Rozmowa kwalifikacyjna to okazja do lepszego poznania się pracodawcy i potencjalnego
pracownika.
Cele rozmowy:
-

kandydatowi pozwala zaprezentować swe umiejętności oraz kwalifikacje związane ze
stanowiskiem pracy, o które się ubiega,

-

przeprowadzającemu rozmowę daje okazję do przedstawienia danego stanowiska
pracy i całej firmy oraz pozwala zebrać dodatkowe informacje o kandydacie ponad te,
które uzyskał z przedstawionego życiorysu.

Rodzaje rozmów kwalifikacyjnych:
1. rozmowa według ustalonego wzorca – prowadzący zadaje standardowe i
przygotowane wcześniej pytania. Pozwala ona prowadzącemu zająć się konkretnymi
tematami i ustalić mocne i słabe strony osobowości kandydata,
2. swobodna rozmowa – nie planowana, przypadkowa dyskusja. Jest ona wstępem do
bardziej spójnej rozmowy kwalifikacyjnej,
3. rozmowa kompleksowa – połączenie rozmowy swobodnej z rozmową według
ustalonego wzorca. Prowadzący ma wyraźny plan, jak potoczy się konwersacja, ale
jednocześnie zachęca kandydatów do dyskusji,
4. rozmowa w sytuacji stresu – to metoda doboru pracowników na stanowiska
kierownicze. Polega na tym, by czymś zaskoczyć kandydata i obserwować jak
zareaguje,
5. rozmowa grupowa – ostateczną decyzję o zatrudnieniu nowego pracownika może
podjąć więcej niż jedna osoba np. przedstawiciele różnych działów firmy. Uzyskuje
się w ten sposób kilka punktów widzenia, na podstawie których można podjąć
decyzję.
Plan rozmowy kwalifikacyjnej:
1. wprowadzenie – to zazwyczaj powitanie, uścisk dłoni, wskazanie kandydatowi
miejsca i zaproszenie, aby usiadł. Pierwsze kilka zdań może mieć charakter
niezobowiązującej rozmowy towarzyskiej,
2. udzielanie informacji o stanowisku – dostarczenie kandydatowi informacji o jego
przyszłych obowiązkach, zakresie odpowiedzialności, oczekiwaniach co do poziomu
wykonywanych zadań,
3. pozyskiwanie danych o kandydacie, jego poglądach, uczuciach, opiniach, postawach,
zamierzeniach i aspiracjach – najważniejsza część wywiadu,

4. zamknięcie – prowadzący wywiad po podsumowaniu wszystkich uzyskanych
informacji powinien stwierdzić czy są one wystarczające do podjęcia decyzji. Może
on zapytać kandydata, czy ma jeszcze coś do dodania, lub czy jest coś, co chciałby
jeszcze wiedzieć,
5. zakończenie – jeżeli prowadzący uzyska wszystkie potrzebne dane, informuje
kandydata, kiedy i jak zostanie powiadomiony o jej wyniku i ostatecznej decyzji.
Ostatni etap wywiadu (już po zakończeniu rozmowy) to ocena przydatności kandydata dla
firmy.
Techniki zadawania pytań w rozmowie kwalifikacyjnej:
1. pytania zamknięte – jedyne możliwe odpowiedzi w tym wypadku to „tak” i „nie”.
Przykład: „Czy pracował Pan cztery lata w Banku Rozwoju Eksportu?”,
2. pytania otwarte – przeciwieństwo poprzedniej techniki, kandydat nie może poprzestać
na monosylabicznej odpowiedzi. Przykład: „W jaki sposób potrafi Pan radzić sobie
pracując w warunkach ciągłego stresu?”. Pytający słucha i analizuje wypowiedź
kandydata.
3. pytania dotyczące działań w przeszłości – kandydat podaje konkretne przykłady
zachowań w przeszłości, a prowadzący rozmowę koncentruje się na przyszłych
zachowaniach kandydata zadając pytania typu: „Co by Pan zrobił gdyby...”, „Jak
zachowałby się Pan w następującej sytuacji...”,
4. pytania dające negatywną równowagę – prowadzący może ulec wrażeniu, że kandydat
czujący się pewnie w niektórych sprawach jest równie doskonały w pozostałych.
Może zatem zadać pytanie: „Czy zdarzały się sytuacje, kiedy nie wszystko układało
się tak znakomicie?”,
5. pytania zwrotne – jeśli kandydat zacznie rozwodzić się na temat różnych swoich
doświadczeń, prowadzący może przerwać pytaniem odwrotnym, pozwalającym na
przejście do innych zagadnień: „Ponieważ mamy tak mało czasu, sądzę, że dobrze
byłoby przejść do innych problemów, nie sądzi Pan?”,
6. pytania trudne – ich stosowanie wymaga od kandydata dokonania wyboru pomiędzy
czasem bardzo skomplikowanymi opcjami. Przykład: „Co Pan uważa za mniejsze zło,
defraudację czy fałszerstwo?”,
7. półprawdziwe pytania zwrotne – stosowane są w celu wykrycia potakiwaczy, osób
niekompetentnych, ekscentryków, którzy mają nieprzezwyciężony opór przed

