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27 maja 2009 roku w Warszawie, podczas uroczystej gali fina∏owej, og∏oszono
wyniki I edycji ogólnopolskiego konkursu
„Twoja Perspektywa” organizowanego
przez Grup´ TP wraz z Polskim Stowarzyszeniem Zarzàdzania Kadrami oraz Business for Society. Przez dwa miesiàce
najlepsi studenci z ca∏ej Polski konkurowali o nagrod´ g∏ównà.
Konkurs organizowany w ramach programu edukacyjnego „Twoja Perspektywa” rozgrywany by∏ od 23 marca do
27 maja 2009 r. SpoÊród 630 uczestników
eliminacji do etapu pó∏fina∏owego zakwalifikowa∏o si´ 32 pó∏finalistów, którzy najlepiej rozwiàzali 30-minutowy test online
z trzech dziedzin do wyboru: IT i telekomunikacja, marketing i zarzàdzanie oraz
ekonomia i finanse.
W II etapie pó∏finaliÊci rozwiàzywali
case study z dziedziny wybranej podczas
eliminacji. Do fina∏u zakwalifikowa∏o si´
10 uczestników. Polega∏ on na 20-minutowej prezentacji rozwiàzania zadania przed
kapitu∏à konkursu, w sk∏ad której weszli
eksperci z trzech konkursowych dziedzin
oraz przedstawiciele firm organizatorów:
Telekomunikacji Polskiej, PTK Centertel,
Polskiego Stowarzyszenia Zarzàdzania

Kadrami oraz Business for Society.
Zwyci´˝czynià konkursu „Twoja Perspektywa” zosta∏a Aleksandra Warzecha,
studentka Szko∏y G∏ównej Handlowej
w Warszawie, zdobywajàc nagrod´ g∏ównà w wysokoÊci 10 000 z∏.
Mo˝liwoÊç wzi´cia udzia∏u w konkursie „Twoja Perspektywa” by∏a niesamowità okazjà do sprawdzenia swojej wiedzy i umiej´tnoÊci w kierunku, z którym
chcia∏abym zwiàzaç swojà przysz∏oÊç zawodowà. Ciesz´ si´, ˝e firmy doceniajà
nie tylko wiedz´ akademickà, ale równie˝
umiej´tnoÊç rozwiàzywania problemów
i praktycznych zadaƒ – powiedzia∏a Aleksandra Warzecha, zwyci´˝czyni konkursu.
Kapitu∏a konkursu wy∏oni∏a tak˝e
czterech laureatów oraz pi´ciu finalistów konkursu „Twoja Perspektywa”.
Laureaci otrzymali nagrody w wysokoÊci 2 000 z∏, a finaliÊci – 500 z∏ ka˝dy.
W gronie laureatów i finalistów znaleêli si´ studenci SGH w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Gdaƒskiej. Zgodnie z zasadami konkursu zwyci´zca oraz laureaci i finaliÊci
konkursu b´dà mogli odbyç praktyki

w wybranych firmach nale˝àcych do
Grupy TP.
Fakt, ˝e w konkursie „Twoja Perspektywa” wzi´∏o udzia∏ tak wielu studentów
z ca∏ej Polski Êwiadczy o tym, ˝e praca
w bran˝y telekomunikacyjnej jest atrakcyjna dla m∏odych ludzi u progu ich kariery zawodowej. Ogromne zainteresowanie konkursem, a tak˝e warsztatami
prowadzonymi w uczelniach w ramach
programu „Twoja Perspektywa” jest dowodem na to, ˝e studenci sà Êwiadomi tego, ˝e nabywanie nowych kompetencji
jest konieczne do znalezienia atrakcyjnej
pracy – mówi Jacek Kowalski, dyrektor
Pionu Zarzàdzania Kompetencjami i Rozwoju Pracowników Grupy TP.
Marcin Kasperek, cz∏onek Zarzàdu
Polskiego Stowarzyszenia Zarzàdzania
Kadrami, podkreÊla, ˝e uczestnicy konkursu musieli si´ wykazaç przede
wszystkim kompetencjami biznesowymi, a nie akademickimi – Studenci
uczestniczàcy w konkursie wykazali
bardzo du˝à dojrza∏oÊç biznesowà. Potrafili w znakomity sposób wykorzystaç
wiedz´ nabytà podczas studiów do rozwiàzania przyk∏adu sytuacji biznesowej.
Absolwentów o takich w∏aÊnie kwalifikacjach poszukujà liderzy na rynku pracy, tacy jak Grupa TP.
Wi´cej na stronie www.twojaperspektywa.pl
Agnieszka Krawczyƒska

