
Krajobraz dla osób poszukujących pracy jest dziś bardziej zdradliwy niż kiedykolwiek w ostatnim czasie. 

Innymi słowy, jeśli chcesz dzisiaj pracować, być może będziesz musiał na nią zapracować. Zaledwie kilka 

miesięcy temu rozmowa kwalifikacyjna była dla kandydatów okazją do przedstawienia swoich potrzeb 

i wyświetlenia najlepszych ofert. Dziś fala się odwróciła, a pracodawcy znów prowadzą pokaz. Nie 

wystarczy już mieć kwalifikacji. Jeśli chcesz pracować w dzisiejszym środowisku biznesowym, musisz 

zabłysnąć podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Jednym ze sposobów na naprawdę blask jest zadawanie 

pytań. Pytania są najlepszym sposobem na zademonstrowanie, że rozumiesz wyzwania firmy, podkreśl, 

w jaki sposób możesz pomóc firmie sprostać im i pokazać swoje zainteresowanie w najbardziej 

oczywisty sposób, jaki jest możliwy - prosząc o stanowisko. Pomożemy ci zaznajomić się z nowymi 

pytaniami i technikami rozmawiania o sprzedaży i zdobyciu pracy, którą chcesz. Po niecałej dekadzie 

poszukiwania pracy ,załamanie się gospodarki dot-com spowodowało znacznie bardziej ograniczone 

warunki zatrudnienia. Pracodawcy mogą teraz pozwolić sobie na znacznie więcej. Przy dziesiątkach, a 

nawet setkach kandydatów ubiegających się o każdą pracę, pracodawcy podnoszą swoje standardy. 

Konkurencja o pracę nigdy nie była wyższa. Łatwość rekrutacji w Internecie radykalnie zmniejszyła 

koszty gromadzenia CV. Dzisiaj konkurujesz nie tylko z innymi osobami poszukującymi pracy z tej samej 

społeczności, ale z wysoko wykwalifikowanymi ludźmi z całego świata. Przerażeni i sfrustrowani 

pracownicy nadal mają szczęście, że mają pracę, co zmniejsza szanse na awans zawodowy. Dla 

organizacji stawka za podjęcie właściwej decyzji o zatrudnieniu jest wyższa niż kiedykolwiek wcześniej. 

Biznes porusza się dziś szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Organizacje są szczuplejsze i bardziej 

sieciowe. Jeśli zadanie krytyczne nie zostanie wykonane, cała operacja jest narażona na ryzyko 

rozpadu. Często krytyczne zatrudnienie to wszystko, co stoi pomiędzy niepowodzeniem 

organizacyjnym a sukcesem. Organizacje nie mają dziś gwarancji drugiej szansy. Za pierwszym razem 

muszą to naprawić. 

Podwyższenie stawki dla osób poszukujących pracy 

W walce o przetrwanie coraz bardziej szczupłe organizacje podejmują decyzje, które podnoszą stawkę 

dla osób poszukujących pracy. Firmy stawiają dziś na ludzką produktywność. Chcą zatrudnić ludzi, 

którzy mogą dodać znaczącą wartość od pierwszego dnia. Nie można oczekiwać, że każdy kandydat do 

pracy, który nie może wykazać swojej propozycji wartości w ciągu kilku minut po rozmowie 

kwalifikacyjnej. Niewiele organizacji dzisiaj jest zadowolonych z zatrudniania tylko wykwalifikowanych 

wykonawców zdolnych do akceptowalnej wydajności. Na rynku nabywców uważają, że nie muszą 

zadowolić się niczym innym niż supergwiazdami na każdym poziomie firmy. Organizacje te szukają 

osób, które potrafią wykazać się niezmiennie doskonałymi wynikami, a także zdolnością rozciągania się 

daleko poza tradycyjne miary wydajności. Są to osoby odpowiedzialne za zmiany i zmiany, które mogą 

zastosować myślenie przywódcze do wyzwań organizacji. Dzisiejsi ankieterzy chcą zobaczyć 

natychmiastowe dowody na to, że jesteś zorientowany na działanie, zaangażowany w długoterminowe 

działania, zaangażowany, pełen zachwytu i ciekawy. To są atrybuty, które zapewnią ci pracę. Jeśli 

będziesz pasywny, niezaangażowany, krótkotrwały, egocentryczny i apatyczny, zostaniesz pominięty. 

Twoja umiejętność zadawania sensownych pytań powie prowadzącemu wywiad, jeśli rzutujesz 

pierwszy zestaw atrybutów lub drugi. Czy współczesna rozmowa kwalifikacyjna wydaje się dużą 

przeszkodą do skoku? To jest. I nie będziesz miał więcej niż kilka minut, aby wykazać, że jesteś 

światowej klasy współpracownikiem. Organizacje wzmocniły cały proces selekcji pracowników, aby 

pozbyć się amatorów, oszustów i innych niedoszłych klientów. Rozmowa kwalifikacyjna otrzymała 

więcej niż tylko część uwagi jako czynnik krytyczny dla osiągnięcia celów organizacyjnych. Jeśli 

przeprowadzałeś wywiad, wiesz, że pracodawcy opracowali znacznie bardziej zaawansowane techniki 

wywiadów i selekcji. Widzisz dowody tych zmian w każdym aspekcie procesu selekcji, od rozmowy 

kwalifikacyjnej po wyczerpujące sprawdzanie przeszłości i testowanie leków. Ta książka daje ci szansę 

zrozumienia tego, z czym będziesz walczył w nowym świecie rozmów kwalifikacyjnych. Wielu 



poszukiwaczy pracy uważa, że ich głównym celem jest uzyskanie rozmowy kwalifikacyjnej. Źle! Jeśli 

uważasz, że głównym celem poszukującego pracy jest uzyskanie oferty pracy, robi się cieplej, ale nadal 

masz dzień za późno, a dolar jest krótki. W rzeczywistości głównym celem poszukującego pracy jest 

uzyskanie oferty pracy, która jest dobrze dopasowana do jego krótko- i długoterminowych wymagań - 

innymi słowy, pozycja, która jest trwała zarówno dla poszukującego pracy, jak i dla pracodawca. Aby 

odnieść sukces w tej części poszukiwania pracy, osoba poszukująca pracy musi przeprowadzić wywiad 

z ankieterem. W tym momencie chemia między pracodawcą a poszukującym pracy powinna być 

całkiem dobra. Jeśli pozostali kandydaci, ich umiejętności powinny być dość podobne, więc teraz 

rywalizujesz w bardziej miękkich kwestiach. Jeśli nadal pracujesz, istnieje duże prawdopodobieństwo, 

że pracodawca chce zatrudnić cię przynajmniej tyle, ile chcesz. Teraz stoły są odwrócone i jest to 

okazja, aby określić, czy jest to praca najlepsza dla twojej kariery. Teraz możesz przeprowadzić wywiad 

z ankieterem, a w ten sposób masz kolejną okazję, aby wzmocnić swoją atrakcyjność jako najlepszego 

kandydata do pracy. Ta książka pokaże Ci jak. Aby uziemić książkę w rzeczywistości, poprosiłem setki 

rekruterów, trenerów pracy i menedżerów ds. Zatrudnienia o najbardziej pamiętne dobre i złe pytania, 

jakie usłyszeli od kandydatów do pracy. Niektóre z tych pytań są genialne w ich wnikliwości, głębi i 

elegancji. Inne są równie skuteczne w kończeniu wywiadu z ogromnym uprzedzeniem. Niezależnie od 

tego, czy pytania są dobrze pamiętne, czy złe, ucz się od pierwszych i unikaj tych drugich. Najlepsze z 

tych pamiętnych pytań, z komentarzami od rekrutujących, są wypełnione w całym tekście 



ZASADY GRY 

Najważniejszym pytaniem rozmówcy podczas rozmowy kwalifikacyjnej jest często ostatnie. Ostatnie 

pytanie ankietera jest często najważniejsze. Wtedy rozmówca uśmiecha się i mówi: „Masz teraz 

pytania do nas?” Twoja odpowiedź w tym momencie często decyduje o tym, czy kontynuujesz pracę 

jako poszukujący pracy lub przekształcasz się w osobę pobierającą pracę. Ten tekst przygotowuje Cię 

do najbardziej zaniedbanej części rozmowy kwalifikacyjnej: możliwość zadawania pytań. Część I 

przedstawia niektóre zasady i zasady, które można zastosować podczas przesłuchania, aby poprosić o 

więcej tych pierwszych i mniej z nich. Ale najpierw quiz. Spośród następujących pięciu zachowań 

kandydatów w rozmowie kwalifikacyjnej, jakie zachowanie uważasz, że dla osoby rekrutujące są 

najbardziej niewybaczalne? 

1. Zły wygląd osobisty 

2. Nacisk na pieniądze 

3. Brak spojrzenia na ankietera podczas wywiadu 

4. Nie zadaje pytań 

5. Późny wywiad 

Odpowiedź brzmi: 4. Zaskoczony? Kandydaci, którzy nie zadają żadnych pytań, reprezentują 

zachowanie numer jeden, które powoduje, że rekruterzy tracą zaufanie. Mimo to nie jest zbyt śmiałe, 

aby złożyć takie oświadczenie: nie można odnieść sukcesu w rozmowie kwalifikacyjnej bez zadawania 

wielu przemyślanych pytań. Oczywiście nawet świetne pytania nie przyniosą Ci oferty pracy, jeśli 

napotkasz inne problemy. Oto, w kolejności, 10 postaw, które najczęściej dyskwalifikują kandydatów 

do pracy: 

1. Nie zadaje pytań 

2. Potępienie przeszłego pracodawcy 

3. Niezdolność do krytyki 

4. Słaby wygląd osobisty 

5. Niezdecydowany, cyniczny, leniwy 

6. Narzucający się, nadmiernie agresywny, „wiedząc wszystko” 

7. Późny wywiad 

8. Brak spojrzenia na ankietera podczas wywiadu 

9. Nie można wyrazić siebie jasno 

10. Nacisk na pieniądze 



DLACZEGO MUSISZ PYTAĆ 

 PYTANIA NIE SĄ OPCJĄ 

„Masz teraz jakieś pytania?” 

Każda rozmowa kwalifikacyjna, jeśli osoba poszukująca pracy ma szczęście, dociera do tego etapu. Co 

robisz teraz kontroluje, czy otrzymasz ofertę. Czy wyjeżdżasz jako poszukujący pracy czy pracownik 

zależy od tego, jak się zachowujesz podczas rozmowy. Niektórzy kandydaci uważają, że kiedy rekruter 

mówi: „Masz teraz jakieś pytania?”, Jest to uprzejma wskazówka, że rozmowa dobiega końca i wkrótce 

się zakończy. Nic bardziej mylnego. Pytanie naprawdę sygnalizuje rozpoczęcie kursu głównego. 

Wszystko co było wcześniej był tylko przystawką. Osoby rekrutujące są jednomyślne w tej kwestii: 

osoby poszukujące pracy, które nie zadadzą przynajmniej kilku inteligentnych pytań, mają pozostać 

poszukującymi pracy. Jeśli nie zadasz pytań, pozostawiasz te wrażenia: 

• Uważasz, że praca jest nieważna lub trywialna. 

• Nie czujesz się komfortowo. 

• Nie jesteś inteligentny. 

• Łatwo cię zastraszyć 

• Jesteś znudzony lub nudny. 

Żadne z tych wrażeń nie działa na twoją korzyść. Oczywiście żadne stare pytania nie zadziałają. Jeśli nie 

zastanowisz się nad tym wcześniej, ryzykujesz brak krytycznej szansy, nie zadając inteligentnych pytań 

lub sadząc stopę w ustach, pytając głupio. Dobre pytania pokazują rekruterowi ,że jesteś 

zainteresowany pracą. . Wielkie pytania mówią rekruterowi, że jesteś siłą z którą należy się liczyć 

Przebrany w wywiadzie  

„Chcę wiedzieć, że kandydat przede mną jest objęty rozmową kwalifikacyjną” - mówi Janice Bryant 

Howroyd, założyciel, dyrektor generalny i prezes ACT-1 z siedzibą w Torrance w Kalifornii, największej 

kobiecej, należącej do mniejszości firmy świadczącej usługi zatrudnienia w kraju. 

„Jeśli kandydat nie ma żadnych pytań, to naprawdę przesądza o moim zainteresowaniu i możliwościach 

zaangażowania się”. Praktyka Bryant Howroyd polega na zadaniu tylko jednego pytania, a następnie 

natychmiast przerzuceniu piłki do osoby poszukującej pracy. Pierwsze pytanie Bryant Howroyd, po 

powitaniu osoby poszukującej pracy, brzmi: 

„Jakie jest twoje zrozumienie naszego dzisiejszego spotkania?” 

Jak to się dzieje, że zamienisz wywiad w chaos? 

Ale Bryant Howroyd rozumie, że może dowiedzieć się więcej o kandydatach po jakości ich pytań niż o 

jakości odpowiedzi. Następna instrukcja to: 

„Chciałbym teraz, abyś zadał mi siedem pytań.” 

W zależności od jakości odpowiedzi  na pierwsze zapytanie, Bryant Howroyd zachęca aplikującego do 

zadawania jej od trzech do siedmiu szczegółowych pytań. Im wyższe jest  jej wstępne oszacowanie 

aplikującego, tym więcej żąda pytań. Co więcej, Bryant Howroyd daje wnioskodawcy pozwolenie na 

zadawanie jej jakichkolwiek pytań. Bez limitów. A potem słucha. „Dowiaduję się dużo więcej o ludziach, 

pozwalając im pytać mnie, co chcą wiedzieć, niż mówiąc mi, co sądzą, że chcę wiedzieć” - mówi. To 



prawda, że firma zatrudniająca ostatecznie wybiera kandydata, ale „aplikujący, których najbardziej 

podziwiam, nalegają na bycie pełnymi partnerami w procesie selekcji”, mówi. 

Czy naprawdę jesteś gotowy na wywiad z Janice Bryant Howroyd? 

Robin Upton jest trenerem kariery w Bernard Haldane Associates, największej firmie zarządzającej 

karierą w Stanach Zjednoczonych. Z siedzibą w biurze firmy w Dallas w Teksasie, Upton uczy swoich 

kandydatów, aby zadać dwa pytania menedżerowi ds. zatrudnienia. Pierwsze pytanie brzmi: 

„Teraz, kiedy rozmawialiśmy o moich kwalifikacjach, czy masz jakieś obawy co do tego, że spełniam 

obowiązki związane z tym stanowiskiem?” 

Czy wydaje się sprzeczne z intuicją proszenie rekrutera o wyrażenie swoich obaw? Wielu kandydatów 

tak myśli. Ale są krótkowzroczni, argumentuje Upton. Po stwierdzeniu sprzeciwu kandydat zazwyczaj 

może zająć się nimi w sposób zadowalający. Nieokreślone zarzuty skazują kandydata za każdym razem. 

Drugie pytanie Uptona brzmi: 

„Jako mój bezpośredni podwładny w tej sytuacji, jakie są trzy najważniejsze priorytety, które chciałbyś 

najpierw osiągnąć?” 

To pytanie, jak twierdzi, skutecznie określa gorące przyciski menedżera ds. zatrudnienia, pokazuje, że 

kandydat rozumie, że każdy menedżer ds. zatrudnienia ma priorytety, i podkreśla zaangażowanie 

kandydata w działania ostatnim słowem w pytaniu. Pamiętaj, „osiągnij” to termin drogi do serca 

każdego menedżera ds. zatrudnienia. Jeśli nie będziesz zadawać pytań w wywiadzie, wielu 

rekrutujących będzie się zastanawiać, czy unikniesz zadawania pytań w pracy. „Jeśli ustawię scenariusz 

dla kandydata technicznego i nie zadają pytań kwalifikujących, naprawdę zastanawiam się, czy w ten 

sposób podchodzą do projektu rozwoju aplikacji” - mówi Kathi Jones, dyrektor Employee Central w 

Aventail w Seattle dostawca usług ekstranetowych na bazie „Czy pozwalają one ego na zadawanie 

trudnych pytań? Czy grają w zespole lub grają przeciwko drużynie? Myślę, że możesz nauczyć się tyle z 

czyichś pytań i ich procesów myślowych, ile tylko możesz z odpowiedzi ”, dodaje. 

Oto kolejna zmarszczka. Specjaliści od rekrutacji oczekują od kandydatów zadawania wystarczającej 

liczby pytań, aby sformułować opinię na temat tego, czy chcą pracy, czy nie. Jeśli nie zadasz 

wystarczającej ilości pytań, rekruterzy, którzy w przeciwnym razie będą skłonni złożyć Ci ofertę, mogą 

mimo to odrzucić Cię, ponieważ nie mają pewności, czy wiesz, w co się pakujesz. „Ostatecznie, jako 

rekruter, muszę czuć się usatysfakcjonowany, że kandydat ma wystarczająco dużo informacji, aby 

podjąć decyzję na wypadek złożenia oferty” - mówi Richard Kathnelson, wiceprezes działu zasobów 

ludzkich w Syndesis, Inc. , w Ontario, Kanada. Otwarte pytania, które generują bogate w informacje 

odpowiedzi, wskazują Kathnelsonowi, że rozmawia z zaradnym kandydatem, który wie, jak 

podejmować świadome decyzje, umiejętność niezbędną w każdej pracy. 

Postawa pytająca 

Zadawanie właściwych pytań to szansa na wykazanie, że jesteś najlepszym kandydatem do pracy, 

przekazując pięć różnych wrażeń: 

• Zainteresowanie. Zadałeś sobie trud zbadania firmy. 

• Inteligencja. Naprawdę rozumiesz wymagania pracy. 

• Pewność siebie. Masz wszystko, czego potrzeba, aby wykonać pracę. 

• Osobisty apel. Jesteś typem osoby, która dobrze się wpasuje. 



• Asertywność. Prosisz o pracę. 

Oczywiście istnieje szósty cel w zadawaniu krytycznych pytań: 

aby pomóc Ci ocenić, czy naprawdę chcesz pracować. Rozmowa kwalifikacyjna jest ulicą 

dwukierunkową. Możesz oszacować jakość organizacji tak bardzo, jak organizacje mogą oszacować 

Twoje poświadczenia. Innym ważnym punktem jest unikanie pytań „Co ze mną?”, Dopóki nie 

otrzymasz oferty pracy lub bardzo silnego zainteresowania. Pytania „Co ze mną?” To wszystko, co 

odnosi się do tego, co otrzymuje kandydat, w przeciwieństwie do tego, co oferuje kandydat. Pamiętaj, 

że masz dwie role w wywiadzie: kupujący i sprzedający. W pierwszej części wywiadu jesteś sprzedawcą. 

Jedynym czasem, który kupujesz, jest oferta. Posłuchaj Susan Trainer, starszego rekrutera w RJS 

Associates w Hartford, Connecticut. Przeprowadza wywiady z setkami kandydatów, aby ustalić, czy 

stanowią one dobre dopasowanie do jej firm-klientów. „Szaleję, gdy pytam kandydata, czy ma jakieś 

pytania, a oni odpowiadają„ Nie, już na nie odpowiedzieliście ”lub„ Ile dni urlopu daje klient? ”„ Jest 

tak wiele rzeczy, które można zepsuć w rozmowie kwalifikacyjnej, a nie zadawanie przemyślanych 

pytań, gdy masz taką możliwość, jest prawdopodobnie największą. Rekruterzy chcą wiedzieć, w jaki 

sposób kandydaci zbierają informacje, a najprostszym sposobem na to jest słuchanie kandydatów 

zadających pytania - mówi trener. „Jest to prawdziwa szansa, by kandydat zabłysnął i wyróżnił się 

spośród wszystkich innych osób poszukujących pracy. Kiedy przygotowuję kandydata na rozmowę 

kwalifikacyjną, zwykle udzielam mu dwóch lub trzech bardzo ważnych pytań, które należy zadać w 

wywiadzie, a następnie rozmawiamy o kolejnych trzech, aby je sformułować - dodaje. Jej dwa ulubione: 

W jakim obszarze Twój zespół może trochę się polepszyć? 

Dlaczego przyszedłeś do firmy XZY? 

„Pytania, które zadajesz i jak je zadajesz, robią tyle, by odróżnić Cię od konkurencji, jak pytania 

zadawane przez rekrutera ”, podkreśla Trainer. Kiedy przygotowujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej, 

twoje pytania muszą być tak starannie skoordynowane, jak twój garnitur i buty. Jeśli przegapisz 

możliwość pozostawienia swojego rozmówcy z którymkolwiek z tych wrażeń, ryzykujesz utratę głównej 

nagrody. Przemyślane pytania podkreślają, że bierzesz aktywną rolę w procesie wyboru pracy, nie 

pozostawiając rekrutera do wykonania całej pracy.  

Aktywny jest dobry. Wielkie pytania pokazują, że nie będąc biernym uczestnikiem, jesteś nastawiony 

na działanie i zaangażowany, wzmacniając swoje zainteresowanie pracą. Zadawanie pytań to 

doskonały sposób na zademonstrowanie wyrafinowania i kwalifikacji. Pytania, które wybierzesz, 

wskazują na twoją głębię wiedzy na temat twojej dziedziny, a także ogólny poziom inteligencji. 

Zadawanie pytań umożliwia również przełamanie formalnej relacji kandydat na rozmówcę, 

ustanowienie łatwego przepływu rozmów oraz budowanie zaufania i relacji. Sprawa relacji jest 

krytyczna. Pamiętaj, że większość finalistów do pracy jest mniej lub bardziej równomierna pod 

względem kwalifikacji. Zwycięskim kandydatem jest ukłon w stronę relacji. Twoje pytania kierują 

rozmową tak, jak chcesz. Pytania są formą kontroli. Możesz również użyć pytań, aby przekierować linię 

pytań rekrutera. Jeśli wyczuwasz, że prowadzący prowadzi do tematu, którego wolisz unikać - na 

przykład przeskakiwanie do pracy - zadaj pytanie dotyczące innego tematu. Po długiej wymianie 

rozmówca może nie wrócić do swojej pierwotnej linii pytań. Im wyższe stanowisko zajmujesz, tym 

ważniejsze jest zadawanie skomplikowanych i trudnych pytań. Takie pytania pokazują twoje 

zrozumienie podtekstu i kontekstu stanowiska, a także twoją pewność w rzucaniu wyzwania 

rekruterowi. Menedżerowie ds. Zatrudnienia będą oceniać ciebie w takim stopniu, jak w przypadku 

zapytań, które przedstawisz, jak również w odpowiedziach udzielonych przez Ciebie. Jeśli nie zadasz 

wystarczająco szczegółowych pytań, pokaże to brak inicjatywy i cech przywódczych, których wymaga 

stanowisko wyższego szczebla. 



