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Szkolenie w zakresie aplikowania o pracę
Jeżeli metoda Assesment Center, służąca do analizowania kompetencji
ma mieć efekty długoterminowe, jej rezultaty muszą być zintegrowane
z orientacją zawodową, planowaniem kariery czy też składaniem podania
o pracę.
Osoby znajdujące się w grupie docelowej projektu GCAC (Daj szansę
kompetencjom),

a

mianowicie

kobiety

z przeszłością

migracyjną,

poszukują w kraju przyjmującym zatrudnienia odpowiadającego ich
kwalifikacjom. Dlatego też interesuje je przede wszystkim fakt, jak mogą
wykorzystać wyniki ośrodka oceny w poszukiwaniu pracy. Jednym
z rezultatów

metody

Assessment

Center,

w

czasie

trwania

czterodniowego procesu oceniania, z pewnością jest wzrost poziomu
pojmowania swoich kompetencji, jak i pewności siebie wśród kandydatek.
Umożliwia im to formułowanie swych kompetencji w sposób jasny
i przekonywujący. Ponadto proces oceniania kończy się wydaniem
certyfikatu, który potwierdza posiadanie kompetencji zaobserwowanych u
każdej z kandydatek oraz dostarcza opis i analizę owych kompetencji.
Ten certyfikat może być także przedstawiony potencjalnemu pracodawcy.
W związku z tym, korzystne dla metody Assessment Center byłoby
postrzeganie jej przez pracodawców, jako narzędzia do selekcji i rozwoju
personelu, a także jako gwarancji wysokiego stopnia trafności prognoz
Assessment Center, w zakresie opisywania profili aplikantów.
W kontekście oceny, jaka została przez nas przeprowadzona wśród
migrantek w Berlinie w LIFE e.V, zadaliśmy sobie pytanie, jakie
dodatkowe propozycje mogłyby wspomóc kandydatki w znalezieniu
zatrudnienia.
W minionych latach udoskonaliliśmy warsztaty mające na celu uzupełniać
Assessment Center, co wiąże się z tematem „składania podania na wolne
stanowisko”. Warsztaty te powinny wspierać kandydatki w wyrażaniu,
zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, kompetencji, które zostały przez

4

Szkolenie uzupełniające

nie określone podczas trwania Assessment Center, np. w CV, listach
motywacyjnych, czy podczas rozmów kwalifikacyjnych.
Warsztaty te zostały opisane poniżej1
1. Materiały aplikacyjne - tworzenie CV i listów motywacyjnych
Dzisiaj, bardziej niż w przeszłości, pracodawcy oczekują, by osoby
aplikujące prezentowały się zgodnie z profilem stanowiska.

Aplikant

powinien przedstawić mocne argumenty świadczące o tym, dlaczego
byłby odpowiednim pracownikiem. Sprawdza się to nie tylko na etapie
rozmowy kwalifikacyjnej, lecz także już w momencie przygotowania
materiałów aplikacyjnych.
Nawet najlepsze kwalifikacje mogą okazać się mało pomocne, jeżeli nie
będą zaprezentowane w odpowiedni sposób. Najogólniej mówiąc, CV i list
motywacyjny

składają

się

na

pierwszy

kontakt

z

potencjalnym

pracodawcą. W związku z tym, oba dokumenty muszą w optymalny
sposób prezentować motywację i osobowość aplikanta.
Założenia warsztatów w zakresie tworzenia CV i listów motywacyjnych
są następujące:


Uczestniczki są uświadamiane o elementach, które powinny należeć
do materiałów aplikacyjnych oraz informowanie, jak ich używać, by
w optymalny sposób zaprezentować samego siebie.



Uczestniczki rozumieją formalne wskazówki dotyczące tworzenia CV
i listów motywacyjnych.



Uczestniczki tworzą własne CV i przykładowy imponujący list
motywacyjny.

Wielkość grupy
Warsztaty dotyczące pisania CV i listów motywacyjnych są prowadzone
w małych grupach liczących nie więcej niż 5 uczestniczek, a doradca
pracuje z każdą uczestniczką wykorzystując rzeczywiste dokumenty.

1

Warsztaty zostały udoskonalone i przeprowadzone przez Judith Burkhard, która także
pracowała nad niniejszą publikacją.
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1.1 Plan pracy warsztatu: „Pisanie CV”
Czas trwania: 2 x 5 godzin

Przygotowanie:
Przed rozpoczęciem warsztatu, uczestniczki są proszone o przyniesienie
ze sobą CV, których używały przy poprzednich próbach ubiegania się o
pracę.