Pu∏apki rekrutacji

formy zatrudnienia. Bardzo rzadko mo˝na
te˝ znaleêç informacje dotyczàce wysokoÊci wynagrodzenia, choç w wielu krajach
jest to standard. U przysz∏ych kandydatów
poszukujàcych pracy pewien niepokój budzà tak˝e og∏oszenia anonimowe (bez podania nazwy firmy). Mo˝liwà przyczynà
takiej strategii rekrutacyjnej mo˝e byç
ochrona przed konkurencjà, choç równie
prawdopodobne wydaje si´ podejrzenie,
˝e nasz pracodawca w∏aÊnie chce wymieniç kadry aktualnie pracujàce na nowe.
2. Jedno jest pewne, ∏atwiej przygotowaç si´ do rozmowy kwalifikacyjnej, jeÊli
wiadomo, gdzie aplikujemy.
3. NiestarannoÊç w treÊci og∏oszeƒ
przejawia si´ najcz´Êciej stereotypem wymagaƒ kompetencyjnych wobec kandydatów, szczególnie w zakresie cech osobowoÊci. ¸atwo zauwa˝yç, ˝e wi´kszoÊç
pracodawców stosuje ten sam zestaw wy-

maganych kompetencji kandydata, ignorujàc rodzaj stanowiska, co jest oczywistym brakiem profesjonalizmu. Do stereotypowego zestawu nale˝à: wysoka komunikatywnoÊç, umiej´tnoÊç pracy zespo∏owej, kreatywnoÊç, zdolnoÊci liderskie, zdolnoÊci analityczne, samodzielnoÊç. Bana∏em jest stwierdzenie, ˝e ka˝de
stanowisko pracy mo˝na opisaç zestawem pewnych specyficznych cech, których posiadanie u∏atwia prac´ i podnosi
jej efektywnoÊç. Jednak ten bana∏ nie jest
ju˝ tak oczywisty dla wielu pracodawców. I tak, wymaga si´ od ksi´gowych
kreatywnoÊci, co jak wiadomo, êle skoƒczy∏o si´ dla wielu firm, a tak˝e dla gospodarki Êwiatowej. Na stanowiskach indywidualnych, np. analityk finansowy,
wymaga si´ wysokiej komunikatywnoÊci,
choç ci pracownicy g∏ównie kontaktujà
si´ z cyframi i komputerem. Trudnym

„Twoja Perspektywa”
Rozstrzygni´cie ogólnopolskiego konkursu dla studentów

Poradniki i strony internetowe p´kajà
w szwach od wskazówek dotyczàcych poprawnego pisania dokumentów aplikacyjnych i zachowania na rozmowie kwalifikacyjnej. Natomiast niewiele jest informacji dotyczàcych b∏´dów rekrutacyjnych
pope∏nianych przez pracodawców. Do
opisania poni˝szych uwag przyczynili si´
zarówno studenci SGH, ch´tnie dzielàcy
si´ swoimi doÊwiadczeniami rekrutacyjnymi, jak i liczne obserwacje autorki.
Spróbujmy zatem, wypunktowaç te najcz´stsze przewinienia ze strony pracodawcy lub osoby rekrutujàcej.
Niestaranne og∏oszenia rekrutacyjne