CZY NIE MOGĘ TYLKO ZROBIĆ? 

Wyobraź sobie, że jutro dajesz decydentom w swojej organizacji najważniejszą prezentację swojej 

kariery. Twoja przyszłość w firmie zależy dosłownie od wyniku. Czy to uskrzydla? Sytuacja, którą 

właśnie opisałem, jest następną rozmową kwalifikacyjną. To prezentacja. Program: twoja przyszłość w 

firmie. Na widowni: starsi decydenci potrzebni do upoważnienia do zaoferowania Ci stanowiska. 

Wszyscy patrzą na ciebie. Teraz, biorąc pod uwagę stawki, czy jesteś gotów to przeskoczyć? Jeśli dobrze 

się czujesz, pracując w ten sposób, nie musisz czytać dalej. Niektórzy aplikujący uważają, że 

spontaniczność może zrekompensować brak planowania strategicznego. Ale spontaniczność w takich 

przypadkach jak ta może być nie do odróżnienia od lenistwa i braku przygotowania. Rekruterzy, sami 

profesjonaliści, naprawdę chcą, abyście przygotowali się do rozmowy, tak jak oni. Przygotowanie to 

profesjonalizm w działaniu. To zdrowy rozsądek. 

To dzięki uprzejmości. To działa. 

Zapisz swoje pytania 

Zapewniłeś sobie rozmowę kwalifikacyjną. Świetnie. Pierwszą rzeczą, którą robisz, jest praca domowa. 

Drugą rzeczą, którą robisz, jest zapisanie pytań, które zadasz. Niektórzy poszukujący pracy nie są pewni, 

czy powinni zapisać swoje pytania. Jeśli tak, czy powinni zabrać je na rozmowę? Odpowiedź na oba 

pytania brzmi: tak. Czy to nie wygląda, cóż, z premedytacją? Oczywiście, że tak. To jest efekt, który 

chcesz. „Zawsze uważałem, że najważniejszą rzeczą w rozmowie kwalifikacyjnej jest przygotowanie 

listy pytań przed wejściem”, mówi Kate Brothers, dyrektor administracji dotacji w Keuka College w 

Keuka Park, Nowy Jork. „Osiąga dwie rzeczy: sprawia, że wyglądasz, jakbyś wykonał swoją pracę 

domową, i wypełnia niezręczną ciszę, gdy osobie przeprowadzającej wywiad zabrakło rzeczy do 

spytania. Ponadto ustawiasz przynajmniej część wywiadu pod swoją kontrolą. ”Zapisanie swoich pytań 

osiąga szereg użytecznych celów. 

* Pomaga wyartykułować swoje myśli. Zapisz je, przećwicz czytanie na głos i edytuj, aż pytania zaczną 

śpiewać. 

* Pomaga ustalić priorytety Twoich problemów. Nie każde pytanie ma taką samą wagę. Ale tylko 

wtedy, gdy zapiszesz je wszystkie, możesz zdecydować, które pytanie zadać najpierw. Niektórzy 

kandydaci piszą pytania na kartach indeksowych, aby mogli łatwo zamawiać je i zmieniać ich kolejność, 

dopóki nie będą mieli odpowiedniego przepływu. 

* Pomaga ci to pamiętać. W trosce o wywiad możesz łatwo zapomnieć o pytaniu, które chciałeś zadać. 

Albo, co gorsza, twój mózg może zablokować parowanie i wylać coś naprawdę głupiego. gdzie jesteś i 

zadaj całkowicie niewłaściwe pytanie, takie jak pytanie o zakłady produkcyjne w firmie 

ubezpieczeniowej. Chroń siebie i spraw, abyś wyglądał profesjonalnie, przygotowując pytania z 

wyprzedzeniem. 

* Poprawia to wydajność. Wiedząc, które pytania zadasz, zazwyczaj udaje ci się przeprowadzić wywiad. 

Rodzi zaufanie. Będziesz mógł poprowadzić wywiad, aby podkreślić swoje kwalifikacje w taki sposób, 

aby Twoje pytania były podkreślone. Sprawia, że wyglądasz dobrze. To dobra rzecz, jeśli chodzi o 

rekruterów 

POZNAJ PYTANIE ZABÓJCY 

W zależności od tego, jak przebiegnie rozmowa, możesz mieć czas tylko na jedno pytanie. Jeśli o to 

chodzi, zadaj to zabójcze pytanie. Każdy ma inne zabójcze pytanie. Zadaj sobie pytanie, gdybyś mógł 

przedstawić tylko jedno pytanie, co by to było? Pomyśl o marce, którą chcesz zaprezentować. Jesteś tą 



marką. Poświęć trochę czasu na zastanowienie się nad pytaniem to pozwala odróżnić cię od tłumu. W 

wielu przypadkach pytanie zabójcy ma trzy elementy: 

• Oświadczenie, że doceniasz wyzwania lub problemy firmy 

• Twierdzenie, że możesz rozwiązać problem 

• Żądanie, abyś miał taką możliwość 

Dokładność, z jaką przygotowujesz się do tego pytania, jest bardzo ważna przy podejmowaniu decyzji, 

czy uda ci się zdobyć ofertę pracy. Formułowanie otwartych, przenikliwych pytań daje ci przewagę nad 

konkurencją. Odpowiednie pytania dają menedżerowi ds. zatrudnienia lepszy obraz oferty wartości dla 

firmy, jedynej podstawy, na której zostanie Ci zaproponowane stanowisko. Poniższe 15 zasad zawiera 

wskazówki, które pomogą Ci opracować strategię dotyczącą pytań, które podejmiesz w swojej pracy 

wywiady. Nadszedł czas, aby umyślnie porozmawiać o rozmowie, przejąć kontrolę i posunąć się 

naprzód 

15 ZASADY OZNACZANIA LEPSZYCH PYTAŃ 

Sztuka zadawania pytań polega na zastanawianiu się, jakie odpowiedzi preferujesz i na kształtowaniu 

pytań, aby zmaksymalizować szanse uzyskania pożądanych odpowiedzi. Oto 15 zasad zadawania 

lepszych pytań. 

1. Zadaj pytania otwarte 

Na pytania zamknięte można odpowiedzieć „tak” lub „nie” i zacząć od słów takich jak „zrobił”, „ma”, 

„robi”, „będzie” i „jest”. Pytania otwarte - które zazwyczaj zaczynają się od „jak, „„ Kiedy ”i„ kto ”- 

stwarzają okazje do rozmowy i znacznie bogatszej wymiany informacji. 

To pytanie zamknięte: 

KANDYDAT: Czy firma ma na miejscu centrum opieki nad dziećmi? 

REKRUTER: Tak. 

Oto pytanie otwarte: 

KANDYDAT: Jak firma wspiera pracujących rodziców? 

REKRUTER: Pozwólcie, że pokażę wam broszurę o naszym nagradzanym przedszkolu znajdującym się 

w tym budynku. Pracująca kobieta ostatnio oceniła go jako jeden z dziesięciu najlepszych ośrodków 

opieki dziennej w korporacji w USA . . . 

Pytania „Dlaczego” również rozpoczynają pytania otwarte, ale często odchodi jako zbyt trudne w 

rozmowie kwalifikacyjnej.  

2. Mów krótko i zwięźle 

Nic nie jest tak niepokojące jak kandydat wypluwający długie, skomplikowane pytanie tylko po to, aby 

rekruter wyglądał na zmieszanego i powiedział: „Przepraszam. Nie rozumiem twojego pytania. 

”Ogranicz każde pytanie do jednego punktu. Oprzyj się takim smakom: Wiem, że sprzedaż 

międzynarodowa jest ważna, więc ile przychodów firmy pochodzi z zagranicy, czy ten odsetek rośnie, 

spada lub jest stabilne, czy międzynarodowe taryfy stanowią trudności i jak wahania kursów walut 

wpływają na mieszankę? Nie powinno się oczekiwać, że rekruter podejmie tak skomplikowane pytanie. 

Jeśli naprawdę uważasz, że rozmowa o tych punktach leży w twoim interesie, wskaż zainteresowanie 

tym problemem, a następnie podziel pytanie na osobne zapytania. 



3. Nie przerywaj 

Poczekaj, aż rekruter zakończy pytanie. Innymi słowy, słuchaj. Wielu kandydatów staje się 

niespokojnych lub niecierpliwych i wskakuje, zanim rekruter skończy zadawać pytanie. Czasami chcą 

się popisać i pokazać, że „dostają to”. Nie rób tego. Ryzyko flubbingowania przewyższa wszelkie punkty, 

które można uzyskać za szybkie pojawienie się. Aby zwalczyć tendencję do przerywania, upewnij się, 

że rekruter naprawdę kończy każde pytanie. Dobrze jest wstrzymać się na trzy sekundy przed 

udzieleniem odpowiedzi. Jeśli możesz, wykorzystaj czas na zastanowienie się nad tym, co chcesz 

powiedzieć. W swoim umyśle powtórz pytanie do siebie. Rozważ powtórzenie tego rekruterowi. 

Zobacz, czy naprawdę to masz. Jeśli nie, poproś rekrutera o powtórzenie pytania. Nawet jeśli nie uda 

ci się efektywnie wykorzystać trzech sekund, pauza sprawi, że będziesz wyglądać troskliwie. Przerwa 

chroni również przed udzieleniem odpowiedzi na niekompletne pytanie. Na przykład jeden kandydat 

zgłosił następującą wymianę: 

HR-owiec: W twoim podsumowaniu widzę, że masz sześć systemów pracy analityka w ciągu sześciu lat. 

. . 

KANDYDAT [przerywając]:. . . I chcesz, żebym wyjaśnił, co się dzieje, prawda? 

HR-owiec: Właściwie zamierzałem zapytać, czego nowego nauczyłeś się w każdej pracy. Ale skoro 

wspomniałeś o przeskakiwaniu w pracy, obawiam się o twoją zdolność do trzymania się jednego 

pracodawcy dłużej niż rok. 

Ups. Lepiej poczekać na pełne pytanie. O ile lepiej byłoby dla powyższego kandydata, gdyby wymiana 

przebiegła w ten sposób: 

HR-owiec: W twoim podsumowaniu widzę, że masz sześć systemów pracy analityka w ciągu sześciu lat. 

Czy możesz wspomnieć o jednej konkretnej umiejętności, którą zrobiłeś z doświadczenia? 

KANDYDAT: Pytasz, jaka jest ważna umiejętność dodana do mojego portfolio z każdego miejsca pracy, 

które posiadałem, czy tak? 

HR-owiec: Dokładnie. 

KANDYDAT: Uczciwe pytanie. Uporządkujmy to. W Netcom dowiedziałem się, jak wdrożyć strategię 

zarządzania siecią przedsiębiorstwa. Następnie w 4Com pracowałem z programowaniem Java po 

stronie klienta. Uważam, że wspomniałeś o Javie jako jednym z gorących przycisków dla tego zadania. 

Potem w końcu dostałem swoje ręce. . . 

4. Dotarcie do Tak 

James Joyce, autor Ulissesa, zrobił wszystko, aby zakończyć swoją epicką powieść wielkim „Tak”, 

najbardziej afirmującym słowem w języku angielskim. Wiedział, że zakończenie powieści „Tak” pozwoli 

czytelnikom wyjść z powieści z pozytywnym nastawieniem. Twoim celem w rozmowie kwalifikacyjnej 

jest również zakończenie rozmowy kwalifikacyjnej. W rzeczywistości, im więcej tak i oświadczeń o 

zgodzie możesz wygenerować, tym lepiej będziesz. Czemu? Ludzie, w tym Rekruterzy, naprawdę wolą 

być mili. Niewielu ludzi lubi mówić „nie”. Kto potrzebuje argumentów? Najlepszym sposobem na 

uniknięcie argumentów jest powiedzenie „tak”. Jeśli rozmowa kwalifikacyjna przebiega na fali tak, 

zastanów się, o ile łatwiej będzie rekruterowi powiedzieć „tak” na to ostatnie pytanie, bez względu na 

to, czy zostanie ono zadane wprost czy pośrednio: 

Myślę, że zademonstrowałem, że kwalifikuję się do tej pracy. Bardzo chciałbym przyłączyć się do 

zespołu. Czy możemy dojść do porozumienia?  



W kategoriach taktycznych oznacza to sformułowanie pytań z wywiadu, aby odpowiedzi, które chcesz 

lub oczekujesz, były pozytywne. Oto przykład wymiany między kandydatem a rekruterem w celu 

wykazania siły tak. 

KANDYDAT: Od dawna jestem pod wrażeniem widżetów Acme. Jest liderem w widżetach 

pneumatycznych od ponad 50 lat, prawda? 

REKRUTER: (z dumą) Tak! 

KANDYDAT: W bieżącym raporcie rocznym zauważyłem, że firma przeznacza 50 milionów dolarów, 

czyli 2,5 procent przychodów, na badania i rozwój. To więcej niż wszyscy twoi konkurenci, prawda? 

REKRUTER: Tak. Przewodzimy branży w alokacji B + R według przychodów. 

KANDYDAT: Ponieważ rynek widżetów staje się coraz bardziej utowarowiony, będziemy musieli 

odróżnić produkt, prawda? Co konkretnie robi firma, aby zachować udział w rynku, który zdobyła przez 

lata? 

Gdy rekruter odpowiada na pytanie, zwróć uwagę na subtelne wiadomości wysyłane przez kandydata. 

Kandydat kończy każde pytanie słowem „prawda?”, Co zachęca rekrutera do udzielenia odpowiedzi 

„tak”. Oczywiście kandydat musi być na pewnej podstawie. Kandydat z pewnością chce uniknąć 

jakiejkolwiek możliwości, że wywiad odpowie „Nie, to nie jest w porządku”. Dobre badania umożliwiają 

takie kwestionowanie. 

5. Użyj języka Inclusive 

Ponownie spójrz na ostatni dialog. Czy zauważyłeś, że kandydat subtelnie przesunął się z „ciebie” na 

„my”? Słowa takie jak „my” i „nasz” subtelnie sprawiają wrażenie, że kandydat jest już członkiem 

zespołu. Im bardziej komfortowy jest rozmówca z koncepcją kandydata już w zespole, tym większe 

szanse kandydata. O wiele łatwiej jest rozszerzyć ofertę pracy na kogoś, kogo rekruter na pewnym 

poziomie postrzega już jako część „nas”, a nie „ich”. Ryzyko, oczywiście, polega na zarozumiałości. Tak 

więc delikatny dotyk tą techniką jest uzasadniony. Ogólnie rzecz biorąc, działa najlepiej w dalszej części 

wywiadu i po tym, jak osoba przeprowadzająca wywiad wykazała znaczny poziom zainteresowania 

tobą. Na przykład, jeśli firma chce, abyś wrócił na drugi (lub trzeci) wywiad. Oczywiście, jeśli rekruter 

zaczyna używać języka inkluzywnego, wiesz, że jesteś na bezpiecznym gruncie i że oferta jest w kartach. 

6. Zadawaj pytania rekruter może odpowiedzieć 

Chcesz sprawić, by Rekruterzy byli defensywni i niewygodni? Zadaj im pytania, na które nie znają 

odpowiedzi lub nie mogą odpowiedzieć z powodu poufności. „Pamiętaj, że chociaż oczekuję, że zadasz 

mi kilka istotnych pytań, to nie jest teleturniej”, mówi Sonja Parker, wiceprezes Integrated Design, Inc., 

w Ann Arbor, Michigan. „Nie ma nagrody za stawianie mnie lub zadawanie najmądrzejszego pytania. 

Po prostu pokaż mi, że dałeś tej okazji jakąś myśl. ”Kiedy formułujesz pytanie, zastanów się dokładnie 

nad treścią, której szukasz, a także nad osobą, do której zwracasz się z pytaniem. W każdym razie unikaj 

pytań, o których rozsądnie inteligentni ludzie mogą nie wiedzieć. Jeśli rekruter zada Ci pytania, na które 

ty nie znasz odpowiedzi ,, może być kuszące, aby spróbować skusić rekrutera. Zły ruch. Możesz wygrać 

bitwę, ale z pewnością przegrasz wojnę. Tego typu pytań nie można oczekiwać od osoby 

przeprowadzającej wywiad: 

KANDYDAT: Kongres rozważa zwiększenie płacy minimalnej. Jeśli to się powiedzie, czy uważasz, że 

skutki mikroekonomiczne płacy minimalnej zostaną zrównoważone przez efekty makroekonomiczne 

spowodowane ostatnią rundą obniżek stopy dyskontowej Rezerwy Federalnej? 



REKRUTER: Hę? 

Daleki od tego, by wyglądać na mądrego, takie pytanie ustawia cię jako Dziwaka. Nawet jeśli masz 

dobrze uzasadnioną odpowiedź na to pytanie jakie może być dla ciebie zastosowanie, gdy oceniasz 

odpowiedź? Aby się popisać? Zawsze wiedz, do kogo mówisz. Zadawanie menedżerowi ds. 

zatrudnienia szczegółowych pytań dotyczących opcji ubezpieczenia medycznego nie jest przydatne. 

Zadawanie pytań rekruterowi ds. Zasobów ludzkich nie dotyczy również drobnych punktów wirtualnej 

sieci prywatnej firmy. Wreszcie, należy uważać, aby nie dopuścić do naruszenia poufnych informacji, 

zwłaszcza jeśli obecnie zatrudniony przez konkurenta. Tak długo, jak na tym jesteś, trzymaj się z daleka 

od pytań z grzechotaniem w klatce. Są to pytania, które niektórzy rekruterzy mogą rzucić na ciebie, ale 

nie mogą zdobyć punktów, jeśli odrzucisz je z powrotem do rekrutera. W tej kategorii pojawiają się 

hipotetyczne pytania (wszelkie pytania, które zaczynają się od słowa „jeśli”) i wszelkiego rodzaju 

pytania sondujące. Przykłady pytań, które powinieneś zostawić w domu: 

Gdybyś mógł zawrzeć sojusz z jakąkolwiek organizacją na świecie, która by to była? 

Jakie niepisane zasady utrudniają szybkie, wydajne lub opłacalne wykonywanie zadań? 

Jesteś korporacyjną pogodynką :  jaka jest twoja prognoza dla organizacji przy użyciu warunków 

meteorologicznych? 

Nie zrozum mnie źle. To mogą być świetne pytania. A jeśli uda ci się uzyskać z nich szczerą odpowiedź, 

mogę powiedzieć, że rzucę jedną lub dwie i zobaczę, co się stanie. Ale jeśli zadasz takie pytania, zanim 

otrzymasz ofertę, skutkuje to zbyt wysokim podniesieniem stawki. Nikt nie chce tak ciężko pracować. 

Osoba przeprowadzająca wywiad po prostu spasuje i ma nadzieję, że następny kandydat będzie mniej 

wymagający. 

7. Unikaj pytań, które są oczywiste lub łatwe do ustalenia 

Zadawanie takich pytań sprawi, że będziesz wyglądać na niedoinformowanego lub leniwego: 

* Co oznacza skrót IBM? 

* Kto jest dyrektorem generalnym firmy? 

* Gdzie znajduje się firma? 

* Czy firma ma stronę internetową? 

* Czemu? Ponieważ odpowiedzi są tak bliskie, jak strona internetowa firmy lub roczny raport. Nie pytaj 

rekrutera, aby powiedział coś oczywistego lub wykonał swoją pracę za ciebie. W najlepszym razie 

podniesie pytania o twoją zdolność do angażowania się, a w najgorszym będzie kosztować ofertę pracy. 

8. Unikaj pytań „Dlaczego” 

„Dlaczego” - pytania, które zaczynają się od „dlaczego” - często się kończą konfrontacyjnie. Rekruterzy 

mogą uciec od pytania „dlaczego”. W końcu są zainteresowani twoimi procesami myślowymi i jakością 

twoich decyzji. Ale kiedy sytuacja jest odwrotna, pytania „dlaczego” od osoby poszukującej pracy 

czasami powodują, że rekruter jest defensywny. 

Niedobrze: 

Dlaczego skonsolidowaliście zakłady produkcyjne w Seattle i Dallas? 

To staje się wyzwaniem. Lepsze: 



Jestem zainteresowany ostatnią decyzją firmy dotyczącą konsolidacji zakładów produkcyjnych w 

Seattle i Dallas. W artykule w Wall Street Journal, twój dyrektor generalny oświadczył, że będzie 

utrzymywał zakłady produkcyjne blisko klientów, gdy tylko jest to możliwe. Jednak ten ruch tworzy 

dystans między firmą a niektórymi jej klientami. Czy możemy porozmawiać o tej decyzji przez chwilę? 

9. Unikaj zadawania pytań, które wymagają superlatywu 

Pytania, które wymagają superlatywy („Jaka jest najlepsza książka wszechczasów? ”) sprawiają, że 

ludzie wahają się i stawiają ich w defensywie. W obliczu superlatywu umysł rekrutera zostaje 

zablokowany, a on lub ona waha się. 

Źle: Jakie jest największe wyzwanie dla firmy / zespołu? 

Lepiej: Co widzisz jako trzy ważne wyzwania dla firma / zespół? 

Słabe: Co jest absolutnie najlepsze w tej firmie? 

Lepiej: Jakie są rzeczy, które naprawdę lubisz w tej firmie? 

Unikanie superlatyw daje rozmówcy możliwość poruszania się  przez pytania bardziej osobiście. 

10. Unikaj pytań wiodących lub podchwytliwych 

Główne pytania sygnalizują rekruterowi, że szukasz konkretnej odpowiedzi. Sygnalizują również, że 

jesteś w najlepszym razie niezręcznym komunikatorem, a w najgorszym - manipulacją. W każdym razie 

przekrzywienie nie leży w twoim interesie. Bądźcie czujni, aby wasze pytania były sformułowane jako 

bezstronne. Na przykład jest to główne pytanie: 

Czy to prawda, że twoja firma jest uważana za płacącą nieco lepiej niż przeciętnie? 

Ta próba jest tak przejrzysta, że będzie odwrotnie zrozumiana 

Zachowaj proste pytanie: 

Jak wyglądają harmonogramy wynagrodzeń w Twojej firmie ze średnią w branży? 