Krok 1
Ponieważ nie wszystkie uczestniczki znają procedury aplikacyjne, na
początku warsztatu zadawane są im następujące pytania:


Jakie dokumenty są potrzebne przy aplikowaniu o pracę?



Jak powinny być skonstruowane dokumenty aplikacyjne?



Jak w optymalny sposób można zaprezentować swoje kwalifikacje? Jak powinno się
wypełniać wszelkie luki w CV?



Na jakie rzeczy należy zwrócić uwagę podczas składania podania o pracę drogą
elektroniczną lub poprzez formularze internetowe?

Krok 2
Uczestnikom jest prezentowana formalna struktura i układy graficzne
stosowane w CV. (zobacz Materiały szkoleniowe: „Wskazówki do
stworzenia imponującego CV”)

Krok 3
Każda uczestniczka pracuje nad własnym CV, po czym otrzymuje porady
od doradcy i innych uczestników warsztatu dotyczące optymalizowania
zawartości i graficznego układu CV.

Krok 4
Każda uczestniczka kontynuuje pracę nad swoim CV w domu. Podczas
drugiego indywidualnego spotkania, każda uczestniczka prezentuje swoje
przeredagowane CV i otrzymuje opinie na jego temat.
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1.2 Plan pracy podczas warsztatu „Pisanie listu motywacyjnego”
Czas trwania: 5 godzin

Przygotowanie:
Uczestniczki

szukają

stanowiska,

o

które

pragną

się

ubiegać,

w ogłoszeniach prasowych i internetowych.

Krok 1
Uczestniczkom przedstawiane są funkcje, formalna struktura oraz
dopuszczalne formy graficzne listu motywacyjnego. (zobacz Materiał
szkoleniowy: „Co powinien zawierać list motywacyjny”? oraz „Niewłaściwe
podanie o pracę”.)

Krok 2
Każda uczestniczka sporządza list motywacyjny odnoszący się do
wybranego stanowiska.

Krok 3
Kopie

listów

motywacyjnych

są

przygotowywane

dla

wszystkich

uczestniczek warsztatu, po czym każda z nich otrzymuje opinie, porady
i pomoc od doradcy i pozostałych uczestniczek, jeżeli zajdzie taka
potrzeba.
Uczestniczkom, które przygotowują swoje podania o pracę w języku
obcym, zaleca się, by doradca sprawdził skończony list motywacyjny
w celu naniesienia poprawek i zapewnienia, iż całość jest poprawna pod
względem gramatyki i pisowni. Może się to odbyć również online, po
zakończeniu warsztatu.

7

Szkolenie uzupełniające

1.3 Materiały szkoleniowe do pisania CV i listów motywacyjnych
Wskazówki dotyczące tworzenia dobrego CV
Twoje CV powinno być zrozumiałe i proste
CV to nic więcej, jak tylko schematyczny plan twojej kariery zawodowej. Użyj go, by skupić
uwagę na swoich mocnych stronach. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej możesz skupić się na
szczegółach. Twoje CV powinno być napisane tak, by osoba czytająca szybko uzyskała ogólny
zarys twoich kwalifikacji. Podziel swoje CV na bloki tematyczne.
Pisz chronologicznie „od wydarzeń najstarszych po najnowsze”, pomijając wszelkie
luki czasowe.
Zacznij od obecnego stanowiska i idź wstecz chronologicznie. Sporządź listę nazw
i lokalizacji swoich miejsc pracy, z wyszczególnieniem daty rozpoczęcia i zakończenia
zatrudnienia (miesiące), stanowisk zawodowych oraz krótkich opisów swoich
obowiązków. Jeżeli po raz pierwszy starasz się wkroczyć na rynek pracy,
wyszczególnij każde możliwe doświadczenie zawodowe, niezależnie od tego, czy było
ono płatne czy niepłatne.
Dopasuj swoje CV tak, by spełniało oczekiwania odpowiednich firm
Pracodawcy lubią otrzymywać podania o pracę, które są indywidualnie dopasowane do ich
firmy. Oznacza to, iż, jeżeli poszukujesz pracy w dziedzinie informatyki, powinnaś podkreślić
doświadczenie w tej sferze.
Szczerość
Oszukiwanie w CV nie pomoże. Dodawanie 6 miesięcy doświadczenia zawodowego może być
dobrym pomysłem, lecz jeżeli zostanie to wykryte, grozi to utratą pracy. Upewnij się jednak, iż
nie zaniżasz swoich kompetencji. Jeżeli przez trzy miesiące pracowałaś nieodpłatnie we Francji
i podczas tego okresu poznałaś kraj i jego kulturę, doskonaląc zdolności językowe, powinnaś
umieścić to w CV.
Wolontariat
Pamiętaj o umieszczeniu w CV wolontariatów, np. członkostwo w organizacji, przewodnictwo
w grupie wsparcia, organizacji studenckiej, asystowanie w tworzeniu scenografii do sztuki
teatralnej. Taka działalność wskazuje na osobę z inicjatywą.
Pisownia
Jeżeli twoje CV zawiera błędy ortograficzne, z pewnością znajdzie się w koszu na śmieci.
Żaden pracodawca nie zatrudni osoby, która nie pokusiła się o korektę własnej pracy. Nie
polegaj wyłącznie na sprawdzaniu pisowni i gramatyki, które zapewnia program komputerowy
do edycji tekstów.
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Co dwie głowy, to nie jedna
Uwagi innej osoby mogą pomóc w znalezieniu błędów i niezrozumiałych fragmentów
w tekście. Przecież po trzykrotnym przeczytaniu swojego CV, trudno o jego obiektywną ocenę.
Nie próbuj pisać całego CV za jednym razem, wróć do pisania po kilkudniowej przerwie.
Referencje
Jeżeli umieszczasz referencje w swoim CV, miej pewność, iż posiadasz zgodę osób, które
cytujesz.