1. NiestarannoÊç dotyczy brakujàcych,
a istotnych dla przysz∏ego pracownika informacji, np. nazwy stanowiska pracy lub

problemem dla wielu doradców i psychologów, na co dzieƒ pracujàcych ze studentami i absolwentami, jest stwierdzenie
u kogoÊ niskiej komunikatywnoÊci, czyli
introwersji. Bowiem mo˝na przewidywaç, ˝e ta osoba, mimo wysokich kompetencji zawodowych, b´dzie mia∏a powa˝ne trudnoÊci ze znalezieniem atrakcyjnej
pracy, gdy˝ tego typu sk∏onnoÊci sà przez
wielu pracodawców postrzegane w kategoriach niedomogi psychicznej. Jak wiadomo, wielu s∏awnych i genialnych ludzi
by∏o introwertykami, co nie ograniczy∏o
ich wielkich osiàgni´ç.
– Rada jest jedna, nie udawaç na si∏´ kogoÊ, kim si´ nie jest i szukaç pracodawców, którzy potrafià „oddzieliç ziarno od
plew”.
„Rekruterzy amatorzy”

Wielu osobom wydaje si´, ˝e rekrutacja jest prostym zaj´ciem, wystarczy coÊ
poczytaç, zadaç standardowe pytania
i gotowe. Gdyby tak w istocie by∏o, nie
mielibyÊmy tak wielu przypadków êle
dobranych osób do stanowisk, nieefektywnych pracowników i zjawiska fluktuacji w firmach. OczywiÊcie, takie amatorskie rekrutacje nie mogà byç skuteczne. Najgorsze jest jednak to, ˝e wielu rekrutujàcych eksperymentuje na ˝ywym
cz∏owieku, wprowadzajàc swoje, po˝al
si´ Bo˝e, twórcze metody, czyniàc innym zwyczajnà krzywd´. Proceder ten,
niestety, dotyczy zw∏aszcza ludzi m∏odych, wchodzàcych na rynek pracy, bez
doÊwiadczenia i dystansu. Koƒczy si´
silnym stresem i zachwianiem poczucia
w∏asnej wartoÊci. Oto kilka przyk∏adów
„nietypowych” pytaƒ i zachowaƒ
w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej
(przyk∏ady z ˝ycia wzi´te, przekazane
mi na warsztatach przez studentów naszej Uczelni).
1. Idziesz w góry na wycieczk´ z ˝onà
i dzieckiem, nagle ziemia si´ osuwa
i tylko ty masz sta∏y grunt pod nogami.
W jednej r´ce trzymasz ˝on´, w drugiej
dziecko, ale d∏ugo tak nie wytrzymasz,
musisz wybraç, kogo puÊcisz?
– Pytanie z gatunku trudno wyobra˝alny thriller! I natychmiast kojarzy si´
film „Wybór Zofii” z Meryl Streep, tylko, ˝e wtedy by∏a wojna, a wybór postawi∏ psychopatyczny nazista. Mo˝liwe, ˝e
pomys∏odawca chcia∏ sprawdziç zachowanie kandydata w tzw. sytuacji trudnej,
jednak ewidentnie przesadzi∏, gdy˝ ka˝da odpowiedê na takie pytanie jest z∏a
i jak to si´ w∏aÊciwie ma do zadaƒ zawodowych? W tego typu pytaniach nie widz´ jakiegokolwiek sensu, poza skutecznym wyprowadzeniem kandydata ze
stanu równowagi psychicznej. Mo˝e
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mamy do czynienia z psychopatycznym
rekrutujàcym/pracodawcà?
2. Co poÊwi´ci∏byÊ dla firmy?
– Nie bardzo wiem, jaka odpowiedê
by∏aby satysfakcjonujàca: ka˝dà minut´,
rodzin´, zdrowie, a mo˝e ˝ycie?
3. Czy planuje pani w najbli˝szym
czasie urodziç dziecko?, Jakie sà pani
plany macierzyƒskie?
Te pytania wcale nie sà rzadkie i nale˝y je zaliczyç do grupy pytaƒ niestosownych lub w z∏ym guÊcie. OczywiÊcie naganne sà wszystkie próby wkraczania
pracodawcy w sfer´ ˝ycia osobistego
kandydata, jego poglàdów religijnych,
politycznych itp., bowiem nie sà to informacje bezpoÊrednio wp∏ywajàce na
ocen´ przydatnoÊci kandydata do wykonywania obowiàzków zawodowych.
– JeÊli ju˝ takie pytania padnà, radz´
wymyÊliç jakàÊ dowcipnà i niezobowiàzujàcà ripost´, ale jest to trudne w sytuacji stresu. Czasami te˝ warto zachowaç
si´ bardziej asertywnie, nale˝y jednak
pami´taç, ˝e reakcja odbiorcy mo˝e byç
ró˝na.
Stosowanie nieodpowiednich metod
pomocniczych, g∏ównie testów, badajàcych kompetencje psychologiczne kandydata