Brzmienie tego następnego pytania jest aroganckie i sprawia, że wyglądasz źle:  

Jestem pewien, że zgadzasz się z polityką, że klient ma zawsze rację. W jaki sposób pracownicy są 

nagradzani za to, że robią wszystko, aby umieścić klienta na pierwszym miejscu? 

Co daje ci  prawo do przyjęcia tego, z czym zgadza się rozmówca? 

Zapytaj o to prosto. Nie ma nic złego w zgłaszaniu części pozytywnej reputacji firmy, jeśli to prawda. 

Firma ma reputację doskonałej obsługi klienta. W jaki sposób motywujesz i upoważniasz pracowników 

do priorytetowego traktowania wyjątkowej obsługi klienta? 

Podchwytliwe pytania również sprawiają, że wyglądasz źle. Podchwytliwe pytania ujawniają twoje 

uprzedzenia. Poza tym, że nie mają miejsca na rozmowie kwalifikacyjnej, takie pytania dają poczucie 

arogancji, a nawet pogardy. Sprawiają, że wyglądasz jak tyran. Zawsze obrócą się przeciwko tobie, bez 

względu na to, jak bardzo myślisz, że twój rozmówca podziela twoje uprzedzenia. Typowe 

podchwytliwe pytania : 

W jaki sposób firma może usprawiedliwić lokalizowanie zakładów produkcyjnych w Chińskiej Republice 

Ludowej z jej nieszczęsnym odnotowaniem naruszeń praw człowieka? 



Przy wszystkich programach odłogowania dla mniejszości i ludzi, którzy nie urodzili się nawet w tym 

kraju, jaki postęp może mieć biały amerykański Amerykanin w twojej firmie? 

Pytania takie jak te ujawniają twoje uprzedzenia, często niezamierzone, i nie mogą rozwinąć twojej 

kandydatury. 

11. Unikaj zasłoniętych zagrożeń 

Rekruterzy nienawidzą być prześladowani, a oni wyślą ci pakunek przy pierwszej wskazówce 

zagrożenia. Oznacza to, że jeśli masz inną ofertę pracy od firmy A, zachowaj ją, dopóki firma B nie 

wyrazi zainteresowania złożeniem oferty. Niestety, kandydaci nadużywają taktyki wrzucania 

pracodawców przeciwko sobie przez wymachiwanie prawdziwymi lub, jak to jest prawdopodobne, 

fikcyjnymi ofertami pracy. Kilka lat temu ta taktyka stworzyła nierozsądny i niezrównoważony klimat 

do zatrudniania. Nie testuj tego z dzisiejszymi zbiorami rekruterów; życzą ci szczęścia z drugą firmą i 

nigdy nie oglądają się za siebie. Na przykład: rozważam wiele innych ofert, w tym bardzo atrakcyjną 

ofertę od głównego konkurenta, i muszę podjąć decyzję do piątku. Czy mogę mieć wtedy najlepszą 

ofertę? To pytanie nęka zastraszaniem i desperacją. Trudno jest wymyślić coś z alternatywnym 

sformułowaniem, ale to jest bardziej skuteczne: wszystko, co wiem o twojej firmie i możliwości, które 

opisałeś, prowadzi mnie do przekonania, że mogę natychmiast zacząć dodawać wartość. Z wielką 

przyjemnością przyjmuję ofertę. Kolejna firma udostępniła mi atrakcyjną ofertę dołączenia do nich, a 

ja powiedziałem, że dam im decyzję do piątku. Jeśli moja aplikacja jest tutaj poważnie rozważana, 

bardzo chciałbym to rozważyć wcześniej. Czy to jest możliwe? 

12. Unikaj pytań, które sugerują rozpacz 

Istnieje linia z filmu „Broadcast News”, która dotyczy osób poszukujących pracy: „Czy nie byłby to 

wspaniały świat, gdyby terror i desperacja były atrakcyjnymi cechami? ”Niestety, Rekruterzy w pracy, 

jak partnerzy w romansie, odrzućcie pokazy desperacji. Pracodawcy nie chcą wiedzieć o twojej trudnej 

sytuacji finansowej, tak jak nie chcą słyszeć o twoich porażkach w romansach. Należy unikać wszelkich 

oznak zniechęcenia, gdy oferta pracy nie nadchodzi natychmiast. Za wszelką cenę unikaj : po prostu 

muszę mieć tę pracę. Mój czynsz jest za duży, a moja żona i ja skończymy na ulicy, jeśli nie złożysz mi 

oferty. Nawet menedżer ds. zatrudnienia sympatyzujący z Twoją sytuacją nie może pozwolić sobie na 

kontynuowanie rozmowy. To następne pytanie jest także zbyt desperackie: 

Miałem nadzieję, że mój wywiad będzie tak dobry, że zaproponujesz mi pracę. Co zrobiłem źle? 

Jedyną postawą kandydata, która ma sens, jest zrelaksowana pewność siebie. 

13. Zadawanie pytań, które koncentrują się na tym, co firma może dla Ciebie zrobić 

Menedżer ds. zatrudnienia jest mniej zainteresowany tym, ile chcesz lepiej siebie niż to, co możesz 

zrobić, aby złagodzić swój problem. „Co ze mną?”, Pytania takie jak ta są bardzo interesujące: bardzo 

zależy mi na rozwijaniu mojej własności intelektualnej poprzez uczenie się nowych technologii. Jakich 

rodzajów czesnego i innego wsparcia edukacyjnego mogę się spodziewać? To miłe, że chcesz się 

poprawić, ale menedżer ds. zatrudnienia nie jest zainteresowany twoim zaangażowaniem w edukację 

w swoim czasie. Ma problem do rozwiązania i chce wiedzieć, czy możesz go rozwiązać. Jeśli możesz, 

może firma może zainwestować w Twoje umiejętności, aby rozwiązać jeszcze więcej problemów. 

Porównaj powyższe pytanie z: Chcę umieścić całe moje doświadczenie i wszystko, co wiem w serwisie, 

w celu rozwiązania wyzwań, które wymieniłeś. Jednocześnie mam nadzieję zwiększyć moją wartość dla 

firmy, ucząc się nowych umiejętności i technologii. Czy firma ma jakieś programy, które pomagają mi 

wnieść wartość dodaną poprzez naukę nowych umiejętności? 



14. Jeśli chcesz pracy, poproś o nią 

Zajmujemy się kwestią proszenia o pracę w części 12, ale tak ważne jest, aby dołączyć tutaj podgląd. 

Jako kandydat powinieneś wykorzystać swoją okazję do zadawania pytań jako platformę, aby poprosić 

o pracę. Są to tak zwane pytania typu „licytuj za akcję”, ponieważ, jak każdy marketer (w tym przypadku 

ty), powinieneś zakończyć każdy kontakt z potencjalnym kandydatem (kierownikiem ds. zatrudnienia) 

z zaproszeniem do podjęcia działania (zrób mi ofertę). Wielu pracodawców uważa, że dążenie do tego 

stanowiska jest tak samo ważne jak umiejętność wykonywania pracy. Bardzo skuteczną techniką 

przesłuchania jest po prostu poproszenie o pracę. Jednym ze sposobów na to jest zadanie pracodawcy: 

Czy myślisz, że mogę wykonać tę pracę? Ogólnie rzecz biorąc, rekruter będzie się zabezpieczał. Ale jeśli 

odpowiedź brzmi „tak”, uśmiechnij się i powiedz: 

Świetnie! Kiedy chcesz, żebym zaczął?  

Bardziej prawdopodobne jest, że rekruter powie coś w rodzaju: Jestem pod wrażeniem twoich danych 

uwierzytelniających, ale musimy wykonać kilka innych kroków, zanim jednak dam ci odpowiedź na to 

pytanie. W porządku. Możliwe jest również, że rekruter zgłosi zastrzeżenia. Wierzcie lub nie, ale jeszcze 

lepiej. Niepotwierdzony sprzeciw za każdym razem zabije twoje szanse. Przy stwierdzonych 

zastrzeżeniach przynajmniej masz możliwość odwrócenia problemu. Oczywiście istnieją pewne 

zastrzeżenia, że naprawdę nie można wiele zrobić: 

Lista stanowisk wyraźnie zauważyła, że pozycja wymaga co najmniej sześciu lat kodowania 

obiektowego. Nie masz żadnych. 

Niektóre zastrzeżenia są łagodniejsze: obawiam się, że nie jesteś tak doświadczony w prowadzeniu 

dużych zespołów multidyscyplinarnych, jak wymaga tego stanowisko. Masz tutaj pewien zwrot: widzę, 

jak możesz uzyskać to wrażenie. Ale jeśli mogę zabrać cię z powrotem do mojej pracy w firmie XYZ, 

pokazałem ci, jak prowadzę cztery oddzielne zespoły. To, czego mógłbym nie podkreślić, to to, że 

koordynowałem zespoły. U szczytu projektu w czterech zespołach było 65 programistów, którzy 

zgłaszali się do mnie w strukturze macierzy. W końcu pod moim nadzorem, zespołom udało się 

wprowadzić strategiczny produkt na czas iw ramach budżetu. Czy to przemawia do twojej wyobraźni? 

Zwróć uwagę, jak kandydat sprawdza, czy odpowiedź złagodziła sprzeciw. Jeśli nie, spróbuj ponownie. 

Nawet jeśli twoje doświadczenie jest jasne w niektórych rejonach, może nie być śmiertelne. Spróbuj 

dowiedzieć się, jaki procent pracy reprezentuje to wymaganie. Następnie zaatakuj lukę na czele z czymś 

w rodzaju: Jestem gotów poświęcić więcej czasu, aby przyspieszyć w tej dziedzinie. Czy to pomoże? 

Jeśli tak, poproś o pracę: 

Rozumiem wyzwania związane z pracą i wierzę, że mam doświadczenie, aby je podjąć. Bardzo 

chciałbym rozpocząć tę ważną pracę. Przed wyjściem z wywiadu dziękuję pracodawcy za poświęcenie 

czasu na rozmowę z tobą o stanowisku. Kontynuuj z osobistym podziękowaniem dla pracodawcy, 

ponownie stwierdzając, dlaczego byłbyś atutem dla firmy i wyrażając swoje zainteresowanie tym 

stanowiskiem. 

15. Nie zadawaj pytań, które są nieistotne dla pracy lub organizacji 

Kolejny niezręczny moment pojawia się, gdy osoba przeprowadzająca rozmowę kwestionuje twoje 

pytanie w następujący sposób: „Dlaczego, u licha, chcesz to wiedzieć?” W ten sam sposób, w jaki 

możesz odpowiedzieć na pytania rekrutera, „Nie widzę, jak to pytanie ma związek z moją zdolnością 

do wykonywania pracy ”, nie dawaj rozmówcy pretekstu do zastosowania podobnego wyrażenia do 

twojego pytania. Aby być bezpiecznym, upewnij się, że każde pytanie może przejść ten test: Czy 

odpowiedź na to pytanie rzuca światło na pracę, firmę i jej celowość jako miejsca pracy? Jeśli nie, 



pytanie jest nieistotne. Ponadto trzymaj się z daleka od marginalnych zapytań o konkurentów, innych 

stanowisk, które nie odnoszą się do stanowiska, z którym rozmawiasz, lub bieżących trendów, które 

nie mają wpływu na organizację. Pytając o indywidualne doświadczenie rekrutera w firmie, staraj się 

nie przesłuchiwać rekrutera na temat jego historii kariery. Dobrze jest na przykład zadawać konkretne 

pytania o to, co rekruter lubi najbardziej, a najmniej o pracę w organizacji, ale nie wychodź poza to. 

Jeśli rekruter zdecyduje się podzielić się pewnymi szczegółowymi informacjami o swojej ścieżce kariery 

lub doświadczeniach w organizacji, nie krępuj się zadawać pytań uzupełniających. Po prostu trzymaj je 

otwarte i nie naciskaj. 

Czego chcą Rekruterzy? Kluczowe cechy Pracodawcy wykorzystują do oceny dopasowania  

Myślenia - czy kandydat: 

• Szybko i skutecznie rozwiązuje trudne problemy? 

• Dowiaduje  się i zastosuje  nowe informacje związane z pracą? 

• Opracuje wyrafinowane długoterminowe strategiczne odpowiedzi? 

Planowanie - czy kandydat: 

• Zaplanuje czas i projekty bez pominięcia jakichkolwiek kroków lub terminów? 

• Śledzi wiele reguł dokładnie bez wyjątku? 

• Działa umyślnie bez paraliżu analizy? 

• Wykonuje bezwzględnie i precyzyjnie? 

Interakcja - czy kandydat: 

• Zademonstrował skuteczne zdolności przywódcze? 

• Współpracuje z innymi w ściśle związanym środowisku pracy? 

• Skutecznie radzi sobie z wymaganiami klientów na bieżąco? 

• Wykazuje autentyczne wsparcie i troskę o dobro innych? 

• Jest wychodzącym i społecznie ekspresywnym? 

• Skutecznie trenuje i rozwija umiejętności współpracowników? 

• Był przekonującym w sposób mało kluczowy? 

Motywacja - czy kandydat: 

• Jest na czasie bez zaginionych dni roboczych? 

• Często sugeruje nowe pomysły lub ulepszenia pracy? 

• Pracuje przez wiele godzin bez skargi? 

• Radośnie robi więcej niż to, co jest wymagane w pracy? 

• Jest elastyczny i akceptuje częste zmiany? 

• Jest wyraźnie wspierającym organizację? 



PYTANIA, KTÓRYCH NIGDY NIE POWINIENEŚ INICJOWAĆ 

NIE IDŹ TAM! 

Koncentrujemy się na pomocy w identyfikacji i dostosowywaniu pytań, które pomogą Ci dobrze 

wyglądać w wywiadzie i zabezpieczyć ofertę pracy. W tym celu czeka na Ciebie niemal nieograniczony 

świat pytań o pracę, firmę i branżę. Ale jest zestaw pytań, których generalnie należy unikać, dopóki 

dwie rzeczy nie będą prawdziwe. Po pierwsze, rekruter inicjuje je (a czasem nawet nie wtedy). Po 

drugie, masz pod ręką ofertę pracy lub poważne zaangażowanie ze strony potencjalnego pracodawcy. 

Pamiętaj, twoim celem jest zdobycie oferty pracy. Są to pytania, które nie pomogą ci rozwinąć tej 

agendy, ale mogą poważnie wykoleić twoje starania. Niektóre z tych pytań są ważne i zdecydowanie 

powinieneś je zadać, ale nie teraz. 

ODSZKODOWANIE 

Z nielicznymi wyjątkami nigdy nie jest w twoim interesie inicjowanie pytań dotyczących wynagrodzeń 

i związanych z nimi kwestii związanych z wynagrodzeniami, takich jak świadczenia, wakacje i święta. 

Bez względu na to, w jaki sposób sformułujesz pytania, możesz wyglądać na chciwego i skupiasz się na 

tym, co firma może zrobić dla ciebie, zamiast tym co, co możesz zrobić dla firmy. Każda dyskusja na ten 

temat rozproszy rozmówcę na podstawie twoich kwalifikacji i tego, jak możesz pomóc. Tak, pieniądze 

i korzyści są ważne. Gwarantuję, że będziesz rozmawiać po tym, jak firma wyrazi zainteresowanie Tobą. 

Twoja pozycja przetargowa będzie wtedy znacznie silniejsza, więc po prostu oprzyj się pytaniu o 

pieniądze i skoncentruj się na pokazaniu, że rozumiesz wyzwania firmy i możesz pomóc je rozwiązać. Z 

drugiej strony bądźmy szczerzy. Pieniądze są krytyczne, więc dlaczego tak trudno byłoby uznać ten 

fakt? Prawdą jest, że większość doradców zawodowych i ekspertów zajmujących się poszukiwaniem 

pracy sugeruje, że pytaniem o wynagrodzenie jest tabu, zanim zrobi to rekruter, ale myślę, że jest to 

zbyt sztywne podejście.  Czasami może się okazać, że kandydat zainicjuje swobodną rozmowę o 

kwestiach płacowych na wczesnym etapie rozmowy. Każda rozsądna osoba spodziewałaby się stawki 

wynagrodzenia, świadczeń zdrowotnych i tego, co stanowi ,że tydzień pracy będzie ważnym tematem. 

Aby je zignorować, zmniejsza się uczciwość relacji między kandydatem a prowadzącym rozmowę, z 

pewnością nie jest to pomyślny sposób na nawiązanie relacji z kimś, kto może zostać twoim 

bezpośrednim przełożonym i mentorem. Jest jeden wyjątek, gdy kwestie wynagrodzenia powinny mieć 

pierwszeństwo, a nie ostatnie. Wyjątek ten dotyczy sprzedawców, którzy są opłacani prowizją, a nie 

wynagrodzeniem. W przypadku sprzedawców uznana chęć uzyskania wysokiego dochodu jest uważana 

za czystą cnotę. Firmy rzeczywiście lubią dostrzegać rozsądny poziom zachłanności u sprzedawców. 

System jest tak skonstruowany, że sprzedawcy zarabiają tylko wtedy, gdy zarabiają na firmie więcej 

pieniędzy. Tak więc, jeśli przeprowadzasz rozmowę kwalifikacyjną w sprawie pracy sprzedażowej, 

może być właściwe, abyś podniósł kwestię prowizji, opłat licencyjnych, kwot i innych kwestii 

związanych z wynagrodzeniem na początku wywiadu. 

PYTANIA OGRANICZAJĄCE SIĘ SAMODZIELNIE 

Są to pytania, które wydają się stawiać Twoje potrzeby przed potrzebami pracodawcy. Możesz mieć 

uzasadnione problemy związane z godzinami, transportem, wymaganiami medycznymi, edukacją i 

wszelkimi rodzajami zakwaterowania. Ale inicjowanie tych problemów rzadko przynosi korzyść, zanim 

pracodawca nie wyrazi zainteresowania tobą. Raczej poczekaj, aż otrzymasz oznaki rzeczywistego 

zainteresowania ze strony pracodawcy. Osoba przeprowadzająca wywiad w końcu zada Ci pytanie, na 

przykład: „Czy są jakieś inne problemy, o których powinniśmy wiedzieć przed podjęciem kolejnego 

kroku?” W tym momencie możesz bezpieczniej poruszać problemy, które masz na myśli. Innymi słowy, 

upewnij się, że pytanie, które zadasz, nie budzi barier ani zastrzeżeń. Na przykład: Czy przeniesienie 

jest niezbędną częścią pracy? To pytanie rodzi wątpliwości co do chęci przeniesienia się. Nawet jeśli 



osoba wybrana na stanowisko nie jest śledzona w celu relokacji, negatywne pytanie powoduje, że 

menedżer ds. zatrudnienia zastanawia się, czy jesteś odporny również na inne obszary. Jeśli kwestia 

relokacji jest dla Ciebie ważna, zapytaj, ale idź z frazowaniem, które wzmacnia twoją elastyczność, a 

nie wyzwaniem: zdaję sobie sprawę z tego, że w karierze często wymagana jest relokacja i jestem 

gotowa przenieść się na dobre firmy, jeśli to konieczne. Czy możesz mi powiedzieć, jak często mogę 

zostać poproszony o przeprowadzkę w okresie pięciu lub dziesięciu lat? Oto kilka przykładów 

samoograniczających pytań i komentarzy rekrutujących, którzy je wystawili: 

Czy podział pracy jest możliwy? 

Być może, ale czy to oznacza, że nie możesz dać nam zobowiązania do pracy w pełnym wymiarze 

godzin? 

Czy możesz mi powiedzieć, czy zastanawiałeś się nad niesamowitymi korzyściami z telepracy dla tej 

pozycji? 

Dlaczego chcesz wyjść z biura, zanim go zobaczysz? 

Rozumiem, że wypłaty pracownicze są zdeponowane elektronicznie. Czy mogę dostać moją wypłatę w 

staromodny sposób? 

Już prosisz o wyjątki. Co dalej? Czy boisz się technologii? 

Nie będę musiał pracować dla kogoś z mniejszym wykształceniem niż ja, prawda? 

Wyraźnie masz duszę na ramieniu. Dlaczego powinniśmy ryzykować, że nie masz innych problemów 

interpersonalnych? Opis stanowiska wspomina o pracy w weekendy. Poważnie podchodzimy do opisu 

stanowiska. Nagle stajemy się mniej poważni wobec ciebie. Dostajesz obraz. Nie podnoś czerwonych 

flag. Kiedy osoba przeprowadzająca wywiad zdecyduje że jesteś właściwą osobą do pracy, znajdziesz 

pracodawcę, który jest bardziej nastawiony na takie kwestie. Poczekaj, aż otrzymasz ofertę przed 

podniesieniem tych pytań. 

CO Z HUMOREM? 

Charles Handler, dziś szef Rocket-hire.com, opowiada o przedmiotowej lekcji. Rozmawiając o pracy 

rekrutacyjnej z dyrektorem generalnym firmy, Handler starał się zwrócić uwagę na najbardziej 

wiarygodne metody wyboru pracowników. Chcąc być niefrasobliwym, Handler powiedział, że wspierał 

każdy sposób wybierania pracowników z wyjątkiem grafologii. Grafologia to nauka pisania odręcznego 

jako środka analizy charakteru. Możesz zgadnąć, co stało się później. Dyrektor generalny spojrzał w 

górę z uśmiechem i powoli poinformował Handlera, że grafologia jest jego hobby i że uważa, że 

praktyka ma znaczną wartość. Dobra wiadomość jest pod koniec dnia, żart nie zaszkodził Handlerowi. 