udzielaniem informacji oraz osób kompetentnych, ale mających problemy z
wypowiadaniem się. Przykład: „Zawsze uważałem, że obsługa klientów powinna
zaczynać się dopiero po uregulowaniu przez nich rachunku, a Pan?”
Pytania podchwytliwe:
•

Dlaczego chce Pan pracować w naszej firmie?

•

Gdzie i na jakim stanowisku był Pan zatrudniony do tej pory? Dlaczego
przestał Pan tam pracować?

•

Jakie są Pana plany zawodowe na przyszłość?

•

Jakim stanowiskiem jest Pan najbardziej zainteresowany i dlaczego?

•

Co spowodowało, że wybrał Pan ten zawód?

•

Czy pracował Pan w czasie studiów?

•

Co Pan wie na temat naszej firmy?

•

Jak ocenia Pan swoje przygotowanie zawodowe?

•

Jakie umiejętności wydają się

Panu decydujące, jeśli chodzi o skuteczne

funkcjonowanie na tym stanowisku? Którymi z nich i w jakim stopniu Pan
dysponuje?
•

Jakie są Pana oczekiwania finansowe? Ile chciałby Pan zarabiać?

•

Jeżeli jeszcze raz miałby Pan wybrać kierunek studiów, na co by się Pan
zdecydował?

•

Ile chciałby Pan zarabiać za pięć czy dziesięć lat?

•

Co Pana zdaniem motywuje pracownika do efektywnego wykonywania swoich
obowiązków? Dlaczego Pan tak myśli?

•

Jakie predyspozycje i cechy charakteru decydują o sukcesie w tym zawodzie?

•

Pracuje Pan lepiej w grupie czy indywidualnie?

•

Czy mógłby Pan opisać szefa, z którym chciałby Pan pracować?

•

Jak traktowano Pana w poprzedniej pracy?

•

Czego się Pan nauczył w poprzedniej pracy?

•

Czy mógłby Pan wskazać na szczególnie trudny okres w swoim życiu
zawodowym? Czym był on spowodowany?

•

Czego nauczył się Pan w czasie studiów lub na kursach zawodowych?

•

Czy lubi Pan uregulowany tryb pracy?

•

Co Pan rozumie pod pojęciem „współpraca”?

•

Jakie stanowisko w naszej firmie wybrałby Pan, gdyby dano Panu taką
możliwość?

•

Jakie książki Pan czyta? Co Pan przeczytał ostatnio?

•

Jaka działalność dostarcza Panu najwięcej radości a jaka najmniej i dlaczego?

•

Czy posiada Pan jakieś wyjątkowe umiejętności?

•

Wolałby Pan pracować w dużej czy małej firmie i dlaczego?

•

Jak może nas Pan przekonać, że jest Pan osobą, której poszukujemy?

•

Z jakimi ludźmi nie chciałby Pan pracować?

•

Co Pan zrobi, jeżeli za dwa miesiące otrzyma Pan lepszą ofertę?

•

Proszę opisać sytuację, która ostatnio Pana zdenerwowała.

•

Proszę opisać największy problem, z jakim miał Pan kiedykolwiek do
czynienia w pracy i w jaki sposób zabrał się Pan za jego rozwiązanie.

•

Czy kiedykolwiek robił Pan w pracy więcej niż od Pana wymagano?

•

Czy musiał Pan kiedyś dokonać wyboru między postępowaniem według
ustalonych procedur i sprzeciwieniem się im? Jak Pan się wtedy zachował i
jaki był tego ostateczny rezultat?

Odpowiedzi pomagają prowadzącemu ocenić m.in.:
-

zdolność przyjmowania poleceń od wielu osób,

-

umiejętność szybkiego i skutecznego podejmowania decyzji,

-

umiejętność zachowania pogody ducha przy wypełnianiu monotonnych obowiązków.