Ka˝dy student psychologii wie, ˝e
jednà z koniecznych cech testów jest
tzw. normalizacja, czyli najogólniej mówiàc, ustalenie zale˝noÊci statystycznej
mi´dzy wynikami uzyskanymi przez danà osob´, a wynikami Êrednimi w danej
populacji. Nie mo˝na, zatem, oceniaç
cech cz∏owieka na podstawie metod
przenoszonych „˝ywcem” z innych kultur, bowiem ten sam poziom danej cechy u Polaka nale˝y interpretowaç inaczej ni˝ np. u Amerykanina. Cz´stym
„grzechem” jest u˝ywanie w procesach
rekrutacyjnych testów „zagranicznych”
(skandynawskich, amerykaƒskich itd.)
nienormalizowanych w polskiej populacji. Wnioskowanie i ocena kompetencji
kandydatów na tej podstawie jest niewiarygodna, a konsekwencjà takich
praktyk jest mylne przekonanie kandydata, ˝e prezentuje okreÊlone cechy (dlaczego mia∏by nie wierzyç profesjonaliÊcie?), co oczywiÊcie nie odpowiada
prawdzie. Kilkakrotnie zdarzy∏o mi si´
weryfikowaç tego typu oceny, na proÊb´
studenta, który mia∏ s∏uszne podejrzenie,
˝e coÊ jest nie tak. W takich przypadkach nieprawdziwe przekonanie, co do
w∏asnych kompetencji, skutkuje rezygnacjà z aplikowania na cz´sto atrakcyjne oferty pracy.
– Proponuj´ zachowaç dystans wobec
takich ocen, nie polecam te˝ bezkrytycz-

nie „badaç si´” online (w internecie
mo˝na znaleêç sporo ró˝nych testów
psychologicznych), gdy˝ ka˝da diagnoza psychologiczna wymaga omówienia
jej z fachowcem, celem unikni´cia nieporozumieƒ i b∏´dnych interpretacji.
Testy odpornoÊci na stres