Nadal otrzymał ofertę pracy. Ale nauczyło go to lekcji. „Zastanów się dwa razy nad żartem lub 

dowcipem” - mówi. „Każdy wybrany przez ciebie temat, niezależnie od tego, jak pozornie nieszkodliwy, 

może potencjalnie zrazić rozmówcę”. Z drugiej strony, humor elegancko oprawiony i ostro 

skoncentrowany może być skutecznym i korzystnym. Ale to musi przyjść naturalnie. Nic nie jest tak 

ryzykowne jak wymuszony humor. Amatorzy nie powinni tego próbować w biurze. Na wpół upieczona 

próba poczucia humoru może poważnie zaszkodzić tobie, a jeśli obrażasz osobę prowadzącą wywiad - 

możliwość mniej dyskontową w tych politycznie poprawnych czasach - nigdy nie odzyskasz siły. Z tego 

powodu wielu trenerów pracy odradza wszelkie próby humoru, sarkazmu lub dokuczania. Po prostu 

zagraj to prosto, mówią, a nie możesz pójść źle. Niektórzy menedżerowie zatrudnieni są zadowoleni z 

humoru, ponieważ pokazują, że można utrzymać pracę w odpowiedniej perspektywie. „Zdolność do 

śmiechu z siebie to świetny atrybut”, mówi Susan Trainer. „Oznacza to, że nie traktujesz siebie zbyt 



poważnie, co jest bardzo atrakcyjną cechą”. Inni rekruterzy są sceptyczni. „Chcę, aby moje pytania były 

traktowane poważnie”, ostrzega Bryan Debenport, rekrutujący z firmy Alcon Laboratories, producenta 

produktów okulistycznych zatrudniających 3000 pracowników w Fort Worth, Texas. „Humor może być 

odpowiedni na początku i na końcu wywiadów, ale używaj go oszczędnie.” Celem używania humoru 

jest powiązanie z rekruterem, wykorzystanie wspólnych odczuć humoru jako sposobu na podkreślenie 

perspektywy, że zmieścisz się w organizacja. Oczywiście, jeśli twoja perspektywa i menedżer ds. 

Zatrudnienia poważnie się różnią, to twoja próba humoru tylko podkreśli rozłączenie. Jednocześnie, 

gdy ludzie się śmieją, zachodzą pewne zmiany fizjologiczne, które czynią ludzi bardziej elastycznymi, 

zrelaksowanymi i… to, czego najbardziej pragniesz - przyjemne. Humor jest także synonimem dowcipu 

- a dowcip rodzi się z inteligencji. Nic dziwnego, że rekrutujący szukają kandydatów o tej jakości. Niech 

osoba przeprowadzająca wywiad ustali ton. Jeśli osoba przeprowadzająca wywiad zaczyna od żartu i 

wydaje się być w dobrym humorze, możesz spróbować odrobiny poczucia humoru. 

Śmiej się tylko z siebie 

Jedyną rzeczą, którą możesz się śmiać z siebie. Wszystko inne, bez wyjątku, jest wyłączone. Możesz 

myśleć, że ty i osoba rekrutująca podzielacie poglądy na temat polityki, relacji płci i pewnych grup 

etnicznych. Nie idź tam. Bez śmiechu warto kogoś obrażać. Zawsze istnieje ryzyko wybuchu humoru. 

Jeśli uważasz, że istnieje najmniejsza szansa na obrażenie kogoś, zachowaj humor. 

Jaki rodzaj żartobliwych żartów może przejść test humoru? Dialekt jest zbyt ryzykowny. Zostaw to w 

domu. Sarkazm może zostać źle zinterpretowany. 

Osobiste anegdoty mogą widzisz? 

Taka linia może zadziałać, przyznaje Nancy Levine, wiceprezes działu obsługi klienta w firmie Pacific 

Company z siedzibą w San Francisco, ale ryzyko jest zbyt wysokie, ponieważ jest to oczywiście linia. 

„Jeśli czuję, że kandydat i ja stworzyliśmy bliskie relacje, że nasze poczucie humoru ma tę samą długość 

fali, to jest świetnie. Ale nie ma nic bardziej irytującego niż ktoś, kto próbuje być zabawny, którego nie 

uważam za zabawnego. Postępuj ostrożnie, jeśli chcesz użyć humoru. A potem, używaj go oszczędnie, 

tylko po to, by dodać przyprawę, jak pieprz na najlepszym filecie mignon. Czy kiedykolwiek przyda się 

żart w rozmowie kwalifikacyjnej? Dowcipy są prawdopodobnie zbyt ryzykowne, ale na wszelki wypadek 

może się opłacić zapamiętanie pary. Znam jednego dyrektora ds. zasobów ludzkich, który jest znany z 

tego, że prosi kandydatów, by powiedzieli mu żart, jako próbę tego, jak zwinny jest umysł kandydata. 

Co jakiś czas - być może, jeśli rozmowa jest w bardziej nieformalnym otoczeniu, takim jak restauracja - 

sensowne może być żartowanie. Quasi-społeczny charakter wydarzenia może pozwolić na większą 

elastyczność. Ale nawet tutaj zachęcam do ostrożności. Niektórzy rekruterzy powiedzą ci żart, aby 

przełamać lody lub zilustrować punkt. Czasami nieprzygotowani lub nieprofesjonalni rekruterzy 

opowiadają dowcipy, ponieważ czują się niekomfortowo lub nie wiedzą, co jeszcze robić. W obu 

przypadkach oprzyj się pokusie tworzenia fałszywych relacji poprzez wymianę żartów. Nie przesuwa 

wywiadu i niewiele z tego może wyniknąć. Wsłuchaj się w podtekst żartu i wróć z pytaniem, które 

wskazuje, że dowcip dał ci poważny wgląd w sytuację: doceniam sposób, w jaki to powiedziałeś. To 

prawda, że awarie komunikacyjne pojawiają się w najbardziej nieoczekiwany sposób. I choć czasem 

może być zabawnie, awarie komunikacyjne nakładają na organizację realne koszty. Firmowe intranety 

oferują realne korzyści w komunikacji międzyresortowej. Podczas mojej ostatniej pracy kierowałem 

zespołem, który się rozwinął. . . Jeśli musisz powiedzieć żart, upewnij się, że jest krótki i naśmiewa się 

z siebie lub z jakiegoś ogólnego problemu z pracą. Jeśli chodzi o proces rozmowy kwalifikacyjnej, tym 

lepiej. Nigdy nie mów więcej niż jednego żartu, bez względu na to, jak bardzo jesteś namówiony. Ten 

żart, na przykład, dokonał rund na czatach HR.  



Pod koniec rozmowy kwalifikacyjnej osoba odpowiedzialna za zasoby ludzkie poprosiła młodego 

inżyniera, świeżo po MIT, jakiego rodzaju wynagrodzenie szukał. „W sąsiedztwie 140 000 USD rocznie, 

w zależności od korzyści” 

„Cóż, co powiesz na pakiet pięciu tygodni urlopu, 14 tygodni płatnych wakacji, pełnego medycznego i 

stomatologicznego, dopasowanego do firmy funduszu emerytalnego do 50 procent wynagrodzenia i 

wynajętego samochodu służbowego co 2 lata. . . powiedzmy, czerwona korweta?  

- Wow! Żartujesz! ”- powiedział młody inżynier.  

„- Tak, ale ty zacząłeś.” 

Pięć zasad używania humoru 

1. Nabijaj się tylko na siebie, nic więcej. 

2. Śledź trop prowadzącego. 

3. Nie zmuszaj go. 

4. W żadnym momencie nie ma sarkazmu. 

5. W razie wątpliwości nie. 

PYTANIA DOTYCZĄCE REKRUTERA 

Ponieważ osoby odnoszą się do osób fizycznych, jest rzeczą naturalną, że aplikujący chcą wiedzieć  coś 

o prowadzącym rozmowę. Rekruter jest również najbardziej bezpośrednim przedstawicielem firmy, do 

której ma nadzieję dołączyć. Czy należy zadawać pytania dotyczące historii, opinii i doświadczenia 

rekrutera? Absolutnie. Ludzie lubią rozmawiać z ludźmi. Większość aplikujących chce wiedzieć o 

prowadzącym wywiad. Jedno wielkie pytanie brzmi: jak można uzyskać osobistą informację bez 

przekraczania linii? „Zadawanie pytań na temat rekrutera jest w porządku, jeśli pytania są trafne i 

koncentrują się na pracy” - mówi Bob Conlin, wiceprezes ds. marketingu w Incentive Systems w 

Bedford, Massachusetts. Conlin mówi, że często zadawano mu takie pytania, jak: Co przekonało cię do 

przyjścia do systemów motywacyjnych? Jakie są najlepsze atrybuty systemów motywacyjnych? 

Pytania behawioralne bardzo podobne do pytań zadawanych kandydatom są również uczciwą grą do 

zadawania pytania rekruterowi, mówi Melanie Mays, prezes Empyrean Consulting, firma 

konsultingowa-rekrutacyjna w Dallas w Teksasie. Pytania te najlepiej zadać po ustaleniu wzajemnego 

zainteresowania. Powinny iść tylko do osoby, z którą możesz pracować: Czy możesz mi powiedzieć o 

projekcie, który odniósł sukces i jak udało ci się go zrealizować jako zespół? Czy możesz mi powiedzieć 

o czasie, w którym napotkałeś ograniczenia i jak je rozwiązałeś? Jak twoim zdaniem twoi pracownicy 

opisaliby twój styl zarządzania? Niektórzy menedżerowie ds. zatrudnienia doskonale radzą sobie z 

takimi pytaniami, ale inni mogą się bronić, ostrzega Mays. Jeśli tak jest, wycofaj się, chociaż sama 

defensywność da ci wskazówkę na temat sytuacji. Inne osobiste pytania, które należy rozważyć, pytając 

rekrutera: Opowiedz mi o swoim wyborze kariery. Jak wpadłeś na rekrutację? Co przyciągnęło cię do 

tej organizacji? Jakie rzeczy szczególnie podziwiasz w firmie? Gdybyś mógł coś zmienić w firmie, co by 

to było?Ile warstw zarządzania jest pomiędzy tobą a dyrektorem generalnym? Kiedy ostatni raz miałeś 

kontakt z dyrektorem generalnym?  

Unikaj pytań, które są ponad linią. Osobiste pytania, które są wyraźnie niewłaściwe byłyby takie jak: 

Czy jesteś singlem? Ile pieniędzy zabierasz do domu? Co musiałbyś zrobić, aby opuścić swoją pracę? 

Czy chciałbyś pracować dla faceta, dla którego mógłbym pracować? Jaka jest najgorsza rzecz, z jaką 

udało ci się uciec w tej firmie? Czy nie jesteś trochę młody (lub stary), aby być na swoim miejscu? 



„Z zadowoleniem przyjmuję pytania dotyczące mojego osobistego doświadczenia, które dają mi 

możliwość podzielenia się moim entuzjazmem w stosunku do firmy” - mówi Beau Harris, rekruter z 

Handspring Inc. Jakie pytania Harris chciałby zadać? „Istnieje cały szereg pytań dotyczących stanu 

cywilnego, religii, poglądów politycznych, o które jako rekruter nie mogę pytać” - mówi. „Uważam, że 

kandydat powinien być trzymany w tym samym standardzie. Takie pytania nie powinny być częścią 

procesu decyzyjnego ”. 

TAK, NAPRAWDĘ SĄ  GŁUPIE PYTANIA 

Popularność w kręgach edukacyjnych polega na tym, że nie ma czegoś takiego jak głupie pytanie. Po 

rozmowie z setkami rekruterów i trenerów pracy na całym świecie mogę powiedzieć, że niestety 

naprawdę są głupie pytania, a ich artykulacja kosztuje tysiące miejsc pracy, w których mogliby zostać 

zakwalifikowani. Kandydaci zadają codziennie głupie pytania. Te pytania dowodzą, że nie odrobili pracy 

domowej, nie słuchali ani nie mieli blaszanego ucha do kontekstu. 

WSZYSTKIE PYTANIA ZABEZPIECZAJĄCE PRZED UDZIAŁEM 

Kandydaci, którzy zadają te pytania, pozostają kandydatami. Te pytania zasadniczo zakończyły 

rozmowę kwalifikacyjną, według rekruterów, trenerów pracy i profesjonalistów z personelu, którzy 

hojnie dzielili się najgorszymi pytaniami zadawanymi przez kandydatów podczas rozmów 

kwalifikacyjnych. Ta lista nie zawiera „Czy testujesz narkotyki?” (Cztery wystąpienia) i prośby o daty 

(sześć przypadków). Wydaje się, że nie ma żadnych warunków uzasadniających zadawanie 

następujących pytań w żadnych okolicznościach: 

• Czy mogę uzyskać małą pożyczkę? 

• Co robi Twoja firma? 

• Czy mogę zobaczyć pokój przerwy? 

• Czy jesteś (rekruter) żonaty? 

• Jakie są twoje świadczenia psychiatryczne? 

• Ile ostrzeżeń otrzymasz przed zwolnieniem? 

• Czy zapewniasz pracownikom szafki na broń? 

• Czy możesz mi zagwarantować, że będę miał tu pracę przez rok? 

• Czy dostaję mile z podróży służbowych? 

• Czy ktoś zauważy, że spóźniłem się i wyjechałem wcześniej? 

• Ile (wstawić nazwę grupy etnicznej), którą pracujesz tutaj? 

• Co ta firma uważa za dobry rejestr absencji? 

• Czy możesz mi powiedzieć o swoim planie emerytalnym? 

• Opis stanowiska wspomina o pracy w weekendy. Mówisz poważnie? 

• Jaki jest znak zodiaku prezesa firmy? 

• Nie będziesz sprawdzać moich referencji, prawda? 

• Czy łatwo jest tu uciec z rzeczami? 



• Czy muszę pracować więcej niż 40 godzin tygodniowo? 

• Dlaczego muszę wypełnić to podanie o pracę? To wszystko jest w moim CV. 

• Jak definiujesz molestowanie seksualne? 

• Czy firma może kupić 5000 kopii książki mojej żony? 

• Czy wolno mi robić przerwy na palenie? 

• Czy moje biuro będzie blisko maszyny do lodu? 

• Brakowało mi lunchu. Czy masz coś przeciwko, żebym jadł kanapkę podczas rozmowy? 

• Mam nadzieję, że to nie potrwa zbyt długo. Moja matka na mnie czeka w samochodzie. 

• Kiedy będę uprawniony do moich pierwszych wakacji? 



KIEDY PYTANIE NIE POTRZEBUJE CZEKAĆ NA ZAPROSZENIE 

Podczas gdy wspólnym wzorcem jest zachęcenie ankietera do zaproszenia osoby poszukującej pracy 

do zadawania pytań, czasami lepiej jest podjąć inicjatywę. Oto trzy scenariusze, w których zadawanie 

pytań (po zapytaniu o pozwolenie na zadawanie pytań) daje lepszą kontrolę nad rozmową 

kwalifikacyjną. 

NA POCZĄTKU 

Janice Brookshier, pracująca w Seattle firma rekrutacyjna i prezes Seattlejobs.org, ma nieformalny styl 

przesłuchania. W dialogu z kandydatem wyraźnie stwierdza, że kandydat może zadawać pytania w 

dowolnym momencie rozmowy. Brookshier zauważa: „Kandydaci mają zawsze swobodę zadawania 

pytań, bez względu na to, czy są na nie proszeni.” Jeśli Brookshier nie dostanie inteligentnych pytań 

podczas pierwszej części wywiadu zaczyna się zastanawiać. Ale jej najgorsze podejrzenia są 

potwierdzone, jeśli kandydat nie ma żadnych pytań, nawet po zaproszeniu. „Widzę to jako test” - 

mówi. „Jeśli nie masz dla mnie żadnych pytań, to mówi mi, że jesteś albo zbyt pasywny, albo po prostu 

niezbyt poważny. Tak czy inaczej, szybko tracę zainteresowanie. ”To, co najbardziej imponuje 

Brookshier, to pytania, które zmieniają pytanie, które zadała kandydatowi wcześniej w wywiadzie. Na 

przykład, jeśli poprosiła kandydata: 

Z jakich osiągnięć w swojej karierze jesteś najbardziej dumny? 

lub 

Czy możesz mi powiedzieć o swojej największej słabości? 

Brookshier byłby pod wrażeniem kandydata, który odpowiedziałby: 

Z jakich osiągnięć z historii firma jest najbardziej dumna? 

lub 

Czy możesz mi powiedzieć o największej słabości firmy? 

WSTĘPNE PYTANIE 

Jeśli naprawdę chcesz się zdobyć i przejąć pełną kontrolę nad wywiadem, jest ważne pytanie, które 

zmieni wywiad. To pytanie najlepiej jest zastosować, jeśli osoba przeprowadzająca rozmowę jest 

faktycznym menedżerem ds. zatrudnienia lub osobą z organem zatrudniającym. Jest mniej przydatna 

u przesiewaczy. Pytanie brzmi: według jakich kryteriów wybierzesz osobę do tej pracy? To cudowne 

pytanie, polecone przez Irv Zuckerman w książce Hire Power, pozwala kandydatowi skutecznie przejąć 

kontrolę nad wywiadem w sposób, który wielu ankieterów uważa za uspokajający. Oto typowa 

wymiana (z komentarzami) między rekruterem a kandydatem: 

REKRUTER: Dziękuję za przybycie. Może filiżankę kawy? 

KANDYDAT: Nie, dziękuję. Może później. (Pozostawienie otwartych drzwi łagodzi odmowę przyjęcia 

gościnności ankietera. Unikaj rozlania kubka. Będziesz także potrzebował rąk dla robienie notatek na 

temat ważnych informacji, które wkrótce otrzymasz). 

REKRUTER: Cóż, więc poczuj się komfortowo. Czy możesz mi powiedzieć coś o sobie? 

KANDYDAT: Cieszę się. Ale najpierw mogę zadać pytanie? (Zawsze pytaj o pozwolenie.) 

REKRUTER : Oczywiście. (Nigdy nie zostaniesz odrzucony. Rekruterr jest teraz ciekawy, o co zamierzasz 

zapytać.) 



KANDYDAT: Moje pytanie brzmi: według jakich kryteriów wybierzesz osoba do tej pracy? 

REkRUTER: To dobre pytanie. 

KANDYDAT: Czy wszystko jest w porządku, jeśli robię notatki? (Zawsze pytaj o pozwolenie.) 

REKRUTER: Oczywiście. Teraz pozwól mi zobaczyć. Myślę, że pierwszym kryterium jest . . . 

Teraz słuchaj. Kiedy ankieter skończy przeglądać pierwsze kryterium, zapytaj o drugie. Potem trzecie. 

Wkrótce otrzymasz listę gorących przycisków ankietera, przepis na idealnego kandydata do pracy. 

Twoim wyzwaniem jest podkreślenie, w jaki sposób twoje referencje i doświadczenie po prostu 

wpasowują się idealnie w te same kryteria. Cofnijmy się o minutę. Zauważ, co jeszcze osiągnąłeś, 

zadając to wspaniałe pytanie. Przejąłeś kontrolę nad wywiadem. Nagle prowadzący wywiad pracuje 

zgodnie z twoim programem. Pytanie - według jakich kryteriów wybierzesz osobę do tego zadania - ma 

na celu umieszczenie Cię w fotelu kierowcy. Graj z brzmieniem na własne ryzyko. Zobacz, jak pada 

pytanie: 

Według jakich kryteriów. Ta część pytania skupia się na dyskusji, gdzie należy - na zadaniu i jego 

wymaganiach, a nie na twoim wykształceniu, doświadczeniu, wieku, płcić itd. To, czego naprawdę chce 

menedżer ds. zatrudnienia, to ktoś, kto może wykonać tę pracę i dopasować się. Czy jesteś kimś? Czy 

możesz to udowodnić? To jest twój cel w kolejnych fazach wywiadu jaki wybierzesz. Potwierdza to 

autorytet decydenta. Ważne jest, abyś wiedział, czy przez przypadek rozmawiasz z kimś, kto nie jest 

decydentem, ale jest strażnikiem. W obu przypadkach musisz skupić się na czasowniku akcji w klauzuli 

i tym, co musisz podać, aby zostać wybranym. Tylko jedna osoba zostanie wybrana do tego 

konkretnego zadania. Chcesz, żeby ta osoba była tobą. Jednym z twoich zadań w wywiadzie jest 

przypomnienie kierownikowi ds. zatrudnienia, że jesteś dobrze sytuowaną, sympatyczną osobą, która 

pasuje do innych osób w organizacji dla tej pracy. Ta fraza podkreśla ideę, że przedmiotem tej rozmowy 

jest praca, którą ankieter musi wypełnić, ponieważ nie wykonuje się istotnej funkcji organizacyjnej. 

Ponadto idealny środek zaradczy na ten problem jest dostępny i gotowy do uruchomienia. 

PRZED POCZĄTKIEM 

Rozmowa kwalifikacyjna może się skończyć, zanim uznasz, że nawet się zaczęła. Innymi słowy, 

rozmowa kwalifikacyjna może być rozmową, która rozpoczyna się na długo przed wypowiedzeniem 

pierwszego słowa. Ten scenariusz pokazuje, jak dużym błędem jest założenie, że możesz rozpocząć 

rozmowę kwalifikacyjną. Susan przybyła wcześnie na rozmowę o pracę. O wyznaczonej godzinie 

rozmawiał z nią rekruter Susan i poprosił ją, by poszła za nim do jego biura. Susan natychmiast 

zauważyła, że rekryter wydawał się nieco zamroczony, jakby zapomniał, gdzie jest biuro. Kiedy zaczęli 

przechodzić przez labirynt kabin, wydawał się wahać, patrząc najpierw w lewo, a potem w prawo. 

Ignorując Susan, zatrzymał się na każdym skrzyżowaniu, jakby był pionierem badającym terytorium po 

raz pierwszy. Z Susan w pogotowiu, powtórzył nawet kilka kroków. Susan czuła się bardzo nieswojo, 

ale nie wiedziała, co robić. Czy powinna coś powiedzieć? Czy komentarz go obraził? Może prowadzący 

wywiad miał jakąś niepełnosprawność. Więc odłożyła słuchawkę i czekała, aż zadzwoni rekruter. W 

końcu znaleźli drogę do pokoju przesłuchań, gdzie ankieter zapytał Susan kilka pobieżnych pytań, 

zanim podziękował jej za przybycie. Susan nie dostała oferty. Co tu się stało? Gdybyś był Susan, jak 

poradziłbyś sobie z tą sytuacją? Zanim zaczniesz czytać dalej, poświęć chwilę, aby rozważyć wyzwanie, 

bo tak właśnie było. Susan nie zdawała sobie z tego sprawy, ale labirynt był częścią rozmowy 

kwalifikacyjnej. Zanim ankieter dotarł do części rozmowy, wywiad dobiegł końca, a kandydat został 

wyeliminowany. Tak, to może wydawać się marne, ale ankieter grał niekompetentnie, aby 

przetestować cechy przywódcze Susan. Czy zaproponowałaby pomoc? Czy w jakiś sposób odegrałaby 

aktywną rolę, oferując wszelkie umiejętności, które mogłaby zgromadzić na tę okazję? Czy może 



pozostanie bierna? Prowadzący wywiad miał nadzieję, że Susan zada pytanie. Najważniejsza część 

wywiadu miała miejsce zanim kandydat pomyślał, że stało się coś ważnego. Co mogła zrobić Susan? Po 

pierwsze, powinna była wiedzieć, że jest testowana. W rzeczywistości wszyscy kandydaci dobrze 

zakładają, że gdy tylko opuszczają dom, są poddawani ocenie. Jakie rzeczy Susan mogłaby zrobić lub 

powiedzieć? Trener pracy w Dallas, którego klienci spotkali się z tą techniką, sugeruje jedno podejście. 

