .

21. BD SKONCENTROWANY
DO KOCA ROZMOWY
Czsto jest tak, e kandydaci zachowuj pen koncentracj tylko
na pocztku spotkania, a póniej s ju tak zadowoleni z pozytywnego przebiegu rozmowy, e zaczynaj si rozlunia . I przestaj panowa nad tym, co mówi. Rekrutujcy o tym wiedz i na
kocu rozmowy czsto padaj najwaniejsze pytania.
Schemat kadej rozmowy jest taki sam — przeamanie lodów,
nawizanie kontaktu, pogbienie kontaktu i na kocu rozmówcy
zostaj prawie przyjaciómi. „Prawie” robi du rónic. Nie daj
si zwie pozorom! Bd skoncentrowany do samego koca
zawodów. Nadmiar luzu moe Ci sporo kosztowa . Jednym
zdaniem moesz zburzy wizerunek, który tak wytrwale budowae przez ostatnich kilkadziesit minut.