Tutaj niektórzy rekrutujàcy wyró˝niajà si´ sporà fantazjà, ale te˝ niestety
sk∏onnoÊcià do sadyzmu. OkreÊlam te
zachowania mianem „czarnej rekrutacji”. Spotka∏am si´ z dwiema formami
sprawdzania wytrzyma∏oÊci psychicznej
kandydata. Pierwsza polega na ignorowaniu kandydata: kandydat jest zaproszony na rozmow´, wchodzi do pokoju,
siada i... nic. Osoba rekrutujàca nie zadaje pytaƒ, czyta coÊ, przek∏ada papiery na
biurku, sprawdza telefon itp., a czas mija, kandydat jest coraz bardziej niespokojny i nie bardzo rozumie, o co chodzi.
Inna wersja tej samej scenki – rekrutujàcy wychodzi z pokoju i d∏ugo nie wraca.
– Co zrobiç? JeÊli to „gra w asertywnoÊç”, skrytykuj kulturalnie takie zachowanie, a jeÊli powód jest inny, to zastanów si´, czy chcia∏byÊ pracowaç w firmie, która tak traktuje potencjalnego
pracownika, co zatem z tymi, którzy ju˝
tu pracujà?!
Jest wiele sposobów oceny odpornoÊci cz∏owieka na stres, chocia˝by testy
psychologiczne, czy symulacje, gdzie
w trakcie gry lub dyskusji grupowej
mo˝na oceniç t´ cech´. Niektórzy specjaliÊci od rekrutacji argumentujà, ˝e zastosowanie takiej techniki jest dopuszczalne wobec kandydatów na wysokie
stanowiska kierownicze, które cz´sto sà
zwiàzane z silnym stresem. Dlaczego
zatem stosuje si´ je wobec przysz∏ych
specjalistów? Z rozp´du, czy wygody?
A mo˝e przysz∏y szef jest osobà konfliktowà?
W ka˝dej sytuacji ˝yciowej ka˝demu
cz∏owiekowi nale˝y si´ szacunek i godne traktowanie, nawet w tak nietypowej,
jak proces rekrutacyjny. Opisane zjawiska sà, na szcz´Êcie, marginalne, jednak
si´ zdarzajà i warto o tym wiedzieç.
W zwiàzku z kryzysem gospodarczym
i pogorszeniem sytuacji na rynku pracy
mogà teraz wyst´powaç cz´Êciej, a ten
tekst nale˝y traktowaç, jako ostrze˝enie.
Najlepszà receptà na opisane sytuacje,
jest zachowanie zdrowego rozsàdku
i ostro˝noÊç w wyborze pracy, a przede
wszystkim ÊwiadomoÊç, ˝e osoba poszukujàca pracy nie jest petentem, jest
potencjalnym êród∏em zysków dla pracodawcy, zatrudnienie, zatem, winno
wiàzaç si´ z korzyÊcià obu stron.
Iwona Bernaciak
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Absolwent na rynku pracy
Raport z badaƒ Kampanii Spo∏ecznej „Start w karier´”1
Polskie Stowarzyszenie Zarzàdzania Kadrami w ramach
II edycji Ogólnopolskiej Kampanii Spo∏ecznej „Start w Karier´”
2008 przeprowadzi∏o badania kompetencji absolwentów szkó∏
wy˝szych. W badaniu wzi´∏o udzia∏ 348 dyrektorów personalnych, mened˝erów, specjalistów oraz praktyków zajmujàcych si´
zarzàdzaniem zasobami ludzkimi, pracujàcych na terenie ca∏ej
Polski. Oto wyniki.
1. Czynniki decydujàce o zatrudnieniu absolwenta

Okaza∏o si´, ˝e najwi´kszym atutem studenta starajàcego si´
o prac´ jest znajomoÊç j´zyka obcego, zdolnoÊci komunikacyjne,
umiej´tnoÊç pracy w zespole (pierwsze miejsca w rankingu).
Wiedza kierunkowa jest dopiero na czwartej pozycji, a plany rozwoju sà wa˝niejsze ni˝ np. doÊwiadczenie w bran˝y. Szczegó∏y
ilustruje poni˝szy wykres.

– absolwent socjologii (III miejsce),
C) Dzia∏u finansów i ksi´gowoÊci:
– absolwent zarzàdzania, finansów (I miejsce),
– absolwent informatyki (II miejsce),
– absolwent prawa (III miejsce),
3. Preferowane uczelnie

Wa˝ny jest nie tylko kierunek, ale i uczelnia, którà kandydat
ukoƒczy∏. Idealnie by∏oby, gdyby:
– psycholog i socjolog byli absolwentami Uniwersytetu Warszawskiego (szko∏y publiczne) lub Collegium Civitas (niepubliczne);
– specjalista od zarzàdzania by∏ absolwentem Szko∏y G∏ównej
Handlowej lub Akademii Leona Koêmiƒskiego,
– informatyk by∏ absolwentem Politechniki Warszawskiej lub
Polsko-Japoƒskiej Wy˝szej Szko∏y Technik Komputerowych.
4. Minusy absolwentów

Kompetencje i kwalifikacje, których najbardziej brakuje absolwentom wg specjalistów od kadr (w proc.) przedstawia poni˝szy
wykres.