Cóż, nie ma tu nic dobrego ani złego. Ale trenowałem Susan, żeby zrobiła coś, by uznać, że w końcu 

jest to niewygodna sytuacja. Jeśli rekrutuję kierownika zespołu lub menedżera, szukam kandydatów, 

którzy są autentyczni, którzy oferują pomoc w jakiś sposób lub przynajmniej używają humoru, aby 

rozproszyć napięcie. Jeden z kandydatów rozśmieszył mnie, kiedy zażartowałema: „Może powinniśmy 

zostawić ślad okruchów chleba, żebyśmy mogli znaleźć drogę powrotną!” W większości chcę zobaczyć 

dowody, że kandydat myśli. Waham się kiedy kandydaci nie mają pojęcia, co robić lub są zbyt nieśmiali, 

aby to zrobić. Na szczęście techniki takie jak te spadają z łask, więc prawdopodobnie nie spotkasz zbyt 

wielu technik odgrywania ról. Ale chodzi o to, że wywiad zaczyna się wcześniej niż myślisz. Myśl i nie 

wahaj się zadawać pytań. Oto inny scenariusz, który możesz napotkać. Charles udzielał wywiadu 

starszemu pracownikowi działu sprzedaży i wszystko szło idealnie. Jego doświadczenie było dokładnie 

takie, a Charles i menedżer ds. Zatrudnienia, wiceprezes rekruter nagle wstał i powiedział: „Przykro mi, 

Charles. Po prostu nie sądzę, żeby to się udało. Dziękuję za spotkanie ze mną i życzę ci powodzenia. 

Odrzucenie przyszło tak nieoczekiwanie, że Charles mógł tylko coś mamrotać, gdy wychodził. Co tu się 

dzieje? Znowu poświęć chwilę na buty Charlesa. Jak poradziłbyś sobie z sytuacją? Charles nie zdawał 

sobie z tego sprawy, ale opór rekrutującego zasygnalizował rozpoczęcie rozmowy kwalifikacyjnej, a nie 

koniec. Pamiętaj, że Charles był zatrudniony na wyższym stanowisku sprzedaży. Krytyczną 

umiejętnością dla takiej pozycji jest łaska w postępowaniu z zastrzeżeniami lub odrzuceniem 

kandydata. Ankieter rzucił więc duży sprzeciw kandydatowi, aby zobaczyć, jak zareaguje. Co mógł 

zrobić Charles? Jeden rekrutujący z listy Fortune 500 sugeruje, że Charles mógłby odpowiedzieć: 

Przepraszam, czy mogę po prostu mieć jeszcze minutę? Jestem zmieszany. Myślałem, że wywiad 

przebiegał całkiem dobrze i moje doświadczenie pasowało do stanowiska, które opisałeś bardzo 

dokładnie. Najwyraźniej przegapiłem coś ważnego. Bardzo chciałbym zrozumieć, gdzie widzieliście 

rozdźwięk między moimi umiejętnościami a pracą, aby mieć możliwość wykazania, że naprawdę jestem 

najlepszym kandydatem do pracy. „Ten rodzaj odpowiedzi powiedziałby mi, że Charles może poradzić 

sobie z zastrzeżeniami, akceptuje odpowiedzialność za nieutworzenie swojej sprawy i prosi o 

informacje, aby mógł kontynuować sprzedaż, dlatego zatrudniam go” - dodaje rekrutujący. Krótko 

mówiąc, Charles potrzebował odpowiedzi na pytanie o działanie. 

NA KOŃCU 

Jest to typowy punkt, w którym będziesz proszony o zadawanie wszelkich pytań. Prowadzący wywiad 

odchyli się i przekręci wywiad do Ciebie. Może się wydawać, że wywiad dobiega końca. To nie jest. 

Rekruterzy są jednomyślni w tej kwestii: naprawdę oczekują od ciebie zadawania inteligentnych pytań. 

Nie zakładaj, że wiesz, kiedy wywiad się skończy. Najbezpieczniejszym założeniem jest zastosowanie 

tej zasady: wywiad nie jest zakończony, dopóki nie będziesz już zainteresowany pracą. Do tego czasu 

zegar tyka. 



Odrób swoją pracę domową 

Wiedz zanim zapytasz 

Kiedy Sonja Parker przeprowadza wywiad z kandydatem, oczekuje, że osoba poszukująca pracy wykona 

rozsądną ilość badań w firmie. Przed rozmową z Parker, wiceprezesem ds. Zintegrowanego 

projektowania w Ann Arbor w stanie Michigan, otrzymasz folder zawierający ogólne informacje o 

firmie, szczegółowy przegląd pracy i aplikację. Podczas wstępnego wywiadu telefonicznego Parker 

zawsze pyta: Co wiesz o nas? Czy sprawdziłeś pakiet, który wysłałem, czy też zaglądałeś na naszą stronę 

internetową? Jeśli kandydat się zabezpiecza, Parker pyta, czy powinna zaprosić kandydata na rozmowę 

o pracę. Jeśli kandydat odpowie tak, Parker pyta: Jakie masz wrażenie na temat tego, co robimy? „Chcę 

sprawdzić, czy kandydat może wyartykułować informacje o naszej firmie i pracy” - mówi. Powody, dla 

których pyta, są dwojakie. Po pierwsze, chce uzyskać informacje zwrotne na temat skuteczności 

działania materiałów rekrutacyjnych firmy. Ale co ważniejsze, uważa, że kandydat, który poświęcił czas 

na dokładne przestudiowanie materiałów rekrutacyjnych, wykazuje rzeczywiste zainteresowanie 

pracą, podczas gdy osoba, która nie ma takiego doświadczenia, ma niskie ryzyko. „Jeśli chcesz 

pracować w Integrated Design, nalegam, abyś wykazał się przynajmniej podstawową wiedzą na temat 

tego, co robi firma” - mówi. Najlepszym sposobem na zademonstrowanie tego jest zadanie pytań 

Parker, takich jak: Zeskanowałem twoją stronę internetową i materiały, które mi wysłałeś. Rozumiem, 

że Integrated Design specjalizuje się w integracji danych pracowników. Czy jako przedsiębiorstwo 

usługowe ostatnie spowolnienie gospodarcze zmieniło wagę kalkulacji „build-versus-buy”, którą każdy 

klient musi ocenić? Takie pytanie mówi Parkerowi, że kandydat nie tylko zbadał misję firmy, ale ma 

dojrzałe zrozumienie wyzwań firmy usługowej. Z drugiej strony, Parker doświadcza wyłączenia 

kandydatów, którzy nie wykazują dowodów, że spojrzeli na pakiet informacji o rekrutacji, który wysłała 

o firmie. Nie ma również sensu kandydaci, którzy oczekują, że powtórzy wszystkie informacje zawarte 

w pakiecie informacyjnym. Tacy kandydaci - prawie nie osiągają statusu kandydatów - są zbyt 

zmotywowani, by zwrócić na siebie uwagę Parker. „Jeśli kandydaci nie zadają żadnych pytań, zwłaszcza 

po tym, jak wysłałem im pakiet informacji w materiałach rekrutacyjnych, wiem, że podróżują”, zgadza 

się Bob Conlin, wiceprezes ds. marketingu w Incentive Systems w Bedford, Massachusetts. „Jeśli 

kandydat powie mi, że rozważa podjęcie kolejnej fazy swojej kariery w Incentive Systems, chcę 

wiedzieć, że bardzo się zastanawia nad szansą. Spodziewam się usłyszeć kilka bardzo pytających pytań. 

”Jeden z najsilniejszych kandydatów w doświadczeniu Conlina został przygotowany nie tylko z 

pięknymi pytaniami, ale z portfolio materiałów, na które kandydat mógłby wskazać podczas wywiadu. 

Kandydat na stanowisko kierownicze wyższego szczebla posiadał kopie arkuszy danych firmy Incentive 

Systems i całostronicowych reklam oraz jej konkurentów. Korzystając z tych materiałów, kandydat 

zadał pytania dotyczące zalet konkretnych kampanii marketingowych w imieniu konkretnych 

produktów. „Gdy tylko wyciągnął portfolio, powiedziałem sobie:„ To jest mój facet! ”- wspomina 

Conlin. 

ZACZNIJ Z WITRYNĄ INTERNETOWĄ FIRMY 

W dobie Internetu nie ma absolutnie żadnego usprawiedliwienia aby nie mieć doskonałych informacji 

o firmie. Wszystkie spółki publiczne i większość prywatnych firm posiada strony internetowe. Strony 

internetowe są bezpłatne i dostępne 24 godziny na dobę. Możesz uzyskać dostęp do stron 

internetowych z dowolnego komputera podłączonego do Internetu. Jeśli nie masz komputera, przejdź 

do biblioteki lub kawiarni internetowej. Zaloguj się na stronie internetowej firmy. Zawiera wszystkie 

informacje, które możesz sobie wyobrazić, by zadać przemyślane i imponujące pytania. „Jeśli kandydat 

nie może spędzić 15 minut na stronie internetowej mojej firmy”, zauważa Conlin, „natychmiast mówi 

mi, że w najlepszym razie nie są poważni i, w najgorszym razie, po prostu leniwi”. dobre wskazówki na 

temat tego, czy organizacja się rozwija czy walczy. Adresy stron internetowych większości firm są 



oczywiste. W miejscu, w którym jest napisane „adres”, wpisz „www” (dla World Wide Web), nazwę 

firmy i rozszerzenie „.com”. Większość adresów internetowych jest oczywista. Na przykład Cisco 

Systems to www.cisco.com. General Motors to www.gm.com. General Electric to www.ge.com. 

Innym sposobem na znalezienie strony internetowej jest użycie wyszukiwarki. Wolę Google, chociaż 

istnieją dziesiątki ogólnych i specjalistycznych wyszukiwarek, które wykonają tę pracę. Po prostu wpisz 

www.google.com i pojawi się chuda strona witryny Google. W pustym polu wpisz nazwę firmy, którą 

chcesz zbadać, i kliknij „Czuję się szczęśliwy”. Google prawie zawsze przeniesie Cię bezpośrednio do 

żądanej witryny. Jest mało prawdopodobne, że Google zawiedzie Cię, ale jeśli tak, kliknij „Wstecz”, a 

następnie kliknij przycisk „Wyszukaj Google”. Teraz otrzymasz listę możliwych miejsc docelowych. 

Firma, którą chcesz zbadać, zwykle znajduje się w górnej części listy. Kliknij tę pozycję, a przejdziesz 

bezpośrednio do żądanej witryny. A jeśli firma nie ma strony internetowej, oznacza to, że firma woli 

być niewidoczna. Dlaczego chcesz pracować dla niewidzialnej firmy? Jeśli nadal chcesz być 

przesłuchiwany, takie pytanie prawdopodobnie musi znaleźć się na szczycie listy: w moich badaniach 

dotyczących firmy próbowałem znaleźć stronę internetową. Nie widziałem żadnych odniesień do 

strony internetowej w materiałach firmowych, ani nie mogłem znaleźć żadnego z wyszukiwarek, 

których próbowałem. Czy jest to zamierzone i jaka logika kryje się za brakiem ekspozycji w sieci? Strona 

internetowa każdej firmy jest inna, ale wszystkie są zorganizowane w standardowy sposób. Pierwszą 

rzeczą jest poszukiwanie karty lub przycisku z napisem „About”. Większość firm umieszcza 

podstawowe informacje o sobie w tej dziedzinie. Innym obszarem, na który należy zwrócić uwagę, jest 

„pressroom” lub „newsroom”. Wiele firm gromadzi informacje prasowe i artykuły na swój temat pod 

tym oznaczeniem. Niektóre korporacyjne strony internetowe są dość skomplikowanymi sprawami, z 

dosłownie dziesiątkami tysięcy miejsc do ukrycia informacji. Jeśli więc zgubisz się, większość witryn 

internetowych ma funkcję „Mapa witryny”. Ta funkcja zapewnia odwiedzającym witrynę internetową 

spojrzenie na to, gdzie można znaleźć informacje na stronie. To jest jak katalog sklepu, który można 

znaleźć w centrum handlowym. Wreszcie większość witryn internetowych ma funkcję wyszukiwania. 

Kliknij funkcję wyszukiwania i wpisz wyrażenie, takie jak „about” lub „news releases” i pozwól 

wyszukiwarce zabierz cię tam, gdzie musisz iść. W przypadku spółek publicznych raport roczny jest 

prawie zawsze dostępny na stronie internetowej. Ten dokument jest nieocenionym źródłem informacji 

o firmie i jej wyzwaniach. Zwróć szczególną uwagę na list od kierownictwa. W liście tym dyrektor 

generalny organizacji przedstawia osiągnięcia i wyzwania firmy. To da ci ważne wskazówki co do 

pytania, które możesz zadać. W niektórych przypadkach istnieje format pytań i odpowiedzi, więc wiele 

pytań, które warto zadać w wywiadzie, już tam jest. „Najlepsze pytania, które można zadać ankieterom, 

to te, które pokazują wiedzę o firmie i jej rynku”, mówi Bob Conlin z Incentive Systems. „Zawsze jestem 

pod wrażeniem dobrych pytań na temat konkretnych konkurentów, gdzie rynek podąża za trendami i 

jak firma dostosowuje się do tych trendów”. 

INNE ZASOBY INTERNETOWE 

Chociaż strona internetowa firmy jest pełna informacji, nie jest wyczerpująca. Niewiele witryn 

firmowych zawiera informacje, które są naprawdę krytyczne dla firmy. Aby uzyskać bardziej 

obiektywne informacje na temat firmy, istnieją setki bezpłatnych zasobów, z którymi możesz się 

skonsultować. Omówienie strategii badań korporacyjnych w Internecie wykracza poza zakres tej 

książki, ale następujące zasoby są tym, czego używam, gdy chcę zbadać firmę: 

CEO EXPRESS 

www.ceoexpress.com 

Świetna strona portalu, aby rozpocząć wyszukiwanie, z linkami do dziesiątek publikacji 

http://www.ge.com/


HOOVER’S, INC. 

www.hoovers.com 

Informacje biznesowe, których możesz używać praktycznie w każdej firmie w Stanach Zjednoczonych 

COMPANY SLEUTH 

www.companysleuth.com 

Business Intelligence dla inwestorów 

BUSINESS WIRE 

www.businesswire.com 

Komunikaty prasowe w miarę ich wydawania 

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD 

www.sec.gov 

W przypadku spółek publicznych wszystkie potrzebne informacje finansowe 

FUCKED COMPANY 

www.fuckedcompany.com 

Jeśli chcesz pogłoski, złe wieści i śmieci o firmie 

OKRESY BIZNESOWE 

Zobacz, co wiodące magazyny biznesowe mają do powiedzenia na temat firmy. Dobrym miejscem do 

rozpoczęcia jest portal internetowy CEO Express (www.ceoexpress.com). Z tej strony możesz 

uruchomić dziesiątki konkretnych publikacji i zasobów informacyjnych lub przeprowadzić 

wyszukiwanie we wszystkich witrynach, które agreguje. Inne dobre zasoby obejmują: 

TYDZIEŃ BIZNESU 

www.businessweek.com 

FORTUNA 

www.fortune.com 

FORBES 

www.forbes.com 

INC. 

www.inc.com 

Większość czasopism biznesowych okresowo sporządza listy najlepszych pracodawców. Magazyn 

Fortune ma swój numer „Najbardziej podziwiane korporacje” i wymienia najlepsze miejsca do pracy, 

na ogół w jego styczniowym i lutowym wydaniu. Working Woman publikuje listę firm najbardziej 

wrażliwych na kobiety. Business Week wymienia najlepsze firmy w Ameryce (zazwyczaj w ostatnim 

numerze w marcu). Publikacje techniczne, takie jak ComputerWorld (www.computerworld.com) i 

http://www.forbes.com/


InfoWorld (www.infoworld.com), publikują podobne oceny najlepszych firm high-tech, dla których 

pracują. 

LOKALNE GAZETY I INNE GAZETY 

Jeśli gazeta w rodzinnym mieście firmy ma sekcję biznesową, zazwyczaj znajdziesz dobre pokrycie 

firmy. Na szczęście większość gazet w tych dniach jest online. Znajdź stronę internetową gazety i 

wyszukaj firmę, którą chcesz zbadać. W tym czasie zapoznaj się z informacjami o firmie New York Times 

(www.newyorktimes.com), Washington Post (www.washingtonpost.com) i Chicago Tribune 

(www.chicagotribune. Com). Dla firm z branży high-tech sprawdzam również San Jose Mercury News 

(www.mercurycenter.com/). 

LOKALNE DZIENNIKI BIZNESOWE 

Większość dużych obszarów metropolitalnych ma również czasopisma biznesowe koncentrujące się na 

lokalnych firmach i działaniach. CEO Express ma link do niektórych głównych wydawców czasopism 

biznesowych, w tym Crain's New York (www.crainsny.com) i Crain's Chicago 

(www.crainschicagobusiness. Com). Aby uzyskać więcej informacji, wyszukaj czasopisma biznesowe w 

społeczności firmy, którą chcesz zbadać. 

PUBLIKACJE HANDLOWE 

Żadna branża nie jest tak niejasna, że nie ma co najmniej jednego raportu z publikacji handlowej na 

temat produktów, ludzi i innych wydarzeń w branży. Publikacje te oferują najgłębsze informacje o 

firmie i branży, w której działa. Publikacje te zapewniają znacznie większą koncentrację i szczegółowość 

niż ogólne publikacje biznesowe. W przeszłości publikacje handlowe były często trudne do uzyskania. 

Ale teraz wiele z nich jest w trybie online, co sprawia, że znacznie łatwiej niż kiedykolwiek można 

znaleźć bardzo interesujące artykuły w interesującej nas firmie. 

STOWARZYSZENIA HANDLOWE 

Ameryka to naród stowarzyszeń. Wydaje się, że każda działalność utworzyła stowarzyszenie promujące 

jej interesy. Stowarzyszenia te istnieją w dużej mierze w celu edukowania opinii publicznej o dobrych 

uczynkach członków stowarzyszenia. Jesteś członkiem społeczeństwa, więc nie wstydź się prosić o 

pomoc. Wiele stowarzyszeń ma teraz strony internetowe, a głębia ich zasobów może być 

oszałamiająca. Potężnym punktem odniesienia, znajdującym się w większości bibliotek, jest 

Encyklopedia Stowarzyszeń, katalog stowarzyszeń z informacjami kontaktowymi. Niektóre 

stowarzyszenia wymagają członkostwa, aby uzyskać dostęp do określonych zasobów, ale nawet wtedy 

miły list do dyrektora wykonawczego często daje ci przywileje do surfowania po stronie bez kosztów. 

JAKIE INFORMACJE NALEŻY ZBIERAĆ? 

Przed przystąpieniem do rozmowy o pracę dobrze przygotowany kandydat będzie miał następujące 

informacje o organizacji: 

*Pełna nazwa firmy 

*Informacje kontaktowe 

*Adres pocztowy 

*Numery telefonów, centralny i ogólny numer faksu 

*Stronie internetowej 



*Ogólny adres e-mail 

*Krótki opis firmy (około 25 słów) 

*Publiczny lub prywatny 

*Rok założenia 

*Przychody lub sprzedaż 

*Ranga na liście Fortune 1000 (jeśli dotyczy) 

*Liczba pracowników 

*Ostatnia cena akcji (jeśli publiczna) 

*Cena akcji, 52 tygodnie wysokie 

*Cena akcji, niska 52 tygodnie 

*Nazwisko dyrektora naczelnego 

*Główne produkty lub usługi 

*Główny konkurent 

*Zalety firmy 

*Wyzwania firmy 



Czy masz coś przeciwko, jeśli robię notatki? 

DLACZEGO UWAGI SĄ KRYTYCZNE 

Czy powinienem robić notatki podczas moich rozmów kwalifikacyjnych? 

Ta kontrowersyjna kwestia jest daleka od rozstrzygnięcia, ale większość trenerów i rekruterów, z 

którymi rozmawiałem, dała zielone światło do robienia notatek podczas rozmów kwalifikacyjnych. Tak, 

niektórzy ankieterzy denerwują się, gdy kandydat do pracy wyciąga notes i zaczyna robić notatki. Ale 

inni są pod wrażeniem profesjonalizmu i zainteresowania kandydata, robiąc notatki. Co zatem 

powinieneś zrobić? Spójrzmy na obie strony tego ważnego pytania, a następnie rozważmy argumenty 

przekrojowe specjalistów ds. Zasobów ludzkich. Zacznijmy od osób, które nie lubią. 