Co powinno znaleźć się w liście motywacyjnym?
Jak dowiedziałam się o wakacie na to stanowisko?
- np. z ogłoszenia, od znajomych, etc.
Dlaczego jestem szczególnie zainteresowana tym stanowiskiem?
- np. ze względu na wieloletnie doświadczenie w dziedzinie, której dotyczy stanowisko,
lub też, ponieważ chcę podjąć się nowego wyzwania i odpowiedzialności.
Co w firmie/pracodawcy wydaje mi się interesujące?
- np. wielkość firmy, reputacja, specjalizacja, etc.
Jakie doświadczenie, kompetencje, umiejętności posiadam?
- np. kariera zawodowa, doświadczenie zawodowe, prawo jazdy, etc.
Co sprawia, iż jestem idealną kandydatką na to stanowisko?
- kwalifikacje i doświadczenie.
Która z posiadanych przeze mnie cech wyróżnia mnie spośród innych?
- np. elastyczność, cierpliwość, kreatywność
Dlaczego szukam nowej pracy lub zmieniam zawód?
- Sformułuj to dobrze! Np. jak bardzo chcę podjąć się nowego wyzwania, jak cieszyłabym
się z nowej pracy, jak odnalazłabym wymarzone stanowisko, etc.
Jakie dodatkowe kwalifikacje posiadłam (np. zdobyte w okresie braku zatrudnienia)?
Kiedy mogę zacząć pracę na nowym stanowisku?

Podanie o pracę bez wystąpienia ogłoszenia o wakacie
Podanie o pracę złożone bez wcześniejszego pojawienia się ogłoszenia o pracę lub
wysyłane „w ciemno” - duża różnica
Podania wysyłane „w ciemno” to wiadomości e-mail, które zbudowane są na podstawie
wzorcowego tekstu. Zazwyczaj osoba czytająca podanie po kilku linijkach tekstu orientuje
się, iż osoba aplikująca wysyłała kilka podań naraz. Z drugiej strony, podania niebędące
odpowiedzią na ogłoszenie, wymagają pewnej inicjatywy, szukania informacji, kontaktów,
rozmów telefonicznych oraz precyzyjnie przygotowanego listu motywacyjnego i CV.
Składać podanie do dużej czy małej firmy?
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Podania złożone pomimo braku ogłoszenia sprawdzają się zarówno w małych, jak
i dużych firmach. Duże firmy lubią aplikantów, którzy pokazują zaangażowanie.
Mniejsze firmy zazwyczaj nie publikują wszystkich wakatów na stanowiskach, gdyż biorą
pod uwagę niepożądane podania.
Poszukiwanie potencjalnych pracodawców drogą internetową
Firmy mogą być potencjalnymi pracodawcami, gdyż nieustannie zatrudniają nowych
pracowników. Dlatego też opłacalne jest przeglądanie internetowych portali pracy
w poszukiwaniu firm, które ogłaszają wakaty na stanowiska. Szukanie informacji online
jest praktyczne, ponieważ ułatwia znalezienie osoby do kontaktu w firmie i numeru
telefonu. Pierwszy krok w drodze do zatrudnienia w firmie został już zrobiony.
Odwiedzanie targów pracy
Wiele firm wykazuje inicjatywę, by kontaktować się z aplikantami. Przedstawiciele firm
obecni na targach, oferują prezentację swojej działalności, zapraszają na zwiedzanie
swoich zakładów.
Sprecyzuj swój profil
Przed każdym złożeniem podania, osoba poszukująca pracy powinna sprecyzować swój
profil. Kwestionariusze dostępne na stronach internetowych, które zawierają pytania
dotyczące profilu kandydata, mogą okazać się pomocne. W takich kwestionariuszach
znajdują się pytania dotyczące wiedzy specjalistycznej,

