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Przyjmowanie nowego 

pracownika do pracy  

 Jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną 

 Jak powinny brzmieć pytania rekrutacyjne 

 Jak zorganizować okres adaptacyjny  
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Prowadzenie rozmowy 

kwalifikacyjnej  

Zależy Ci na tym, aby w Twoim zespole pracowali ludzie 

kompetentni i kreatywni. Wiesz jednak, jak trudno jest ich znaleźć 

na rynku mimo dużego bezrobocia. Dowiedz się, jak przeprowadzić 

rozmowę kwalifikacyjną, aby znaleźć pracownika samodzielnego i 

odpornego na stres. Zauważ, że zbierając dane osobowe kandydata, 

musisz uwzględniać te ograniczenia, jakie nakłada na Ciebie ustawa 

o ochronie danych osobowych. Dlatego poradzimy Ci, o co pytać 

kandydata do pracy i jakie „wrażliwe dane” o nim możesz zbierać. 

Przeczytaj koniecznie: 

 Jak zadawać pytania w czasie rozmowy kwalifikacyjnej?  

 Jak przeprowadzić stress-interview?  

 Kiedy warto rozmawiać z kandydatem przez telefon?  
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Zasady przeprowadzenia efektywnej 

rozmowy kwalifikacyjnej  

Aby jak najlepiej poznać potencjalnego pracownika podczas 

rozmowy kwalifikacyjnej, pamiętaj o kilku najważniejszych 

zasadach: 

1. Zadawaj mu pytania otwarte, czyli takie, na które nie da się 

odpowiedzieć prostym „tak” lub „nie”. Pytania te mogą zaczynać się 

od słów: Jaka jest pana opinia na temat...?, Co może pani 

powiedzieć o...?, Jaki był...?, Dlaczego więc...?, Który z...?, 

Kiedy...? 

2. Nie pozwalaj kandydatowi na zbyt długie dygresje. Trzymaj się 

tematu i staraj się uzyskać konkretną odpowiedź na swoje pytania. 

3. Jeśli odpowiedź kandydata wydaje Ci się niezrozumiała, pytaj i 

proś o wyjaśnienia.  

4. Zadawaj pytania w sposób zrozumiały i sam nie mów zbyt wiele. 

Twoje zadanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej polega na 

słuchaniu tego, co mówi kandydat do pracy. 

5. Jeśli kandydat zgubił tok wypowiedzi, zadaj pytanie jeszcze raz, 

używając innych słów. Nigdy nie kończ za niego wypowiedzi. 

6. Nie dawaj się zbyć ogólnikowymi stwierdzeniami w stylu: 

Lubiłam w tej pracy właściwie wszystko. Dopytuj o szczegóły.  

7. Zwracaj uwagę na mowę ciała kandydata.  
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8. Bądź przyjacielski. Ktoś, kto jest zdenerwowany lub się boi, 

nigdy nie ujawni Ci swoich najlepszych stron.  

9. Prowadź każdą rozmowę kwalifikacyjną w taki sposób, w jaki Ty 

chciałbyś być traktowany, gdyby role się odwróciły. 

10. Unikaj pytań, na które odpowiedzi są oczywiste, np.: Czy jest 

pan uczciwy? lub pytań zamkniętych (rozstrzygających) typu: Czy 

jest pan z wykształcenia inżynierem? 

11. Zacznij od pytań ogólnych, np.: Czym się pan kierował, 

wybierając zawód? 

12. Pytania sondujące zostaw na koniec, np.: Proszę opowiedzieć mi 

o swoich najlepszych i najgorszych szefach. 

13. Pytaj dociekliwie, co Twój rozmówca robił, chciałby robić, 

może robić i jakie ma plany co do swojej pracy i kariery zawodowej. 

Nie zadowalaj się ogólnikami. Dopytuj o szczegóły. 

14. Sprawdzaj odpowiedzi kandydata, zadając mu podobne pytania, 

ale sformułowane w inny sposób. 

15. Zwracaj uwagę na pytania, które kandydat zadaje Tobie. One 

odsłaniają jego oczekiwania i potrzeby. Powinny dotyczyć głównie 

przyszłej pracy, a nie terminu urlopu czy szczegółów 

wynagrodzenia.  

16. Pozwól mu mówić. Nie wtrącaj się w jego wypowiedź, nie 

przerywaj. Zwróć uwagę na to, jak się wyraża – czy jest 

komunikatywny, czy może nie docenia siebie? 
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Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej powinieneś wiedzieć, 

czy kandydat: 

 jest pracowity – niech opowie Ci o swojej najtrudniejszej 

pracy,  

 jest lojalny – zapytaj o współpracę ze swoim poprzednim 

szefem, 

  jest samodzielny, czy raczej wymaga ciągłego nadzoru – 

możesz zapytać, czy woli samodzielnie wykonywać swoje 

zadania, czy pracować w grupie; jeśli w grupie – to czy pełni 

w niej rolę lidera, 

 umie posługiwać się zdrowym rozsądkiem – poproś, aby 

wczuł się w rolę związaną z przyszłą pracą i rozwiązał 

konkretny problem, 

 identyfikuje się ze swoją pracą – poproś, aby opowiedział Ci 

o sukcesach, które odniósł w pracy, 

 jaka jest prawdziwa przyczyna zmiany pracy – sprawdź, 

czy szuka nowych możliwości rozwoju zawodowego, czy też 

odszedł, bo nie umiał pracować ze swoim zwierzchnikiem. 

 

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej zawsze rób notatki. Gdy 

spotkasz się z kandydatem po raz kolejny, będziesz wiedział, do 

czego wrócić. Najlepiej notować na odwrocie życiorysu. Wtedy 

będziesz miał pewność, że Twoje zapiski nie zginą. Dobrze jest 

także przygotować sobie kwestionariusz do rozmów z kandydatami, 

by od każdego otrzymać takie same informacje. 
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Ważne! 

Nie zatrudniaj kandydata tylko na podstawie jednej rozmowy 

kwalifikacyjnej. Druga pozwoli spojrzeć Ci na jego 

możliwości szerzej, przez pryzmat innych potencjalnych 

pracowników. Jeżeli uznasz, że nie dowiedziałeś się 

wszystkiego o kandydacie, zaproś go po raz trzeci. 

 

Gdy zdecydujesz się na konkretnego kandydata, w ramach testu 

zaproś go na jeden dzień do firmy. Daj mu jakieś proste zadania 

(wysłanie faksu, zrobienie ksero, napisanie pisma) i zobacz, jak się 

w takiej sytuacji zachowa – czy będzie o wszystko pytał, czy raczej 

okaże się samodzielny?  

 

Gdy będziesz postępował według powyższych porad, zwiększysz 

prawdopodobieństwo, że zatrudnisz właściwe osoby do swojego 

zespołu. A Twój szef pogratuluje Ci w przyszłości świetnych 

pracowników i doskonałych osiągnięć. Łatwiej określić, jakie jest 

doświadczenie kandydata, jego znajomość technologii, języków 

obcych czy też branży, w której przyjdzie mu pracować. O wiele 

trudniej ustalić, czy naprawdę umie pracować w zespole, jak radzi 

sobie z rozwiązywaniem problemów, czy ma dobre umiejętności w 

zakresie komunikacji międzyludzkiej. Mimo że umiejętności te są 

równie ważne, jak doświadczenie zawodowe, to trudno je określić. 

Przecież nie będziesz pytał przyszłego pracownika, czy lubi 