ARGUMENTY PRZECIWKO NOTATKOM 

Niektórzy trenerzy pracy uważają, że w społeczeństwie amerykańskim nie uważa się za właściwe 

robienia notatek podczas rozmowy o pracę. Istnieją trzy aspekty tego argumentu. Po pierwsze, gdy 

rozmawiasz z kimś, uprzejmie jest zwracać uwagę na tę osobę. Notowanie dla tych trenerów jest 

niegrzeczne. Po drugie, niektórzy trenerzy pracują nad argumentem, że robienie notatek czyni 

rekruterów defensywnymi, tak jakbyś zbierał dowody na potencjalny pozew. Ostatnią rzeczą, jaką 

kandydat do pracy chce zrobić, jest nerwowość rozmówcy. Po trzecie, krytycy ci sugerują, że jeśli 

kandydat wyciągnie zestaw notatek podczas rozmowy, rekruter może dojść do wniosku, że kandydat 

ma problem z pamięcią krótkotrwałą lub z myśleniem. „Trenuję moich kandydatów, aby nie robili 

notatek podczas wywiadu, ponieważ jeśli robisz notatki, nie możesz słuchać z całkowitą uwagą” - mówi 

Robin Upton, trener kariery w Bernard Haldane Associates w Dallas w Teksasie. Jedynym minusem, 

dodaje, jest to, że notowanie zaostrza naturalny ludzki warunek samooszukiwania się. „Często 

słyszymy pytanie, w jaki sposób chcemy to usłyszeć, a nie sposób, w jaki pytający rzeczywiście o to 

zapytał”, mówi Upton. Kandydaci ryzykują, że będą wymijający, jeśli nie odpowiedzą na pytanie, które 

jest na stole. Kiedy rozważasz ubieganie się o stanowiska kierownicze wyższego szczebla, Tom Thrower, 

dyrektor generalny Management Recruiters, firmy rekrutacyjnej w Oakland w Kalifornii, preferuje 

kandydatów wykazujących całkowitą zawodową pewność siebie. Dla Thrower, notatka zabrania 

ekspresji przytłaczającej zaufanie organizacyjne. „Interesują mnie ludzie o dobrych wspomnieniach” - 

mówi. „Uważam, że to rozprasza uwagę obserwujących notatek.” Sytuacja, jak przyznaje Thrower, jest 

inna dla osób ubiegających się o stanowiska techniczne, takich jak analitycy systemów lub typy 

finansowe, takie jak kontrolerzy lub urzędnicy budżetowi. Oczekuje, że ludzie ubiegający się o te 

stanowiska będą bardzo zorientowani na szczegóły - dlatego właściwe i zachęcające jest, aby technicy 

robili notatki podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

ARGUMENTY DO UWAGI 

Większość trenerów pracy i rekruterów opowiada się za robieniem notatek. Uważają, że bardzo realne 

korzyści przeważają nad potencjalnymi wadami. Faktem jest, że większość ankieterów robi notatki 

samodzielnie. „Jestem bardzo w porządku z osobami, które robią notatki, o ile nie opóźnia to naszego 

procesu”, mówi prezes Seattlejobs.org Janice Brookshier. „W końcu będę robił notatki”. Rozmowa 

kwalifikacyjna nie jest okazją do spotkań towarzyskich. To spotkanie biznesowe. A w amerykańskiej 

kulturze biznesowej robienie notatek na poparcie spotkania biznesowego jest uważane nie tylko za 

właściwe, ale często za znak profesjonalizmu. Robienie notatek z daleka od oznak dezorganizacji lub 

słabości jest znakiem dobrze zorganizowanego profesjonalisty. Kultury takich firm jak IBM, Cisco 

Systems i Computer Associates International faktycznie zachęcają do robienia notatek na wszystkich 

spotkaniach. Pracownicy otrzymują notebooki i oczekuje się, że będą z nich korzystać w ramach 

kultury, która nalega, aby ludzie byli odpowiedzialni za cele i cele, które podejmują. Melanie Mays, 



rekruter z Empyrean Consulting, Inc., z Dallas w Teksasie, wspiera notowanie, ponieważ zachęca 

kandydatów do słuchania, a nie do rozmowy. „Kształcę kandydatów do stosowania zasady 80-20 w 

rozmowach kwalifikacyjnych: powinieneś słuchać 80 procent czasu i rozmawiać tylko 20 procent czasu. 

Jeśli robienie notatek pomaga, wszystko mi się podoba. ”Rekruterzy uważają, że robienie notatek 

rzeczywiście skupia uwagę na mówcy, minimalizując przerwy, ponieważ wnioskodawca sporządza listę 

spostrzeżeń i odpowiedzi, do których można się odwołać, gdy przychodzi kolej na słuchacza mówić. 

Notatka nie musi rozpraszać. Istotą notatek nie jest rozmowa dosłowna, która byłaby natrętna. Ma to 

na celu przypomnienie sobie ważnych kwestii i pytań lub komentarzy, których nie chcesz zapomnieć, 

kiedy nadejdzie Twoja kolej. Najważniejszą rzeczą jest prosić o pozwolenie. „Nigdy nie mam problemu 

z ludźmi, którzy proszą o pozwolenie na robienie notatek podczas rozmowy” - mówi Sandra 

Grabczyński, dyrektor ds. Rozwoju pracodawców w Career-Site.com, internetowej usłudze 

rekrutacyjnej w Ann Arbor, Michigan. 

„Ogólnie robi wrażenie, że wnioskodawca korzysta z okazji poważnie. ”Wyjęcie notebooka bez pytania 

o pozwolenie może spowodować ,że  niektórzy Rekruterzy uznają to jako zarozumiałość. Kandydaci nie 

są jedynymi, którzy robią notatki. Rich Franklin, dyrektor HR w KnowledgePoint, producent 

oprogramowania w Petaluma w Kalifornii, poprzedza większość wywiadów mówiąc, że podczas 

wywiadu zrobi kilka notatek. „W tym momencie zapraszam ich do robienia notatek, jeśli chcą” - mówi 

Franklin, dodając, że jest zadowolony, kiedy to robią. „Świadczenia i plany ubezpieczeniowe mogą być 

dość skomplikowane, dlatego doceniam kandydatów sporządzających notatki. Pokazuje mi, że są 

poważni. ” 

ZASADY GRY 

Prosić o pozwolenie 

Prośba o pozwolenie jest prosta, ale ma duże znaczenie. Po pierwsze, jest pełen szacunku. Po drugie, 

zwraca uwagę na zachowanie, aby ankieter nie był zaskoczony. Niespodzianki rzadko są na korzyść 

kandydata. Oto kilka sugerowanych sformułowań do uzyskania pozwolenia: 

Czy masz coś przeciwko, jeśli robię notatki? Chcę, aby szczegóły tej dyskusji były bardzo jasne w moim 

umyśle, ponieważ im więcej dowiaduję się o tej okazji, tym bardziej jestem pewny, że mogę zrobić 

ważny wkład.  

Zwróć uwagę, w jaki sposób aplikujący umieszcza komunikat sprzedaży w swoim żądaniu. Zapytaj 

również o pozwolenie, zanim spojrzysz na swoje notatki, gdy zadasz pytania: podczas rozmowy 

zapisałem kilka punktów, o które chciałem zapytać. 

Czy mam chwilę na zapoznanie się z moimi notatkami? 

Lub: 

Dziękujemy za szczegółowy opis możliwości i firmy. 

Wiem, że odpowiedziałeś na większość moich pytań w trakcie naszej rozmowy. Zanim tu przyjechałem, 

zanotowałem kilka pytań, których nie chciałem zapomnieć. Czy mogę sprawdzić moje notatki? 

UŻYWAJ NOTEBOOKA 

W części 1 zasugerowałem tworzeniepytań, pisząc je na kartach indeksu. Jest to przydatna praktyka, 

ponieważ określasz, które pytania należy zadać i w jakiej kolejności je zadawać. Ale po ustaleniu pytań 

i ich kolejności przenieś listę do przystojnego zeszytu ze skóry. Wyciąganie zestawu kart indeksowych 

wysyła niewłaściwy komunikat. Poza tym zawsze istnieje ryzyko, że karty indeksowe wyślizgną się z ręki 



i lecą w dowolne miejsce. Jednym z powodów posiadania notatnika w wywiadzie jest to, że zastanowisz 

się nad pytaniami, które zadasz rekruterowi. Być może prowadzący rozmowę mówi o nowym 

produkcie, który firma zamierza uruchomić. Pamiętacie w poprzedniej pracy, w jaki sposób jeden z 

produktów trafił na nieoczekiwany problem i jak pomogliście rozwikłać problem. Nie chcesz przerywać 

rozmówcy, więc szybko zanotujesz, aby porozmawiać o tym incydencie w dalszej części wywiadu. 

„Pamiętaj, że pierwsze wrażenia są krytyczne”, mówi Grabczyński z CareerSite.com. „Jeśli zamierzasz 

robić notatki, nie używaj ołówka ani luźnych skrawków papieru ani tylnej części biletu parkingowego. 

Użyj drobnego pióra i czystego, profesjonalnego notesu, najlepiej oprawionego w skórę. ”Pióro, które 

wybierzesz, składa oświadczenie o Tobie. Upewnij się, że odzwierciedla profesjonalistę. Wieczne pióro 

jest dobre, jeśli wiesz, jak go używać. Małe srebrne może być w porządku, ale nie złote. I na litość boską, 

upewnij się, że działa. Nic nie pogrąży twoje cele bardziej niż ty grzebiąc w piórze, w którym skończy 

się atrament. Proszenie o rozmowę o pracę za pióro jest czymś, czego zdecydowanie chcesz uniknąć. I 

tak długo, jak używamy przyborów do pisania, nie czas na wyciąganie ołówka zza ucha. Jeśli ubiegasz 

się o stanowisko dyrektora artystycznego, możesz uciec od używania kolorowego markera, ale w 

przeciwnym razie osoba przeprowadzająca wywiad będzie się zastanawiać, czy możesz zaufać ostrym 

przedmiotom. 

JĘZYK CIAŁA 

Upewnij się, że język ciała pozostaje otwarty. Oznacza to trzymanie padu na stole zamiast na kolanach. 

Dowiedz się, jak robić notatki, zachowując okazjonalny kontakt wzrokowy. „Nie pozwól, by twoja 

notatka zamknęła cię przed rozmówcą”, mówi Mays. „Jeśli nie możesz robić notatek bez ingerencji w 

otwartą mowę ciała, nie rób notatek.” Jednocześnie zachowaj dyskretną notatkę. Nie chcesz sprawiać 

wrażenia, że jesteś detektywem, a twoja notatka może zostać użyta przeciwko rekruterowi Wiesz, że 

przekroczyłeś linię, kiedy pytający pyta, czy przed przesłuchaniem przeczytasz mu jego prawa do 

Mirandy. Naucz się robić notatki bez utraty kontaktu wzrokowego. Ankieterzy będą obrażani, jeśli 

wszystko, z czym będą musieli porozmawiać, to czubek głowy. Robienie notatek przy jednoczesnym 

podniesieniu głowy to umiejętność, którą należy ćwiczyć. Oto jeden ze sposobów na ćwiczenie tej 

ważnej umiejętności: Włącz telewizor na jeden z niedzielnych programów wywiadów. Podczas robienia 

notatek na pytania ankietera ćwicz praktykę obserwując ekran, spoglądając tylko okazjonalnie. 

Będziesz wiedział, że jesteś gotowy na najlepszy czas, kiedy możesz nagrywać pytania w stenografii i 

jesteś w stanie powtórzyć pytania. 

Poczekaj na przesłuchanie 

Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że powinieneś robić notatki tylko wtedy, gdy mówi 

rozmówca. Nigdy nie powinieneś robić notatek ani nawet odwoływać się do nich, gdy odpowiadasz na 

pytania. Ankieterzy chcą zobaczyć, jak myślisz na własne oczy, a nie jak czytasz notatki. Jedynym 

wyjątkiem, jak wspomniano wcześniej, jest to, że kiedy pytający pyta, czy masz pytania, możesz 

poprosić o pozwolenie na odwołanie się do swoich notatek. Zawsze bądź przygotowany z co najmniej 

czterema pytaniami stworzonymi specjalnie dla każdego wywiadu. Te pytania powinny być starannie 

przygotowane, aby odzwierciedlały podstawowe badania przeprowadzone w firmie w połączeniu z 

najsilniejszymi aspektami twojego doświadczenia i modyfikacji. Następnie, jeśli ankieter zaskoczy Cię 

„Czy masz w tym momencie jakieś pytania?” Będziesz gotowy do pracy bez grzebania. Wreszcie, jeśli 

nadal nie masz pewności, czy pójście na rozmowę z notatnikiem jest zaletą, czy nie, rozważ ten 

komentarz Johna Hawke'a, dyrektora generalnego Howe Barnes Investments, firmy brokerskiej z 

Chicago specjalizującej się w bankach lokalnych i regionalnych. Tutaj omawia motywację: „Kiedy 

chcesz, aby ludzie przeszli do następnego poziomu wydajności, idź do nich z notatnikiem w ręku. 

Pozwól im wyjść na zewnątrz. ”Jest taki komentarz:„ Idź do nich z notatnikiem w ręku ”. Jeśli pójdziesz 

z pustymi rękami, oznacza to, że nie zamierzasz słyszeć niczego wartego ocalenia, do którego wszedłeś 



spotkanie z wymyślonym umysłem, a nie współpracą w celu podjęcia decyzji. Może robię z tego zbyt 

wiele, ale wierzę, że wchodzenie w dowolny proces grupowy z notatnikiem w ręku sygnalizuje, że 

szanujesz wkład innych członków w tym procesie i jesteś gotów zająć się tym, co mówią całym sobą . 

„Puste ręce, zamknięte umysły”, wizualizuje Dale Dauten, felietonista biznesu z siedzibą w Phoenix w 

Arizonie, który pisze pod tytułem „Corporate Curmudgeon” 

CO Z URZĄDZENIAMI ELEKTRONICZNYMI? 

A co z urządzeniami elektronicznymi, takimi jak Palm Pilots, innymi urządzeniami PDA i komputerami 

przenośnymi? Czy powinieneś zabrać je ze sobą do pokoju rozmów? W naszym coraz bardziej 

okablowanym społeczeństwie papierowe notatniki, a nawet organizatory Daytimer ulegają 

urządzeniom elektronicznym, więc jest naturalne, że więcej z nich pojawia się podczas rozmów 

kwalifikacyjnych. I nie wszyscy są wprowadzani przez kandydatów. Wiele firm wydaje swoich 

pracowników HR Palm Pilots lub podobne urządzenia. „Jeśli jesteś przemyślany i odpowiedni, PDA nie 

wydaje się nie na miejscu w rozmowie kwalifikacyjnej”, mówi Beau Harris z Handspring. „Ważne jest, 

aby nie skupiać się tak bardzo na technologii, która uniemożliwia ankieterowi poznanie Ciebie”. 

Handspring z Mountain View w Kalifornii sprzedaje popularne  urządzenia PDA, więc nie jest 

zaskakujące, że Harris jest pod wrażeniem, gdy kandydat do pracy wyciąga PDP w trakcie wywiadu. 

Oczywiście kandydaci mają zakłopotany uśmiech, gdy wyciągają Palm Pilot lub innego konkurenta. „Nie 

martw się,” mówi Harris. „Jeśli dostaniesz pracę, otrzymamy nasz.” Harris używa swojego przez cały 

wywiad. Jeśli czas jest problemem, Visor po cichu wibruje, ostrzegając Harrisa, że wywiad powinien się 

zakończyć. Jeśli chce przyprowadzić kandydata na drugi wywiad, Harris ma przed sobą swój kalendarz. 

Jeśli kandydat ma również palmtopa, bardzo łatwo jest ustawić następne spotkanie. Rich Franklin z 

KnowledgePoint jest szczególnie pod wrażeniem, gdy kandydaci wyciągają PDA. „Ci ludzie 

zdecydowanie zyskują na plus dla organizacji”, kontynuuje. „Naprawdę doceniam to, kiedy chcę 

zorganizować drugi wywiad. Kandydaci z PDA mogą sprawdzić swoje harmonogramy na miejscu, 

zamiast wracać do mnie. ”Harris Handspringa zaobserwował, jak potężnie kandydaci mogą 

wykorzystać swoje PDA, aby usprawnić proces wywiadu. „Wypełnianie wniosków o pracę staje się dużo 

łatwiejsze, gdy mają ze sobą książkę adresową i kalendarz”, mówi. Harris często związał się z 

kandydatami wokół aplikacji na ich wizjerach. Od czasu do czasu kandydat i rekruter nawet dzielą się 

fajnymi aplikacjami, przesyłając je w tę i z powrotem. 

„Każda praca polega obecnie na tworzeniu czegoś na komputerach” - mówi Liz Reiersen, starszy 

specjalista ds. Technicznych w Verizon Communications w Irving w Teksasie. „Notebooki są świetne 

dla ludzi, którzy chcą zademonstrować kod komputerowy, arkusze kalkulacyjne lub materiały 

marketingowe, które opracowali”. Jednak niektóre firmy mogą nadal mieć podejrzenia co do urządzeń 

elektronicznych innych niż organizery osobiste, które są wprowadzane i wyprowadzane z biura. 

Organizacje, które wykonują tajne prace dla wojska i stosują intensywne praktyki bezpieczeństwa, 

mogą mieć politykę dotyczącą wprowadzania elektroniki. W każdym razie może to opóźnić wejście i 

wyjście z budynku. Sprawdź z wyprzedzeniem, czy chcesz wprowadzić do jednej z tych firm coś bardziej 

znaczącego niż notebook. Wreszcie uwaga na temat korzystania z magnetofonów: Nie. Zmiana 

kolejności taśm sprawi, że ankieterzy będą nerwowi i ostrożni. Ponieważ wszyscy są tak wrażliwi na 

spory sądowe, nie dawaj im żadnej wymówki, by zastanawiać się, w jaki sposób możesz wykorzystać 

taśmę przeciwko nim. Magnetofony tworzą atmosferę, której nie ufasz pamięci lub nie ufasz 

prowadzącemu wywiad. Tak czy inaczej, to zła wiadomość. 



Pytania do headhunterów, rekruterów i agencji rekrutacyjnych 

Ważni pośrednicy w poszukiwaniu pracy 

Łowcy głów i rekruterzy mogą być najlepszymi przyjaciółmi podczas poszukiwania pracy. Mogą 

przedstawić dziesiątki pracodawców.. Często mogą uzyskać informację zwrotną, którą pracodawcy 

rzadko powierzają poszczególnym kandydatom. Pamiętaj jednak, że rekrutujący nie mogą cię 

zatrudnić. Są to pośrednicy, którzy podnoszą wartość swoich klientów, sprawdzając i prezentując 

kwalifikowanych kandydatów do pracy. Czasami ich poparcie niesie ze sobą znaczną wagę. Jeśli wysoko 

Cię polecą, zwiększa to szanse na znalezienie pracy. Jednak rekruterzy nie mogą złożyć oferty. Tylko 

klienci (zwani „zleceniodawcami”) mogą to zrobić. 

AGENCJE NIEPRZEWIDZIANE I DETALICZNE 

Istnieją dwa rodzaje agencji rekrutacyjnych: kontyngent i retainer. Niektóre agencje wykonują obie te 

czynności. Ale na ogół agencje awaryjne są wypłacane tylko wtedy, gdy przedstawiają kandydata, który 

przyjmuje stanowisko. Agencje zatrzymujące otrzymują wynagrodzenie, niezależnie od tego, czy 

przedstawiają kandydata, ale wyglądają o wiele lepiej, jeśli przedstawiają wykwalifikowanych 

kandydatów. Dlatego rekruterzy obu pasków chcą cię lubić, a przynajmniej wierzyć, że możesz wykonać 

tę pracę. Chcą być w stanie skierować Cię do swoich klientów. Chcą, aby ich klienci zgodzili się, że jesteś 

tak samo wykwalifikowany, jak ci się wydaje. Nie otrzymują zapłaty, chyba że spełnione są trzy warunki: 

jeden, ich klient zgadza się i oferuje ci pracę; dwa, akceptujesz pracę; i trzy, odnosisz sukcesy w pracy 

- lub przynajmniej pozostajesz w pracy przez określony czas, na ogół trzy miesiące do roku. Więc jeśli 

w ogóle masz kwalifikacje, zrobią wszystko, co w ich mocy, aby sprzedać ci firmę i sprzedać Ci firmę. 

Twój wywiad z osobą rekrutującą ma inny ton i treść niż u pracodawcy. W niektórych przypadkach nie 

znasz nawet nazwy firmy, którą reprezentuje agencja, dopóki rekrutujący nie upewni się, że masz 

kwalifikacje. Możesz zadać pytania osobie rekrutującej, które byłyby niewłaściwe, aby zapytać 

pracodawcę. Na przykład pytania o odszkodowanie, których nie zainicjowałbyś u pracodawcy, są 

całkowicie uzasadnione, aby poprosić osobę rekrutującą. Więc twoja strategia zadawania pytań 

rekrutującym i łowcom głów jest dwojaka:  

jeśli jest ci zaoferowany. 

• Uzyskaj krytyczne informacje o firmie, których możesz nie być w stanie uzyskać bezpośrednio od 

firmy. 

Kolejną zaletą rekruterów jest to, że reprezentują dziesiątki, a czasem nawet setki firm. Nawet jeśli 

jedna szansa się nie powiedzie, jeśli zrobisz dobre wrażenie na rekruterze, rekruter zapamięta cię i 

będzie pamiętać o innych poszukiwaniach, które może mieć. 

25 NAJLEPSZYCH PYTAŃ DLA HEADHUNTERÓW, REKRUTERÓW i AGENCJI PRACOWNICZYCH 

6-1 

Jak mnie znalazłeś? 

Łowcy głów nienawidzą tego pytania, ale i tak go o to pytają, ponieważ odpowiedź wskaże, które 

zasoby (strony pracy, sieci, usługi pośrednictwa pracy) przynoszą rezultaty w poszukiwaniu bardziej 

satysfakcjonującej okazji. 

6-2 

Czy jest to zlecenie na utrzymanie lub awaryjne? 



To da ci wskazówkę na temat relacji między osobą rekrutującą a dyrektorem. Ogólnie rzecz biorąc, 

agencje zajmujące się utrzymywaniem kontaktów mają bliższy związek z dyrektorem, a ich poparcie 

niesie ze sobą znacznie większą siłę przebicia. 

6-3 

Czy masz do czynienia z pracownikami działu HR klienta, czy masz bezpośredni kontakt z menedżerem 

ds. zatrudnienia? 

Nie bój się pytać. Chcesz wiedzieć, jaki wpływ będzie miał rekruter na tego klienta. Zlecenie 

wyszukiwania, które stawia rekrutera w bezpośrednim kontakcie z menedżerem ds. Zatrudnienia, 

oferuje znacznie silniejszą możliwość umieszczenia Cię na tym stanowisku. 

6-4 

Jak długo klient był z tobą? 

Daje to wgląd w to, jak dobrze rekruter zna firmę. Szukaj długotrwałego stowarzyszenia. 

6-5 

Ilu kandydatów znalazłeś osobiście dla tego klienta? 

Szukaj rekrutera, który ma udaną historię z klientem, lepiej jeszcze z menedżerem ds. zatrudnienia. 

Osoba rekrutująca powinna mieć solidne zrozumienie potrzeb klienta, aby określić, czy pasuje do 

stanowiska, zespołu roboczego i kultury korporacyjnej. Jeśli rekrutujący nie umieścił żadnych 

kandydatów w firmie, istnieje szansa, że on lub ona naprawdę nie ma dla ciebie konkretnego zadania 

lub stanowiska. Rekruter robi to, aby kandydować na kandydatów w celu dodania ich do swojej bazy 

danych dla przyszłych zadań 

6-6 

Opowiedz mi o swoim wyborze kariery. Jak wpadłeś na rekrutację? 