kompetencji miękkich,

indywidualnych cech charakteru. W ogłoszeniu dotyczącym programu szkoleniowego
można na przykład znaleźć pojęcia: elastyczny, zmotywowany, efektywny pracownik
sieciowy. Przed składaniem podania powinno się pomyśleć o dwóch lub trzech
przykładach, za pomocą których będzie można ukazać swoje wymienione cechy
charakteru, takie jak doświadczenie zebrane z życia zawodowego, stażu lub napisania
pracy dyplomowej.
List motywacyjny dołączony do podania o pracę pomimo braku ogloszenia
Odniesienie do prawdopodobnego przyszłego miejsca pracy jest ważne. Dlatego nie
powinno się pisać w nagłówku: „podanie o pracę niebędące odpowiedzią na ogłoszenie”,
lecz raczej: „Podanie o pracę niebędące odpowiedzią na ogłoszenie, kierowane do
Wydziału ds. Marketingu i Zasobów Ludzkich”. Takie tytułowanie sprawia, iż tematyka
dokumentu staje się oczywista, a jeżeli mail był poprzedzony rozmową telefoniczną,
wtedy fraza „W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z dnia...” także powinna znaleźć się
w nagłówku.
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Linki
www.

2. Rozmowa kwalifikacyjna: Od pierwszego kontaktu telefonicznego
do prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej

2.1 Pierwszy kontakt telefoniczny
Niezależnie od tego czy są to dokumenty aplikacyjne składane w związku
z ogłoszeniem o wakacie czy bez, powszechne jest, iż rozmowa
telefoniczna poprzedza złożenie pisemnego podania. Należy zapytać się,
jaki rodzaj aplikacji preferuje dana firma (np. e-mail, list wysłany pocztą),
co sobie ceni oraz czy opłacalne jest wysłanie dokumentów aplikacyjnych,
jeśli nie ma ogłoszenia o wolnych wakatach w tej firmie. Nawiązywanie
kontaktu telefonicznego jest szczególnie trudne dla osób, które nie
składają podania w języku ojczystym, ponieważ uniemożliwia to
zrekompensowanie językowego „deficytu”, tj. mimiki, gestykulacji, języka
ciała.
Założenia warsztatu „Pierwszy kontakt telefoniczny”:


Uczestniczki

nawiązują

telefoniczny

kontakt

z

potencjalnymi

pracodawcami.


Uczestniczki mogą ocenić wady i zalety tego środka przekazu.



Uczestniczki ćwiczą nawiązywanie kontaktu przez telefon, otrzymują
opinie, które biorą pod uwagę w procesie nauczania.



Uczestniczki otrzymują uwagi, jak mogą zoptymalizować swoje
zachowanie.

Wielkość grupy: 10 do 15 osób
Czas trwania: 5 godzin
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Plan pracy podczas warsztatu
Krok 1
Uczestniczki określają własne podejście do warsztatu poprzez rozmowę
na temat własnych doświadczeń, gdyż nie wszystkie osoby są
zwolennikami takiego kanału komunikacyjnego. Wymiana pomysłów
dotyczących tematu: „Co jest dla mnie łatwe, a co trudne podczas
rozmowy telefonicznej”?
Krok 2
Uczestniczki tworzą na tablicy listę okazji, kiedy w procesie rekrutacji
pracowników potrzebny jest kontakt telefoniczny.
Przykłady takich okazji i pytania, które mogą być zadane podczas
rozmowy telefonicznej:


Proszę określić osobę do kontaktu, do której powinny zostać wysłane dokumenty
aplikacyjne



Status procesu rekrutacji (czy składanie podania wciąż ma sens?)



Czy możliwy jest również staż?