èród∏o: opracowanie w∏asne.

2. Po jakich kierunkach studiów najch´tniej przyjà∏byÊ
pracownika do (odpowiedzi specjalistów poni˝ej):

A) Departamentu sprzeda˝y i marketingu:
– absolwent zarzàdzania i ekonomii (I miejsce),
– absolwent psychologii (II miejsce),
– absolwent socjologii (III miejsce),
B) Dzia∏u obs∏ugi klienta i HR:
– absolwent psychologii (I miejsce),
– absolwent zarzàdzania (II miejsce),

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Iwona Bernaciak
1
Polskie Stowarzyszenie Zarzàdzania Kadrami, www.pszk.org.pl;
Ogólnopolska Kampania Spo∏eczna Start w Karier´. PL, www.startwkariere.pl

Strona internetowa Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Wychowanków SGH
istnieje równie˝ w internecie – na stronie
g∏ównej SGH (www.sgh.waw.pl) po lewej
stronie, na samym dole widnieje zak∏adka
„Dla Absolwentów”. Tutaj znajdà si´ informacje Centrum Karier i Fundraisingu,
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Naszego Stowarzyszenia.
Ze wzgl´du na coraz wi´kszà dost´pnoÊç do internetu oraz jego popularnoÊç,
SW SGH wysz∏o naprzeciw oczekiwaniom swoich cz∏onków i sympatyków, zamieszczajàc w sieci histori´ powstania,
statut oraz aktualny sk∏ad w∏adz.
Znajdà si´ tutaj równie˝ informacje, jak

czerwiec 2009

mo˝na zostaç cz∏onkiem SW SGH – wystarczy pobraç elektronicznà wersj´ deklaracji cz∏onkowskiej, wype∏niç jà, wydrukowaç i przes∏aç na adres Stowarzyszenia.
Ponadto na stronie internetowej mo˝na
znaleêç terminy kolejnych spotkaƒ Zarzàdu SW SGH. Natomiast w zak∏adce „AktualnoÊci” zamieszczane sà informacje dotyczàce bie˝àcych wydarzeƒ oraz imprez
okolicznoÊciowych.
Ze stron www mo˝na równie˝ pobraç
elektronicznà wersj´ naszego miesi´cznika „Absolwent”, zamieszczonego w postaci pliku PDF.
Zaprezentowane sà równie˝ inicjatywy

Stowarzyszenia: Karta Absolwenta SGH,
umo˝liwiajàca skorzystanie z wielu atrakcyjnych rabatów i promocji oraz „Ksi´ga
SGH”, której drugi tom jest w∏aÊnie
w przygotowaniu.
Je˝eli mieliby Paƒstwo jakieÊ zapytania
lub chcieliby si´ podzieliç z nami swoimi
refleksjami, serdecznie zapraszamy do
skorzystania z elektronicznego formularza
(zak∏adka „Kontakt”), za pomocà którego
mo˝na wys∏aç do nas e-mail. Tutaj równie˝ znajdujà si´ wszystkie dane teleadresowe oraz informacje o godzinach pracy
sekretariatu SW SGH.
Serdecznie zapraszamy do surfowania
po naszych stronach!
Anna Matysiak
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Curriculum Vitae
Dzisiaj w naszym cyklu o tym, jak przygotowaç ˝yciorys. Musimy pami´taç, ˝e
CV jest wizytówkà kandydata i nale˝y do∏o˝yç wszelkich staraƒ, aby jego wyglàd
zach´ci∏ osob´ rekrutujàcà do spotkania
si´ z nim. W skrócie mo˝emy powiedzieç,
˝e ˝yciorys powinien:
– byç zbiorem informacji o kandydacie,
na podstawie których potencjalny pracodawca oceni, czy profil kandydata pasuje
do profilu poszukiwanego pracownika;
– zach´ciç pracodawc´ do spotkania si´
z kandydatem, czyli byç precyzyjnie dopracowany (szata graficzna, brak b∏´dów
ortograficznych i stylistycznych, umieszczenie na poczàtku ˝yciorysu osiàgni´ç,
które mogà zainteresowaç potencjalnego
pracodawc´).
Prawid∏owo napisany ˝yciorys powinien zawieraç nast´pujàce elementy:
– dane osobowe,