Tak jak osoba rekrutująca sprawdza, czy rekrutujący wie, że go sprawdzasz. Dowiedz się więcej o jego 

poziomie umiejętności i doświadczeniu jako rekruterze. Jeśli osoba rekrutująca ma mniej niż dwa lata 

doświadczenia, nadal jest w trakcie nauki. 

6-7 

Kiedy znajdę nazwisko dyrektora lub firmy klienta? 

Związek między osobą rekrutującą a kandydatem powinien opierać się na zaufaniu, uczciwości i 

szacunku. Większość rekrutujących dostarczy Ci informacje o kliencie zaraz po tym, jak przedstawią 

klientowi swoje CV. Jeśli rekruter nie zgodzi się na te warunki, powinieneś zakwestionować powody, 

dla których rekruter jest zmuszony do zatajenia informacji i zdecydować, czy chcesz, aby ta osoba Cię 

reprezentowała. 

6-8 

Czy mogę otrzymać pisemny opis pracy? 

Prawdopodobnie nie istnieje, a jeśli tak się stanie, prawdopodobnie jej nie zdobędziesz; ale opłaca się 

zapytać. Jeśli coś dostaniesz, otrzymasz ważne informacje o wymaganych umiejętnościach, 

obowiązkach, a może nawet pakiecie odszkodowawczym. Jako minimum musisz znać tytuł i poziom 

pozycji. 



6-9 

Gdzie znajduje się ta firma? 

Chcesz ustalić, czy ta możliwość pasuje do Twoich wymagań geograficznych. 

6-10 

Gdzie jest siedziba firmy? 

Chcesz wiedzieć, czy będziesz pracował w siedzibie głównej czy w oddziale regionalnym. Jeśli to drugie, 

będziesz chciał wiedzieć, czy praca w zdalnej lokalizacji oznacza odpowiedzialność za Twoją widoczność 

i perspektywy awansu. 

6-11 

Dla kogo jest raport o pozycji? 

Chcesz poznać nazwę lub przynajmniej tytuł osoby, dla której będziesz pracował. 

6-12 

Czy możesz mi powiedzieć o stylu zarządzania tego dyrektora? 

Chcesz uzyskać jak najwięcej informacji o superwizorze. 

6-13 

Dlaczego pozycja jest otwarta? 

Chcesz poznać okoliczności tej pozycji. Czy to nowa pozycja? 

Jeśli nie, co stało się z ostatnią osobą w pracy? Czy on lub ona zrezygnowała, a jeśli tak, to dlaczego? 

Czy był promowany? 

6-14 

Co stało się z osobą, która wcześniej zajmowała to stanowisko? 

Poszukaj wskazówek, że zasiedziały był promowany w organizacji. 

6-15 

Czy to nowa pozycja? 

Nowa pozycja wskazuje, że firma rośnie. 

6-16 

Jak długo pozycja jest otwarta? 

Daje to wskazówkę na temat twoich szans i celowości stanowiska. Jeśli pozycja została otwarta dłużej 

niż trzy miesiące, coś jest nie tak. Musisz dowiedzieć się, jaka jest pozycja lub firma, która sprawia, że 

pozycja jest trudna do wypełnienia. 

6-17 

Jak długo pracujesz nad zadaniem? 



Ponownie, jeśli rekruter próbował wypełnić pozycję przez trzy miesiące lub dłużej, coś jest podejrzane. 

Musisz dowiedzieć się co. 

6-18 

Ile  płacą na tej pozycji? 

Podczas gdy podniesienie wynagrodzenia i odszkodowania przed przeprowadzeniem wywiadu jest nie 

do przyjęcia, podczas rozmowy z pracownikami lub kierownikiem ds. Zatrudnienia, jest to całkowicie 

do przyjęcia. Nie ma sensu tracić czasu, jeśli twoje wymagania i struktura wynagrodzenia są bardzo 

rozbieżne. 

 



Pytania dotyczące zasobów ludzkich umożliwiające pracownikom HR pracę dla Ciebie 

Ludzie    HR  mogą być profesjonalni, prawdziwie ciepli i zachęcający, ale w najlepszym wypadku ludzie 

HR są strażnikami. 

Funkcja polega na sprawdzaniu kandydatów, aby ostateczna instytucja zatrudniająca mogła wybrać 

spośród zarządzalnej liczby kandydatów. Pracownicy działu HR nie mają własnych uprawnień do 

zatrudniania. 

Opieka i karmienie ludzi HR 

Twoje poszukiwania pracy będą prawdopodobnie obejmować pracę z przesiewaczami HR, więc 

powinieneś wiedzieć kilka rzeczy o ich opiece i karmieniu. Jeśli pamiętasz ich program, grasz prosto i 

ułatwisz im wykonywanie pracy, będziesz być w stanie przesłać wniosek do organu zatrudniającego. 

Pytania w tym rozdziale mają na celu zapewnienie kierownikowi ds. HR maksymalnego zaufania, że nie 

pożałuje on poparcia twojej aplikacji. Głównym truizmem dotyczącym pracowników HR jest to, że jako 

zawód są oni wysoce niechętni ryzyku. Koszmar dla pracowników HR polega na tym, że kandydat, 

którego poparli, stopi się w następnym wywiadzie lub, co gorsza, zostanie zatrudniony, a następnie 

okaże się cytryną. Dobrze. Biedny przesiewacz HR, który przegapił oznaki patologii kandydata, które z 

perspektywy czasu były równie rażące jak billboard Times Square. Wynik? Jeśli przesiewacz HR ma 

najmniejsze wątpliwości co do ciebie lub twojego wywiadu, ona (przesiewacze HR są przeważnie 

kobietami) po prostu przejdzie do następnego kandydata. Biorąc pod uwagę ekonomię i dużą liczbę 

kandydatów kwalifikujących się do rywalizacji o każdą pozycję w dzisiejszych czasach, ludzie HR nie 

zawahają się przejść, jeśli podasz im powód, by kwestionować celowość kandydata. Więc twoją 

pierwszą strategią jest nie dawanie im żadnych wątpliwości co do aplikacji. Aby to zrobić, musisz być 

natychmiast zainteresowany, pozytywny i sympatyczny. Zaufanie jest ważne, ale unikaj zawracania 

głowy. Pamiętaj, że twoje początkowe wynagrodzenie będzie zawsze wyższe - czasami dramatycznie 

wyższe niż wynagrodzenie rekrutera. Nie dawaj rozmówcy innej wymówki, by cię nie lubić. 

Sprzymierz się z rekruterem HR 

Drugą strategią jest potraktowanie wywiadu z HR jako sojusznika. Jeśli traktujesz osobę prowadzącą 

wywiad jako przeszkodę, a nie jako osobę, przekazujesz arogancję i chamstwo. Twoja postawa rodzi 

również pytania o twoją zdolność do pracy z każdą osobą w zespole. Więc w wywiadzie sprawisz, że 

będziesz wyglądać atrakcyjnie, naprawdę dbając o opinię HR. Słuchaj uważnie i wdzięcznie. Traktuj 

osobę HR z szacunkiem, znając wkład HR, a także ograniczenia HR w procesie podejmowania decyzji. 

Nie traktuj go zbyt grubo, ale jeśli zrobisz to dobrze, osoba HR będzie miała tendencję do przenoszenia 

aplikacji na cienki stos, który mówi „może” zamiast grubego stosu oznaczonego „nie ma”. Innymi 

słowy, twój Strategia w rozmowach z HR polega na zaspokojeniu rozmówcy, że jeśli on lub ona przekaże 

plik kierownikowi ds. zatrudnienia, a następnie dostaniesz pracę, nie będzie możliwości zawstydzenia 

go. Aby to zrobić, musisz przekonać osobę HR o trzech sprawach: 

• Masz kwalifikacje do wykonywania pracy 

• Że chcesz wykonać pracę 

• Że jeśli otrzymasz pracę, dopasujesz się 

Jeśli to zrobisz, aplikacja przejdzie do miejsca, w którym ma być:  menedżer ds. zatrudnienia, jedyny w 

organizacji z mocą, aby dać ci pracę, którą chcesz. Wielu pracowników HR jest świadomych, 

empatycznych i profesjonalnych, i chcą, abyś odniósł sukces. Większość z nich jest gotowa pomóc w 

dopracowaniu CV, listu motywacyjnego lub technik wywiadów. Jeśli masz wystarczająco dużo 



szczęścia, aby pozyskać jednego z tych ludzi na swoją stronę, mogą naprawdę sprawić, że proces 

przeprowadzania rozmów będzie znacznie bardziej produktywny i przyjemny. Ludzie z HR muszą być 

szanowani, mówi Joel Hamroff, prezes Magill Associates, Inc., personelu w Levittown, Nowy Jork. 

„Pamiętaj, że osoba siedząca po drugiej stronie biurka siedziała w tym samym miejscu, w którym 

siedzisz i są przynajmniej tak inteligentni jak ty. Ludzie potrzebujący zasobów ludzkich muszą mieć 

powód do istnienia, więc im więcej można zapytać o ich doświadczenia i opinie, tym bardziej będzie 

dla ciebie wdzięczny. ”Ale najważniejsze jest to, że ludzie HR nie mogą dać ci pracy, którą chcesz. Nie 

mogą też przekazać ważnych faktów, które są potrzebne do podjęcia dobrej decyzji zawodowej. W 

większości ludzie HR są dobrze poinformowani w ogólnym sensie o polityce firmy i jej korzyściach. Ale 

prawdopodobnie nie mają zbyt wielu konkretnych informacji na temat pozycji i osób, z którymi 

będziesz pracować. 

30 NAJLEPSZYCH PYTAŃ DO HR 

7-1 

Dlaczego lubisz pracować w tej firmie? 

Idź na osobisty związek od razu. Pokaż osobie HR, której zależy na doświadczeniu i opinii. Dodatkowo 

otrzymasz przydatne informacje o firmie i jej kulturze. 

7-2 

Co przyciągnęło cię do tej organizacji? 

Wszyscy lubią rozmawiać o sobie. Może osoba z HR opowie ci historię o tym, jak tam dotarł. Oznacza 

to, że osoba ci ufa. 

7-3 

Czy możesz opisać tutaj środowisko pracy? 

To kolejny sposób na pytanie, jak działa firma. 

7-4 

Jak opisujesz filozofię firmy lub organizacji? 

Wspaniale jest zapytać o to osobę prowadzącą wywiad z HR. 

7-5 

Co uważasz za mocne i słabe strony organizacji? 

Ponownie, jest to opinia rekrutera , która stanowi sedno pytania. 

7-6 

Czy możesz mi powiedzieć więcej o moich codziennych obowiązkach? 

Słuchaj elementów, które są podkreślane lub powtarzane. Są to gorące przyciski i będziesz chciał 

dostosować dyskusję swoich umiejętności związanych z tymi obszarami. 

7-7 

Jak szybko chcesz wypełnić to stanowisko? 

Poznaj ramy czasowe firmy. 



7-8 

W jaki sposób moje umiejętności porównują się z umiejętnościami innych kandydatów, z którymi 

rozmawiałeś? 

Warto spróbować zapytać, chociaż prawdopodobnie nie otrzymasz prostej odpowiedzi. Bądź 

przygotowany na odpowiedź „Dlaczego pytasz?” 

7-9 

Naprawdę podobało mi się spotkanie z tobą i twoim zespołem i jestem bardzo zainteresowany 

możliwością. Czuję, że moje umiejętności i doświadczenie będą dobrze pasować do tej pozycji. Jaki jest 

następny krok w tym procesie?  

To bardzo mocne pytanie końcowe do wywiadu z HR. Wyraża zainteresowanie, wzmacnia zaufanie i 

umieszcza piłkę w sądzie ankietera. 

7-10 

Zanim wyjdę, czy jest coś jeszcze, co musisz wiedzieć o mojej zdolność do wykonywania tej pracy? 

Jest to kolejny pozytywny sposób na zakończenie rozmowy, podkreślając swoje zaangażowanie w 

działania. 

7-11 

Jaki jest według Ciebie najważniejszy wkład, jaki ta firma oczekuje od swoich pracowników? 

Zwróć uwagę, w jaki sposób pytanie zachęca opinię ankietera. 

7-12 

Czy w firmie jest zorganizowana ścieżka kariery? 

Niektóre duże firmy i agencje rządowe mają drabiny kariery, poziomy zaszeregowania i inne formalne 

kroki, aby ludzie mogli awansować. 

7-13 

Jakie są moje szanse na awans? Jeśli wykonam dobrą robotę, jaki jest logiczny następny krok? 

Niektóre firmy mają mniej lub bardziej formalne postępy w karierze, na przykład programista do 

analityka systemowego kierownika zespołu, kierownik projektu do kierownika projektu, w tej 

kolejności. 

7-14 

Zakładając, że zostałem zatrudniony i dobrze wykonywany przez pewien okres czasu, do jakich 

dodatkowych możliwości może doprowadzić ta praca? 

To mówi rekruterowi, że spoglądasz za to zadanie, jeśli myślisz o utrzymaniu się. 

7-15 

Czy osoby odnoszące największe sukcesy w firmie zazwyczaj pochodzą z jednego obszaru firmy, takiego 

jak sprzedaż lub inżynieria, czy też powstają z przekroju obszarów funkcjonalnych? 



To pytanie natychmiast mówi rekruterowi, że jesteś wyrafinowany. Kultura większości firm 

niezmiennie faworyzuje pracowników z jednego departamentu lub innego. Firmy technologiczne 

często faworyzują pracowników z inżynierii. Dyrektorzy generalni spółek finansowych często wywodzą 

się z finansów. Większość dyrektorów przemysłowych pochodzi ze sprzedaży. Być może rekruter 

przejdzie przez pięciu najwyższych rangą oficerów w odniesieniu do ich pochodzenia. Twoim celem jest 

zwrócenie uwagi na to, czy dział, do którego zamierzasz dołączyć, jest jednym z preferowanych 

terenów do rozwijania biur w rogu. 

7-16 

Wiem, że na stanowisko, z którym przeprowadzasz rozmowę, firma zdecydował się na rekrutację spoza 

organizacji. W jaki sposób decydujesz o rekrutacji od wewnątrz i wyjściu na zewnątrz? 

To pytanie pozwala rekruterowi mówić o względnych zaletach promowania od wewnątrz i 

wprowadzania nowych pomysłów i talentów (miejmy nadzieję twoje!), aby zaspokoić potrzeby firmy. 

Dobrą odpowiedzią jest to, że firma rozwija się zbyt szybko, aby wewnętrzne promocje wspierały jej 

wyzwania. 

7-17 

Jak ta pozycja odnosi się do dolnej linii? 

Jest to badanie znaczenia pracy lub działu. Jeśli praca ma tylko pośredni wpływ na wynik finansowy, 

kiedy czasy stają się trudne, można uznać, że jest to centrum wydatków, a nie centrum zysku. 

7-18 

Jakiej rady udzieliłbyś komuś na moim stanowisku? 

Nie kładź go zbyt twardo, ale tego rodzaju pytanie może sprawić, że dzień HR stanie się dniem dobrym. 

7-19 

Jak dostałeś się do swojego zawodu? 

Pamiętaj „zawód”, a nie „praca”. 

7-20 

Jakie główne problemy stoją  obecnie przed tym działem lub pozycję? Zwróć uwagę na użycie inclusive 

„my”. 

7-21 

Czy możesz podać mi formalny, pisemny opis stanowiska? Jestem zainteresowany szczegółowym 

przeglądem głównych działań i oczekiwanych rezultatów. Jest to dobre pytanie, które można postawić 

przed rozmówcą ekranowym. Pomoże Ci przygotować się do stawienia czoła menedżerowi ds. 

zatrudnienia. 

7-22 

Czy ta praca zazwyczaj prowadzi do innych stanowisk w firmie? Jakich? 

Nie chcesz znaleźć się w ślepej uliczce. Ale upewnij się, że nie sprawiasz wrażenia, że chcesz wyjść z 

pracy, zanim się w niej znajdziesz. Pamiętaj, że menedżer HR chce, aby stabilność była ograniczona 

przez „długoterminowość”. 



7-23 

Czy możesz mi powiedzieć trochę o ludziach, z którymi będę pracujesz najbardziej? 

Co za potężne pytanie, aby dowiedzieć się o swoim zespole! 

7-24 

Jak rozumiem pozycję, tytuł brzmi ____, obowiązki są ______ i 

dział nazywa się ________. Chciałbym zgłosić się bezpośrednio do _________. 

Czy to prawda? 

Jest to ćwiczenie polegające na dojściu do „tak” oraz wykazaniu, że władasz faktami. 

7-25 

Czy możesz mówić o zobowiązaniu firmy do równych szans i różnorodności? 

Możliwe pytania uzupełniające obejmują: Jaki jest odsetek kobiet lub mniejszości w szeregach 

kierowniczych? Czy firma ma urzędnika ds. Różnorodności? 

7-26 

Kim są gwiazdy firmy i jak ustalono ich status? 

Oznacza to, że chcesz być także gwiazdą. 

7-27 

Jak kierownictwo zwraca się do swoich podwładnych? 

Pytasz o formalność organizacji. 

7-28 

Co możesz mi powiedzieć o dominującym stylu zarządzania? 

Jest to badanie stylu zarządzania preferowanego przez kierownictwo wyższego szczebla. 

7-29 

Gdybyś mnie zatrudnił, jakie byłoby moje pierwsze zadanie? 

Wiadomość: Ustawianie priorytetów i celów jest dla Ciebie kluczowe. 

7-30 

Czy firma ma misję? Czy mogę to zobaczyć? 

Deklaracje misji są ważnym odzwierciedleniem kultury organizacji. Aby być uczciwym, są one 

generalnie bez znaczenia, ale fakt, że firma zadała sobie trud sformułowania jednego, co jest 

pozytywnym znakiem, a prośba o niego sprawia, że wyglądasz na zamyślonego i introspekcyjnego. Bądź 

ostrożny, chociaż. Nie pytaj o deklarację misji, jeśli jest ona zamieszczona na stronie internetowej 

firmy. To sprawiłoby, że wyglądasz leniwie. 



Pytania do menadżerów ds. rekrutacji 

Jedyna impreza, która może dać ci to, czego chcesz 

Każdy wywiad to rozmowa. Zaczyna się od małej rozmowy, a następnie przechodzi od ogólnego do 

konkretnego, od abstrakcji do betonu. Ogólnie rzecz biorąc, im dalej w wywiadzie, tym łatwiej jest 

zadawać pytania i im bardziej trafnie trafią pytania. Jeśli chcesz mieć pracę, ważne jest, aby 

porozmawiać z kimś, kto ma upoważnienie do udzielenia ci pracy. 

MENEDŻER REKRUTACJI POTRZEBUJE CIEBIE 

Zdajesz sobie sprawę z presji, jaką masz, aby dostać pracę. Ale menedżer ds. zatrudnienia 

prawdopodobnie jest pod większą presją, aby zatrudnić kogoś, o czym nie wiesz. W rzeczywistości 

jedyny powód, dla którego menedżerowie zatrudnieni spędzają czas ze swoich niewiarygodnie zajętych 

harmonogramów, to fakt, że ważne zadania są wykonywane bez nadzoru. Mają pracę, którą trzeba 

wykonać, i nikt z wymaganym doświadczeniem nie może tego zrobić. Dopóki nie zatrudnią 

odpowiedniej osoby, optymalna wydajność ich zespołów jest zagrożona. Ich premie, a nawet ich 

zadania, mogą być na pierwszej linii. Nie zapominaj, że menedżerowie ds. zatrudnienia muszą 

odpowiadać swoim menedżerom, a ich zdolność do utrzymania działu na pełnym poziomie jest dużą 

częścią ich wynagrodzenia. Dobrą perspektywą jest to, że jesteś niezbędny do ich sukcesu. Pamiętaj, 

że większość menedżerów zatrudnionych nie jest wykwalifikowanymi rekruterami. Mają niewielkie lub 

żadne szkolenie w tej dziedzinie, a brak szkoleń będzie często widoczny. Jeśli wydają się zdenerwowani, 

zadają ci nieodpowiednie pytania lub są niegrzeczni, staraj się nie brać tego osobiście. Większość 

menedżerów zatrudnionych nie lubi przeprowadzania wywiadów. Uważają to za ingerencję w ich 

cenny czas, który uniemożliwia im wypełnianie podstawowych obowiązków. Ponadto nie lubią mówić 

„nie”. W rezultacie zazwyczaj nie przygotowują się zbyt zatrudnienia i przekonać ich, że możesz ułatwić 

im życie, tym większe masz szanse. 

35 NAJLEPSZE PYTANIA DLA MENADŻERÓW DS. REKRUTACJI 

8-1 

Jakie konkretne umiejętności od osoby, którą zatrudnisz, ułatwią ci życie? 

To pytanie skupia rozmowę wyłącznie na założeniu, że pracodawca ma problem. Jako potencjalny 

nowy pracownik, chcesz, aby pracodawca powiedział ci, że możesz ułatwić sobie życie, ponieważ twoje 

umiejętności są tylko biletem. 

8-2 

Jakie problemy pojawiają się w nocy? 

Jest to kolejny sposób na odkrycie gorących przycisków pracodawcy, delikatnie sugerujących, że 

zatrudnienie przyniesie natychmiastową ulgę bezsenności prowadzącego wywiad. 

8-3 

Co byłoby zaskakujące, ale pozytywne, co nowa osoba mogłaby zrobić w ciągu pierwszych 90 dni? 

Sformułowanie tutaj ma na celu ujawnienie „listy życzeń” rekrutera dla tego, co może zaoferować 

nowy wynajem. 

8-4 

Jak kierownictwo wyższego szczebla postrzega tę część organizacji? 



Odpowiedź na to pytanie pozwoli osobie poszukującej pracy poczuć, jak cenny jest departament dla 

wyższej kadry kierowniczej, ponieważ jeśli organizacja przejdzie kryzys finansowy, chcesz wiedzieć, że 

twój dział nie będzie pierwszym działem działu. 

8-5 

Co widzisz jako najważniejsze możliwości poprawy w tej dziedzinie, do której mam nadzieję dołączyć? 

To kolejny sposób na uzyskanie pewnych wskazówek na temat konkretnych ulepszeń, jakich pragnie 

menedżer zatrudniania. 

8-6 

Jakie są trzy najważniejsze cele organizacji? 