Szczegóły dotyczące potrzebnych kwalifikacji, profilu zadań, godzin pracy



Jak powinno być wysłane podanie (e-mail, list wysłany pocztą)?



Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej

Krok 3
Uczestniczki dowiadują się, na co powinny zwrócić uwagę podczas
nawiązywania kontaktu telefonicznego (zobacz materiały szkoleniowe
„Zasady

nawiązywania

kontaktu

telefonicznego”

oraz

„Pomoc

w formułowaniu wypowiedzi”)
Krok 4
Uczestniczki symulują rozmowy telefoniczne w krótkich scenkach. Każda
osoba, która ma chęć uczestniczyć w scenkach przygotowuje rozmowę
telefoniczną pasującą do okazji, którą sama wskazała.
W kolejnych scenkach wykładowca wciela się w rolę drugiego rozmówcy
w rozmowie telefonicznej, będącego przedstawicielem firmy, i od czasu do
czasu

zadaje

nieoczekiwane

pytania

i

komentuje

wypowiedzi

uczestniczek.
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Krok 5
Następnie, podczas oceny scenki, zadawane są pytania nie tylko
bohaterce i wykładowcy, lecz także innym uczestniczkom warsztatu: „Co
poszło

dobrze

i

co

okazało

się

sukcesem

podczas

rozmowy

telefonicznej”? Nad czym XY może dalej pracować i co może poprawić?
Przykłady sugestii ze strony grupy:


Ćwicz wymowę z wyprzedzeniem, w szczególności tytuły zawodowe i terminologię
(skonsultuj się z native speakerem!).



Od razu sprecyzuj swoje obowiązki: „Czy jesteś odpowiedzialna za...” bądź „Czy
możesz odpowiadać na pytania dotyczące...”?



Mów krótko (załóż, że osoba po drugiej stronie nie ma czasu). Rada: wypisz sobie
wszystko zanim przystąpisz do rozmowy, po czym wykreśl wszystko, co nieistotne.



Pomimo podekscytowania, wciąż mów wolno i wyraźnie, rób przerwy, oddychaj.
Możesz też zapisać pomocne zdania przed przystąpieniem do rozmowy.



Przedstaw się używając imienia i nazwiska, w przypadku trudnych wieloczłonowych
nazwisk, wybierz jedno (dla zrozumienia)



Bądź przygotowana na nieoczekiwane.



W razie braku życzliwości ze strony rozmówcy, nie trać odwagi. Kontynuuj
i pozostań miło usposobiona.

2.2 Rozmowa kwalifikacyjna
Jeżeli osoba ubiegająca się o pracę zostaje zaproszona na rozmowę
kwalifikacyjną, oznacza to, iż udało jej się przekonać do siebie
pracodawcę, dzięki materiałom zawartym w podaniu o pracę. Pierwsza
przeszkoda w procesie ubiegania się o pracę została właśnie pokonana.
Teraz należy skupić się na utrzymaniu tego pozytywnego wrażenia
podczas indywidualnej rozmowy. Jednakże, ważnym jest również, aby
określić, czy firma i miejsce pracy w zupełności odpowiadają aplikantce.
W zależności od firmy, oddziału, bądź wakatu na stanowisko, struktura
rozmowy kwalifikacyjnej może znacząco sie różnić. Nie jest przesądzone,
iż

jako

aplikantka,

znajdziesz

się

w

sytuacji

jeden

na

jeden.

W szczególności w dużych firmach, pracownikowi ds. zasobów ludzkich
zazwyczaj towarzyszą inni pracownicy, bądź przyszli współpracownicy
aplikantki - szereg ludzi, który sprawia, iż wielu ludzi traci opanowanie. To
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sprawia, iż dobre przygotowanie do rozmowy i, jeśli jest to możliwe,
ćwiczenie w podobnych warunkach, staje się jeszcze ważniejsze.
Założenia warsztatu „Rozmowa kwalifikacyjna”:


Uczestniczki

zastanawiają

się

nad

swoimi

doświadczeniami

dotyczącymi wcześniejszych rozmów kwalifikacyjnych


Uczestniczki dowiadują się, jak przygotować się do rozmowy



Uczestniczki przygotowują się do rozmowy, otrzymują opinie, które
biorą pod uwagę w procesie nauczania.



Uczestniczki otrzymują uwagi, jak mogą zoptymalizować swoje
zachowanie.