– AKTUALNE dane kontaktowe,
– wykszta∏cenie,
– doÊwiadczenie zawodowe (tak˝e
praktyki i sta˝e),
– dodatkowe informacje (znajomoÊç
j´zyków obcych, dodatkowe uprawnienia,
ukoƒczone kursy).
Czego nie nale˝y zawieraç w CV? Nieprawdziwych informacji (np. bieg∏a znajomoÊç j´zyka w∏oskiego, podczas gdy jest
to tylko znajomoÊç podstawowa), informacji, które nie majà zwiàzku z pracà. Radz´ u˝ywaç prostej czcionki (Arial, Tahoma), poniewa˝ jest przejrzysta i ∏atwo si´
jà czyta (musimy pami´taç, ˝e osoby rekrutujàce majà do czynienia z setkami ˝yciorysów i czcionki z zawijasami nie zach´cajà do czytania). Nale˝y u˝ywaç jednego rodzaju czcionki, nie przesadzaç
z kolorami, podkreÊleniami lub pogrubieniami w tekÊcie.
Warto zwróciç uwag´ na zdj´cie, które
zamieszczamy w ˝yciorysie. Dokumenty

Telefoniczna rozmowa rekrutacyjna
W ostatnim okresie pracodawcy coraz
bardziej zwracajà uwag´ na to, aby proces
rekrutacji kandydata przebiega∏ szybko
i efektywnie. Co wi´cej, to aktualne warunki rynkowe wymuszajà koniecznoÊç
przyÊpieszenia dynamiki tego procesu.
Osoba poszukujàca pracy mo˝e spotkaç
si´ z ró˝nymi metodami przeprowadzania
rozmowy rekrutacyjnej. Poza znanà
wszystkim indywidualnà rozmowà rekrutacyjnà, o której ju˝ pisaliÊmy, mo˝emy
wymieniç równie˝:
– telefonicznà rozmow´ rekrutacyjnà,
– grupowe spotkanie rekrutacyjne,
– wideorozmow´ rekrutacyjnà.
Dzisiaj przedstawi´ kilka porad dotyczàcych rozmowy telefonicznej z potencjalnym pracodawcà. Zaletà rozmowy telefonicznej jest to, ˝e jest ona mniej stresujàca ni˝ spotkanie twarzà w twarz. Natomiast jej wadà jest m.in. to, ˝e nie mo˝emy
przewidzieç, kiedy pracodawca do nas zadzwoni. Dlatego wa˝ne jest, aby odbierajàc telefon, zachowywaç si´ grzecznie
i powa˝nie. I tak np. widzàc nieznany numer telefonu, lepiej jest powiedzieç, S∏ucham ni˝ np. Sie ma lub Czego? Nie zawsze pracodawca dodzwoni si´ do kandydata za pierwszym razem. Cz´sto nie mogàc si´ z nim skontaktowaç, zdecyduje si´
na zostawienie wiadomoÊci na sekretarce.
Warto wi´c zastanowiç si´, czy nagranie
na naszej sekretarce jest odpowiednie.
Przyk∏adowo nagranie: Nazywam si´
Bond, James Bond. JeÊli chcesz bym wykona∏ dla ciebie jakàÊ misj´, zostaw swoje nazwisko i numer telefonu lub Dzieƒ
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dobry. Tu niebo. Mówi Pan Bóg. Zostaw
swoje nazwisko, numer telefonu i proÊb´.
Odpowiadam na wszystkie proÊby. Ale
czasem odpowiedz brzmi NIE, mo˝e
spodobaç si´ przyjacio∏om i znajomym,
którzy docenià nasze poczucie humoru,
ale niekoniecznie zrobi dobre wra˝enie na
pracodawcy. Mo˝e si´ równie˝ zdarzyç, ˝e
pracodawca zadzwoni do nas w momencie, gdy znajdujemy si´ w tramwaju, sklepie, barze itp. Nie zalecamy podejmowania próby rozmowy z pracodawcà i przekrzykiwania ha∏asu lub rozmowy w stylu,
Tak, pracowa∏am... tak, z frytkami i sa∏atkà. Ile p∏ac´?... W tej firmie trzy lata.
Zdecydowanie lepiej jest zaproponowaç
rozmówcy, aby zadzwoni∏ w momencie,
kiedy znajdziemy si´ w spokojniejszym
miejscu. W czasie rozmowy telefonicznej
dobrze jest robiç notatki, zadawaç pytania,
parafrazowaç wypowiedzi rozmówcy, aby
mieç pewnoÊç, ˝e dobrze zrozumieliÊmy
to, co powiedzia∏. W kontakcie telefonicznym skupiamy si´ bardziej na treÊci rozmowy, dlatego te˝ wa˝ne jest, aby odpowiadaç ca∏ymi zdaniami (unikajmy krótkich odpowiedzi w stylu, tak lub nie).
Warto zastanowiç si´, jakie pytania mo˝e
zadaç nam pracodawca i przygotowaç sobie wczeÊniej odpowiedzi. A o co mo˝e
nas pytaç? O doÊwiadczenie, wykszta∏cenie, co spowodowa∏o, ˝e chcemy zmieniç
prac´, co nas motywuje do dzia∏ania. Równie˝ podczas rozmowy telefonicznej powinniÊmy dawaç rozmówcy sygna∏y, ˝e
go uwa˝nie s∏uchamy. Wystarczy, ˝e b´dziemy u˝ywaç zwrotów, takich jak:

aplikacyjne majà styl formalny, zatem nie
umieszczajmy w nich naszych zdj´ç z wakacji, z imprez rodzinnych.
Przed wys∏aniem ˝yciorysu warto
sprawdziç, czy podane dane kontaktowe
sà poprawne, czy nie ma b∏´dów ortograficznych lub stylistycznych, czy umieÊciliÊmy dodatkowe uprawnienia, które mog∏yby okazaç si´ pomocne w otrzymaniu
pracy. Warto równie˝ wspomnieç o dzia∏alnoÊci w organizacjach spo∏ecznych. To
stawia kandydata w pozytywnym Êwietle;
jest istotne zw∏aszcza w przypadku tych
osób, które jeszcze nie mogà pochwaliç
si´ doÊwiadczeniem zawodowym.
Dobrze jest poprosiç znajomego, przyjaciela, kogoÊ z rodziny o przeczytanie naszego ˝yciorysu. Osoba postronna szybciej
zauwa˝y b∏´dy, które umkn´∏y naszej
uwadze.
Roma G∏owacka
Mened˝er ds. Komunikacji
i Public Relations Randstad
oczywiÊcie, rozumiem, tak lub zadawaç
pytania, parafrazujàc wypowiedzi rozmówcy. Na koniec rozmowy warto zapytaç pracodawc´, jakie b´dà kolejne kroki
w procesie rekrutacyjnym. Je˝eli deklaruje on, ˝e skontaktuje si´ z nami ponownie,
dobrze jest ustaliç termin nast´pnego kontaktu. A je˝eli nie jest to mo˝liwe, warto
zapytaç, kiedy mo˝e on nastàpiç.
Pami´tajmy przede wszystkim, ˝e celem kandydata podczas telefonicznej rozmowy rekrutacyjnej jest przekonanie potencjalnego pracodawcy, ˝e warto si´
z nim spotkaç. ZaÊ celem pracodawcy jest
selekcja i odrzucenie s∏abszych kandydatów. Mamy wi´c nadziej´, ˝e wy˝ej przedstawione porady pomogà kandydatom,
przejÊç przez takà rozmow´ z sukcesem
i przekonaç pracodawc´ do spotkania indywidualnego.
Roma G∏owacka
Mened˝er ds. Komunikacji
i Public Relations Randstad
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