Wielkość grupy: 10 do 15 osób
Czas trwania: maks. 3 x 5 godzin (niezależnie od wielkości grupy, gdyż
jak największa liczba uczestniczek powinna zdobyć doświadczenie
podczas trwania scenek)
Plan pracy podczas warsztatu
Krok 1
Uczestniczki określają własne podejście do tematyki warsztatu poprzez
rozmowę

na

dotyczących

temat
tematu:

własnych
„Moje

doświadczeń.

doświadczenia

Wymiana
w

zakresie

pomysłów
rozmów

kwalifikacyjnych - co poszło dobrze, a co sprawiało trudność”?
Krok 2
Uczestniczki uczą się, na co powinny zwracać uwagę podczas rozmów
kwalifikacyjnych. Specjalistyczne porady na temat: „Kolejność wydarzeń
podczas rozmów kwalifikacyjnych, role i zachowania podczas rozmów
kwalifikacyjnych”. (zobacz materiały szkoleniowe „Typowa kolejność
wydarzeń podczas rozmowy kwalifikacyjnej”, „Porady dotyczące rozmowy
kwalifikacyjnej”, „Pytania pracodawcy”, „Pytania osoby ubiegającej się o
pracę”)
Krok 3
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Uczestniczki przygotowują sie do rozmów kwalifikacyjnych. Dodatkowo
wybierają wakat na stanowisko, o które pragną się ubiegać i na piśmie
przygotowują się do rozmowy, biorąc pod uwagę następujące punkty:


Powody, dla których ubiegam się o stanowisko u tego, a nie innego pracodawcy



Kwalifikacje, umiejętności, mocne strony, które wyróżniają mnie wśród innych osób
ubiegających się o to stanowisko



Czego pragnę się nauczyć pracując na tym stanowisku? Nowe doświadczenia, jakie
pragnę zdobyć.



Ponieważ wielu pracodawców rozpoczyna rozmowę kwalifikacyjną prośbą, aby
„Powiedzieć coś o sobie”, uczestniczki powinny zastanowić się, jak odpowiedzieć.



Pytania, które uczestniczka chciałaby zadać podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Krok 4
Biorąc

udział

w

scenkach,

uczestniczki

odgrywają

fragmenty

przygotowanych rozmów kwalifikacyjnych (nie dłuższe niż 10 min). Punkty
wymienione

powyżej

powinny

się

w

nich

znaleźć.

Początkowo

wykładowca wciela się w rolę pracodawcy, lecz zainteresowane
uczestniczki mogą zająć jego miejsce.
Krok 5
W następującej później ocenie scenki, pytania zadawane są nie tylko
wykładowcy i osobie biorącej udział w rozmowie, lecz również innym
uczestniczkom:

„Co

udało

się

zrealizować

podczas

rozmowy

kwalifikacyjnej”? „Co XY może jeszcze poprawić”? Podczas zadawania
pytań, w pierwszej kolejności odpowiada osoba biorąca udział w rozmowie
kwalifikacyjnej, potem inne uczestniczki warsztatu, a na końcu osoba
odgrywająca pracodawcę.
Przykłady sugestii ze strony grupy:


Odpowiadaj na pytania konkretnie i bezpośrednio.



Słuchaj uważnie.



Zachowaj kontakt wzrokowy i przyjmij uważną postawę.



Pozwól innym dokończyć wypowiedzi.



Uważnie przeczytaj ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy: nie „fantazjuj” podczas
rozmowy kwalifikacyjnej. Odnoś się do ogłoszenia.



Opisz słabe strony i braki, po czym wyjaśnij, jak sobie z nimi poradzisz.



Weź ze sobą przygotowane słowa klucze oraz własne notatki i używaj ich podczas
rozmowy.
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Mów tylko o rzeczach, które twoim zdaniem są ważne dla pracodawcy.

2.3 Materiały szkoleniowe potrzebne do Nawiązywania kontaktu
telefonicznego oraz Rozmowy kwalifikacyjnej
Zasady nawiązywania kontaktu telefonicznego
Bądź dobrze przygotowana.
Ważna rozmowa telefoniczna wymaga dobrego przygotowania: jeśli chodzi o
indywidualną rozmowę kwalifikacyjną, musisz wiedzieć, które pytania chcesz zadać i jak
masz zamiar odpowiadać na pytania zadane na twój temat. Z wyprzedzeniem spisz
własne informacje i pytania.
Przygotuj papier i ołówki, żeby móc robić notatki.
Zadawaj pytania, kiedy to możliwe, np.:
Co, dlaczego, (jak), która/e, gdzie, etc. Te „otwarte” pytania zmuszają rozmówcę do
odpowiadania szczegółowo, nie tylko za pomocą „tak” lub „nie”.
Poproś do telefonu właściwą osobę.
Jeżeli nazwisko osoby kontaktowej nie jest wymienione w ogłoszeniu, w większych
firmach będzie to menedżer działu kard, natomiast w mniejszych menedżer firmy. Zapisz
informacje dotyczące tej osoby i zwracaj się do niej używając imienia i nazwiska.
W pierwszej kolejności zapytaj, czy osoba kontaktowa ma czas, by odpowiedzieć na
twoje pytania. Jeśli nie, wtedy ustal inny termin odbycia rozmowy.
Mów krótko i precyzyjnie.
Krótko wytłumacz, dlaczego dzwonisz, kim jesteś, jaki jest twój dotychczasowy zawód.
Mów powoli i wyraźnie.
Jeżeli jest to możliwe, umów się na rozmowę osobiście.

Pomoc w formułowaniu wypowiedzi podczas rozmowy telefonicznej
Jak zacząć rozmowę?
„Witam/ Dzień dobry/ Dobry wieczór... Nazywam się.../ Jestem... (używaj tylko nazwiska,
mów bardzo wyraźnie i powoli!)
„Kto w Państwa firmie/ działalności/ organizacji jest odpowiedzialny za zatrudnianie
nowych pracowników”? ... „Czy jest Pan/Pani odpowiedzialny za zatrudnianie nowych
pracowników”?

Jeśli interesuje cię staż
„Jestem zainteresowana odbyciem u stażu w Państwa firmie jako...”. „Czy jest może
wakat na miejsce stażystki”? „Czy istnieje możliwość odbycia stażu”? ... „Czy mogłabym
pracować u Państwa jako stażystka? ...
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Jeżeli osoba przy telefonie odpowie „nie”: „Czy w ogóle nie istnieje możliwość odbywania
stażu w Państwa firmie czy też tylko na dany moment”?

Zakończenie rozmowy
„Czy wysłać dokumenty aplikacyjne pocztą czy poprzez e-mail”?
„Dziękuję bardzo za otrzymane informacje. Do widzenia”.

Typowy przebieg wydarzeń podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Faza początkowa
Przywitanie

oraz

przedstawienie

się

stron

biorących

udział

w

rozmowie

kwalifikacyjnej, krótka rozmowa (pracodawca zazwyczaj pyta: „Czy miała Pani
jakieś problemy ze znalezieniem biura?) Proponowanie czegoś do picia, etc.
Pytania do osoby ubiegającej się o pracę
Czynniki, które skłoniły Panią do złożenia podania o pracę, kariera zawodowa, pytania
dotyczące ambicji zawodowych i motywacji (Pytanie: „Niech Pani opowie coś o sobie” jest
często używane by rozpocząć tę fazę.)
Informacje od pracodawcy
Informacje dotyczące działalności, stanowiska, zespołu, etc.
Warunki i czynniki materialne
Godziny pracy, płaca, warunki przestrzenne (np. możliwość pracy w domu), dodatkowe
usługi
Faza kończąca
Ustalanie dat dalszych działań, podsumowanie rozmowy kwalifikacyjnej

Wskazówki dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej
Posiadanie informacji to twój atut
Zgromadź dużo informacji na temat nowego pracodawcy. Większość firm posiada stronę
internetową. Użyj jej, jako źródła informacji.
Ważne jest pierwsze wrażenie
Załóż ubranie odpowiednie do sytuacji, w którym czujesz się komfortowo. Unikaj silnie
pachnących perfum. Bądź punktualna i daj sobie czas dodatkowy, na wypadek
nieoczekiwanych wydarzeń, np. korków na drogach. Postaraj się dotrzeć na miejsce nieco
wcześniej, aby jeszcze raz zebrać myśli przed rozmową kwalifikacyjną.
Podekscytowanie jest częścią rozmowy
Spokojnie wyrażaj swoje emocje. Nie staraj się udawać kogoś, kim nie jesteś. Zachowuj się
naturalnie.
Jak zacząć?
Pozwól innym zacząć i prowadzić rozmowę.
Bądź odważna
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Zadawaj pytania, które są dla ciebie ważne. Przygotuj pytania z wyprzedzeniem i zapisz je.
Nie wstydź się używania swojej „ściągi”. Sama poruszaj krytyczne tematy i nadaj im
pozytywny wydźwięk.
Mów wyraźnie i z uwagą
Wyrażaj się jasno i precyzyjnie. Postrzegaj rozmowę kwalifikacyjną, jako sposobność, by
pokazać, kim jesteś i co możesz zrobić. Przygotuj się do niej mając wszystkie te uwagi
w pamięci.
Nie krytykuj poprzednich pracodawców
Na końcu
Zazwyczaj, gdy rozmowa kwalifikacyjna dobiega końca, nie od razu wiadomo czy
zakończyła się porażką, czy też sukcesem. Bądź miła i uprzejma żegnając się. Nie
przestawaj wierzyć w siebie i swoje zdolności.

Pytania od pracodawcy
Pracodawcy mają kilka ulubionych tematów, które poruszają podczas rozmowy
kwalifikacyjnej:


Kariera zawodowa do chwili obecnej (ukończone szkoły, studia, doświadczenie
zawodowe)



Powody wybrania zawodu



Czynniki motywujące do złożenia podania



Umiejętności praktyczne



Nastawienie do pracy, sukcesów, wykonania



W czym się dana osoba specjalizuje



Plany na przyszłość, zainteresowanie kontynuowaniem nauki



Mobilność



Słabe i mocne strony



Sytuacja prywatna, rodzinna

Powinno się wziąć te czynniki pod uwagę podczas przygotowywania się do rozmowy
kwalifikacyjnej, ponieważ ciężko jest przedstawiać rzeczowe przykłady podczas sytuacji
stresogennej, jaką jest ta rozmowa. Powinno się dobrze przygotować, zamiast odpowiadać
na pytania dotyczące zawodowego i prywatnego życia intuicyjnie i spontanicznie. Jest to
możliwe, jeżeli osoba ubiegająca się o pracę odniesie się do każdej części swojego CV,
omówi opracowywane projekty i kwalifikacje przy nich zdobyte. Jeżeli aplikantka zostanie
poproszona np. żeby opisać sytuacje, w których była zmuszona do rozwiązywania
problemów, w wyżej wymieniony sposób staje się to łatwiejsze.
Przykładowe pytania pracodawców zadawane podczas rozmowy kwalifikacyjnej:
„Jakie czynniki motywacyjne były decydujące przy wyborze Pani profesji”?
„Dlaczego studiowała Pani na Uniwersytecie XY”?
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„Czy może Pani opisać swoje zainteresowania i cele dotychczasowej pracy”?
„Dlaczego uważa się Pani za dobrą kandydatkę na to stanowisko”? „Co Panią wyróżnia”?
„Czy pełniła Pani jakieś dodatkowe funkcje poza studiami i pracą, jeżeli tak, to jakie”?
„Dlaczego zdecydowała się Pani, by pracować akurat w naszej firmie”?
„Czy posiada Pani wiedzę na temat sektora gospodarki, w którym funkcjonuje nasz biznes”?
„Czego chce się Pani od nas nauczyć”?
„Czy ma Pani jakieś dodatkowe pytania”?

Pytania osoby ubiegającej się o pracę
Powinno się zadawać pytania, szczególnie w drugiej części rozmowy kwalifikacyjnej, która
następuje po przedstawieniu się obu stron. Przecież osoby zadające pytania otrzymują
ważne informacje, nakierowują tok rozmowy, pokazują, iż mają własne pomysły.
Przykłady pytań, które mogą zadać osoby ubiegające się o pracę:
„Jak będzie wyglądać moja przyszła praca”?
„Jak wyposażone jest miejsce pracy”?
„Jakich systemów/ technologii będę używać w pracy”?
„W jaki sposób zostanę włączona do firmy”?
„Czy mogę zobaczyć swoje przyszłe miejsce pracy”?
„Dlaczego to stanowisko jest wolne/tworzone”?
„Ilu będę mieć współpracowników”?
„Czy nadgodziny wchodzą w grę”?
„Czy będę potrzebować własnego samochodu”?
„Jak wiele będę podróżować”?
„Jakie możliwości kontynuowania edukacji oferuje firma”?
„Jakie możliwości dalszego rozwoju zapewni mi Państwa firma”?
„Kiedy dokładnie zacznę pracę”? „Czy przejdę okres próbny”?
„Czy kontrakt jest na czas ograniczony”? „Czy istnieje możliwość przedłużenia kontraktu”?
„Jaka jest płaca”? „Jakie są godziny pracy? Czy możliwy jest elastyczny czas pracy”?
„Jakie działania będą miały miejsce po rozmowie kwalifikacyjnej”?
„Kiedy mogę spodziewać się decyzji”?
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Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko
ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
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