Ta odpowiedź stanowi dla Ciebie ważną wskazówkę, jeśli podejmiesz pracę, ponieważ będziesz 

oceniany na podstawie swojego wkładu w te trzy cele. 

8-7 

Jak widzisz, jak ta pozycja wpływa na osiągnięcie tych celów? 

Ta odpowiedź da ważną wskazówkę, czy praca jest ważna. Jeśli odpowiedź brzmi zasadniczo „mało”, 

jesteś brany pod uwagę jako nieistotna pozycja. 

8-8 

Co przyciągnęło Cię do pracy w tej organizacji? 

Poproś menedżera ds. zatrudnienia, aby opowiedział ci historię. Słuchaj uważnie wskazówek 

dotyczących tego, co przyczynia się do sukcesu. 

8-9 

Co najbardziej lubiłeś w pracy tutaj? 

Wspólne historie tworzą społeczność. Oto inny sposób na powiązanie z wywiadem na temat historii. 

8-10 

W jaki sposób doświadczenie Cię zaskoczyło lub zawiodło? 

Kontynuacja jest dobra. Jeśli osoba przeprowadzająca wywiad czuje się bezpiecznie, może podzielić się 

rozczarowaniem. 

8-11 

Jakie są codzienne obowiązki, które będą mi przypisane? 

Nie ma lepszego sposobu, aby dowiedzieć się, co będziesz robić. Zauważ, że pytanie delikatnie zakłada, 

że jesteś już w zespole. 

8-12 

Czy możesz wyjaśnić strukturę organizacyjną firmy? 

Zadaj to pytanie, jeśli jest coś, czego nie rozumiesz w organizacji. 

8-13 



Jaki jest plan organizacji na najbliższe pięć lat i jak to działa ? 

Każde pytanie, które sugeruje, że masz długoterminowy umysł, jest świetne. Kierownik ds. Rekrutacji 

myśli: „Ten facet ma zamiar trzymać się przez długi czas”. 

8-14 

Czy będziemy rozszerzać lub wprowadzać nowe produkty lub nowe usługi 

Powinienem to wiedzieć? Zwróć uwagę na użycie słowa „my”. To kolejne pytanie, które pozwala 

menedżerowi ds. rekrutacji omówić przyszłe plany i perspektywy. 

8-15 

Jakie umiejętności i umiejętności widzisz jako niezbędne, aby ktoś odniósł sukces w tej pracy? 

To kolejny sposób na wykrycie ewentualnych zastrzeżeń lub konfliktów. Ponownie nie możesz zgłosić 

sprzeciwu, chyba że zostanie on wyartykułowany. 

8-16 

Jakie wyzwania napotkam, jeśli zajmę to stanowisko? 

Słuchaj uważnie. Menedżer ds. Zatrudnienia informuje, gdzie oczekuje się niepowodzenia. Czy jest to 

wyzwanie, które możesz podjąć i na którym możesz liczyć na sukces? Jeśli Superman nie mógł go 

zhakować, uważaj! Jesteś ustawiony na porażkę. 

8-17 

Jakie są twoje główne obawy, które należy natychmiast rozwiązać w tej pracy? 

Zwróć uwagę na nacisk na słowo „twój”. To mniej dotyczy programu organizacji niż obawy menedżera 

ds. Zatrudnienia. Mogą być różne lub nie. Nie będzie ci dobrze służyć do osiągnięcia celów organizacji, 

ale nie do celów twojego menedżera. 

8-18 

Jakie są atrybuty zadania, które chcesz poprawić? 

To kolejny sposób zwrócenia się do menedżera ds. zatrudnienia o warunki sukcesu. 

8-19 

Jaka jest polityka twojej firmy dotycząca uczestnictwa w seminariach, warsztatach i inne możliwości 

szkolenia? 

Chcesz być postrzegany jako zainteresowany nauką i zdobywaniem nowych umiejętności. Chcesz, aby 

Twoja organizacja wspierała te cele 

8-20 

Jaki budżet ma ten dział? 

Możesz uzyskać prostą odpowiedź na to proste pytanie, ale pytanie pokazuje, że rozumiesz siłę 

budżetów do kontrolowania wyników. 

8-21 

W jakich komitetach i grupach zadaniowych będę uczestniczył? 



Niezależnie od tego, czy lubisz pracę komisji, czy nie, powinieneś uzyskać te informacje, aby podjąć 

świadomą decyzję. 

8-22 

W jaki sposób będą mierzone moje obowiązki przywódcze i wyniki? Przez kogo? 

Oto kolejne ogólne pytanie dotyczące oceny twoich wysiłków. Prawdopodobnie zaczniesz rozmowę na 

temat metryk, takich jak zarządzanie według celu. 

8-23 

Czy są jakieś słabości w dziale, w którym jesteś szczególnie chce się poprawić? 

To wskaże, jakie będzie twoje pierwsze zadanie. 

8-24 

Jakie są cele departamentu i jak są one zgodne z misją firmy? 

Jest to kolejny sposób na uzyskanie obrazu tego, jak dział pasuje do przedsiębiorstwa. 

8-25 

Jakie są mocne i słabe strony firmy w porównaniu z konkurencją (wymienić jedną lub dwie firmy)? 

To pytanie pokazuje, że wykonałeś swoje badania i słusznie zdajesz sobie sprawę, że sukces oznacza 

lepsze wyniki niż konkurencja. 

8-26 

Jak działa tutaj struktura raportowania? Jakie są preferowane środki transportu? 

Ten zestaw pytań trafia do sedna kultury korporacyjnej. Czy struktury sprawozdawcze są formalne czy 

nieformalne? Nie będziesz szczęśliwy, jeśli wolisz nieformalne, otwarte drzwi firmy, a ta firma preferuje 

bardziej sztywną strukturę. 

8-27 

Jakie cele lub cele należy osiągnąć w ciągu najbliższych sześciu miesięcy? 

Oto kolejne pytanie, które pozwoli menedżerowi ds. Zatrudnienia wiedzieć, że chcesz robić jedną rzecz 

na raz, zaczynając od najważniejszej rzeczy. 

8-28 

Czy możesz dać mi wyobrażenie o typowym dniu i obciążeniu pracą i o szczególnych wymaganiach, 

jakie ma ta praca? 

To dobre pytanie, aby na bieżąco rozumieć pracę. 

8-29 

To nowa pozycja. Jakie siły zasugerowały potrzebę tego stanowiska? 

Jako posiadacz zupełnie nowej pozycji będziesz miał dużo swobody aby kształtować pracę. Ale pierwszą 

rzeczą do zrozumienia jest to, dlaczego został stworzony i jaki problem ma rozwiązać. 

8-30 



Jakie obszary pracy chciałbyś poprawić w odniesieniu do osoby, która ostatnio wykonywała te 

obowiązki? 

To powinno dać ci wskazówkę, dlaczego operator zasiedziały zawiódł. Tak, to prawda, że ludzie mogą 

uczyć się tylko na błędach, ale to nie znaczy, że muszą to być ich własne błędy. Minusem jest to, że jeśli 

operator zasiedziały wyjechał na złych warunkach, ryzykujesz skojarzenie się z pewnymi negatywnymi 

wibracjami. 

8-31 

Ze wszystkiego, co widzę, naprawdę chciałbym tu pracować i wierzę, że mogę dodać znaczną wartość 

dla firmy. Jaki jest następny etap procesu selekcji? 

Wyraź ciągłe zainteresowanie, poproś o pracę i ustal ramy czasowe na następny krok. 

8-32 

W jaki sposób ta pozycja wpływa na cele, wydajność lub zyski firmy? 

To pytanie pokazuje twoje potwierdzenie, że każda pozycja musi wnieść bezpośredni wkład w wyniki 

firmy. Kontynuuj zobowiązanie do robienia tego. 

8-33 

Jaki jest obecnie najbardziej palący problem lub problem biznesowy firma lub dział? 

Jest to okazja do bardzo użytecznej rozmowy na temat wyzwań, z jakimi się spotkasz. 

8-34 

Czy opisałbyś mi działania osoby, która wcześniej osiągnęłs sukces na tej pozycji? 

To pytanie daje menedżerowi ds. Zatrudnienia możliwość refleksji nad jego lub jej kryterium sukcesu. 

8-35 

Czy opisałbyś mi działanie osoby, która wcześniej źle radziła sobie na tej pozycji? 

 

5 NAJLEPSZYCH PYTAŃ O STYLE ZARZĄDZANIA MENEDŻERA DS. REKRUTACJI 

8-36 

Jak opisałbyś swój własny styl zarządzania? 

Jest to najbardziej bezpośrednie stwierdzenie tego pytania. 

8-37 

Jakie są najważniejsze cechy, których szukasz u podwładnego? 

Menedżer ds. Zatrudnienia ma dużą swobodę w kwestii tego pytania. Słuchaj terminu takiego jak 

„lojalność”. 

8-38 

Jak lubisz, gdy twoi podwładni komunikują się z tobą? 

Dowiesz się, jak formalny lub nieformalny jest Twój potencjalny menedżer. 



8-39 

Jaką cechę osobistą lub cechy najbardziej cenisz? 

To pytanie będzie wymagać ważnych informacji na temat cech osobistych, które wynagrodzi menedżer 

ds. Zatrudnienia. 

8-40 

Czy mógłbyś opisać mi swój typowy styl zarządzania i typ pracownika, który dobrze z tobą 

współpracuje? 

Będziesz ściśle współpracować z tym menedżerem ds. Zatrudnienia. Ważne jest, aby znać jego styl 

zarządzania. Jeśli dojdzie do konfliktu między twoimi stylami, lepiej, żebyś to teraz wiedział. 

 

10 NAJLEPSZYCH PYTAŃ O KULTURĘ KORPORACYJNĄ 

8-41 

Kultura korporacyjna jest bardzo ważna, ale zazwyczaj trudno ją zdefiniować, dopóki jej nie naruszysz. 

Co może zrobić tutaj pracownik, który byłby postrzegany jako naruszenie kultury firmy? 

To pytanie ujawnia wyrafinowane rozumienie kultury korporacyjnej jako siły najłatwiej obserwowanej 

w jej naruszeniu. Typowe odpowiedzi są kłamstwem i innymi naruszeniami etycznymi, ale nasłuchuj 

innych wskazówek. 

8-42 

Jak scharakteryzujesz organizację, jakie są jej główne wartości? Jakie są jego największe wyzwania? 

To głębokie pytanie pokazuje twoje głębokie zainteresowanie makijażem organizacji. 

8-43 

Jak opisałbyś doświadczenie pracy tutaj? 

Oto pytanie, które odnosi się do doświadczenia ankietera w kulturze korporacyjnej. 

8-44 

Gdybym miał tu zostać zatrudniony, jaką jedną mądrość chciałbym włączyć do mojego życia 

zawodowego? 

Jest to mocne pytanie, które nie tylko prosi menedżera ds. Zatrudnienia o to, co on uważa za 

najważniejsze, ale także zakłada, że jesteś już na pokładzie. 

8-45 

Jakie są nieporozumienia dotyczące firmy? 

Każdy menedżer jest sfrustrowany tym, jak myśli, że świat widzi firmę. Oto twoja szansa na zdobycie 

dwóch kluczowych informacji: jak menedżer ds. Zatrudnienia myśli, że świat postrzega firmę i to, co 

uważa za prawdę. 

8-46 



Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym to kwestia zatrzymania, a także wydajności. Czy 

możesz mówić o swoim własnym spojrzeniu na to, jak poruszać się między napięciami między 

wykonaniem pracy a zachęcaniem do zdrowego życia poza biurem? 

Na jednym poziomie chcesz dowiedzieć się, jak pracoholikiem jest twój potencjalny pracownik 

kierownik i firma są. Po drugie, potrzebujesz wskazówki, jak firma radzi sobie z ważną kwestią 

równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. 

8-47 

W jaki sposób firma wspiera i promuje rozwój osobisty i zawodowy? 

Jest to kolejny sposób na pytanie, jak kultura firmy promuje równowagę między życiem zawodowym a 

prywatnym. 

8-48 

Jaki typ ludzi tutaj się wyróżnia? 

Spowoduje to więcej rozmów na temat stylów osobowości i postaw, które dobrze pasują do kultury i 

tych, które tego nie robią. Blefujesz przez to pytanie na własne ryzyko. Dlaczego chciałbyś iść do pracy, 

gdzie byłbyś w stanie wojny z panującą kulturą? 

8-49 

Każda firma walczy z polityką biurową. To fakt z  życia, ponieważ polityka dotyczy ludzi pracujących 

razem. Czy możesz podać mi przykłady tego, jak polityka odgrywa w tej firmie? 

Jest to nieco ryzykowne pytanie, ponieważ „polityka” ma takie negatywne konotacje. Ale rzeczywistość 

jest taka, że każda organizacja jest organizacją polityczną. Polityka w firmach rodzinnych znacznie różni 

się od polityki dużych międzynarodowych firm. Problem polega na tym, z czym jesteś bardziej 

komfortowy? 

8-50 

Czego jeszcze muszę się dowiedzieć o tej firmie i możliwościach, które wciąż muszę wiedzieć? 

Wspaniałe otwarte pytanie dla ankietera, aby omówić ważny punkt, którego mógłbyś nie wziąć pod 

uwagę. To pytanie daje menedżerowi ds. zatrudnienia możliwość refleksji nad jego lub jej kryteria 

niepowodzenia. 

25 NAJLEPSZE PYTANIA DOTYCZĄCE OGÓLNYCH CELÓW BIZNESOWYCH 

8-51 

Cieszę się, że praca zespołowa jest wysoko ceniona. Ale ocenianie wydajność zespołów może być 

trudna. Jak firma ocenia wydajność zespołu? Na przykład, czy stosuje programy sprzężenia zwrotnego 

360 stopni? 

Podczas gdy wiele firm mówi o znaczeniu pracy zespołowej, oni nagradzać indywidualne wyniki. Jest 

mało prawdopodobne, że praca zespołowa może być naprawdę transformacyjna, chyba że zespoły 

zostaną ocenione i nagrodzone 

8-52 

Jakie są główne cele finansowe organizacji i wskaźniki wydajności? 



Pytanie łączy zrozumienie, że cele nie mają znaczenia bez środków. 

8-53 

Jakie wytyczne lub wskaźniki operacyjne są używane do monitorowania procesu planowania i 

wyników? 

To pytanie uzupełniające bada szczegóły dotyczące organizacji określa sukces. 

8-54 

W jakim stopniu te cele są jednolite we wszystkich liniach produktów? 

Oto pytanie uzupełniające, które bada nieciągłości w organizacji, a nie rzadką sytuację w korporacji 

utworzonej jako produkt wielu fuzji i przejęć. 

8-55 

W jaki sposób firma równoważy wydajność krótkoterminową z długoterminowym sukcesem? 

To trudne pytanie dla każdego kierownika. 

8-56 

Jakie istnieją formalne systemy planowania strategicznego? 

Rewolucja internetowa zepchnęła formalne systemy planowania strategicznego, takie jak zarządzanie 

przez cel, na margines, ale wraz z załamaniem dot-com zaczynają wracać. 

8-57 

Czy możesz opisać charakter procesu planowania i jak podejmowane są decyzje dotyczące procesu 

budżetowania? 

To pytanie jest nieco bardziej szczegółowe, z naciskiem na budżet. 

8-58 

Czy możesz zidentyfikować kluczowych uczestników korporacyjnych w procesie planowania? 

Jest to odmiana pytania planistycznego, tym razem w kategoriach ludzkich. 

8-59 

Jak często i w jakiej formie firma wewnętrznie zgłasza swoje wyniki swoim pracownikom? 

Poszukaj odpowiedzi dotyczącej słowa „intranet”. 

8-60 

W niedawnej przeszłości, w jaki sposób firma została uznana i nagrodzona wyjątkowa wydajność? 

To pytanie może postawić ankietera w trudnym miejscu. Jeśli firma osiąga dobre wyniki, pytasz o 

konkretne sposoby, w jakie firma dzieliła majątek z pracownikami. Jeśli wyniki nie były dobre, prosi się 

o potwierdzenie, że nie ma się czym dzielić. 

8-61 

Jakie są konsekwencje znacznego zróżnicowania planu operacyjnego? 



Pytasz, jak firma radzi sobie z porażką. 

8-62 

Czy decyzje budżetowe są zazwyczaj podejmowane w centrali firmy, czy też decyzje podejmowane są 

w sposób bardziej zdecentralizowany? 

Odpowiedź na to pytanie ujawnia, jak podejmowanie decyzji „z góry na dół” jest w firmie. 

8-63 

Cieszę się słysząc, że będę częścią zespołu. Pozwól, że zapytam o struktury nagród dla zespołów. Czy 

firma ma formalny proces wynagradzania zespołowego? 

Dużym problemem dla firm jest to, że płacą wargę za wysiłek zespołu, ale wynagradzają ludzi jako 

osoby indywidualne. Oto wyjątek od zasady nie zadawania pytań o odszkodowanie, zanim ankieter 

poruszy temat. 

8-64 

Czy firma jest bardziej wczesnym adapterem technologii, pierwszą siłą napędową, czy może najpierw 

pozwolić innym firmom usunąć błędy, a następnie wdrożyć bardziej dojrzałą wersję technologii? 

To pytanie mówi menedżerowi ds. Zatrudnienia nie tylko o tym, że myślisz o technologii, ale także o 

tym, czy firma jest liderem lub woli podążać za nią. 

8-65 

Jak firma przyczynia się do przywództwa w myśleniu o rynku? 

Jest to elegancki sposób zapytania o zaangażowanie firmy o pozycję lidera w artykułowaniu problemów 

branży. W jaki sposób ważne jest, abyś był częścią takiego środowiska intelektualnego? Czy możesz 

wnieść swój wkład? 

8-66 

Najważniejszym atutem firmy jest jej baza wiedzy. Jak zaawansowane jest zaangażowanie firmy w 

zarządzanie wiedzą? 

To pytanie świadczy o wysokim poziomie myślenia o pojawiającej się kompetencji: zarządzaniu wiedzą, 

która może być wykorzystana w całej firmie. 

8-67 

Miło mi było usłyszeć, jak opisujesz strategię marki firmy. W jaki sposób branding wpisuje się w ogólny 

mix marketingowy? 

Branding to, podobnie jak „jakość” lub „obsługa klienta”, wartość, którą każdy w firmie powinien 

budować. Upewnij się, że masz coś do powiedzenia na temat brandingu, zanim podejmiesz takie 

pytanie. 

8-68 

Jak ta pozycja wpływa na cele firmy, produktywność, czy zyski? 

Jest to odmiana bardzo silnego pytania, które łączy pozycję i przyciski skrótów firmy w sposób, który 

pozwala mówić o swoich mocnych stronach. 



8-69 

Według (nazwa źródła), twój główny konkurent, marka X, jest najlepiej sprzedającym się produktem w 

kosmosie. Co marka X robi lepiej niż Twój produkt? 

To prowokacyjne pytanie, ale to nie jest żadna wiadomość dla ankietera. Pytanie pokazuje, że 

wykonałeś swoje badania i sugerujesz, że rozumiesz, że firma nie może się poprawić, jeśli nie zrozumie, 

co konkurencja robi lepiej. Mam nadzieję, że masz jakieś istotne doświadczenie, które możesz 

zaoferować w tym zakresie. 

8-70 

Magazyn Business Week plasuje firmę na drugim miejscu (lub czymkolwiek) w swojej branży. Czy to 

stanowisko stanowi zmianę w porównaniu z sytuacją sprzed kilku lat? 

Prawdopodobnie powinieneś znać odpowiedź na to pytanie, ale chodzi o rozpoczęcie rozmowy o 

rozmachu firmy. Czy jego rank idzie w górę lub w dół i jak radzi sobie z nim ankieter? 

8-71 

Jak dostępny jest dyrektor generalny (nazwij go) ludzi na moim poziomie organizacji? 

W niektórych firmach dyrektorzy generalni spotykają się z nowymi pracownikami oraz pracownikami 

o ustalonej pozycji. Niektórzy dyrektorzy generalni mają politykę otwartych drzwi, a niektóre są 

zdalnymi danymi. Jak to działa tutaj? 

8-72 

Czy dyrektor generalny (nazwij go) publikuje swój adres e-mail? 

Jeśli chcesz pracować w niehierarchicznej firmie z otwartymi drzwiami, poszukaj dyrektora 

generalnego, który przyjmuje e-mail. Dyrektor generalny, który nie przyjmuje wiadomości e-mail lub, 

co gorsza, nie ma poczty elektronicznej, wskazuje na bardziej zorganizowaną organizację. 

8-73 

Rozumiem, że dyrektor generalny jest naprawdę przystępny. Czy istnieją podstawowe zasady podejścia 

do niego? 

Nawet najbardziej dostępny dyrektor generalny potrzebuje personelu, aby był przemyślany. 

8-74 

Rozwój personelu jest wymieniony w raporcie rocznym jako miara oceny kadry kierowniczej. Jakie 

doświadczenia szkoleniowe czy mogę się spodziewać? 

Pytanie wskazuje na głębokie zainteresowanie firmą, zrozumienie związku między rozwojem personelu 

a sukcesem oraz skupienie się na rozwoju personelu w służbie długoterminowym celom firmy, a także 

na rozwoju jednostki. 

8-75 

Czy departament jest centrum zysku? 

Działy lub jednostki organizacyjne zorganizowane jako centra zysku generują własne dochody, co 

znacznie zmniejsza ryzyko zwolnień. 



5 NAJLEPSZYCH PYTAŃ O PRACOWNIKÓW 

8-76 

Czy możesz mi powiedzieć o ludziach, którzy będą się do mnie zwracać o nadzór. Pytanie zespołowe. 

Bardzo ważne jest, aby wiedzieć, kogo będziesz nadzorować. Również to pytanie ujawnia ludziom, 

którzy nie mogą zgłosić się bezpośrednio do ciebie, ale mimo to zobaczą cię jako lidera. 

8-77 

Czy spotkałbym się z jakimkolwiek współpracownikiem lub pracownikiem, który w przeszłości okazał 

się problemem? 

Och, chłopcze, teraz wchodzisz na terytorium Dicey. Warto jednak zadać pytanie. Pokazuje, że 

rozumiesz, że każda organizacja boryka się z problemami interpersonalnymi. Jeśli menedżer ds. 

rekrutacji rozgląda się i daje uczciwą odpowiedź na to pytanie, wyglądasz bardzo dobrze. Jeśli masz 

swój notatnik, odłóż go. 

8-78 

Co stało się z osobą, która wcześniej zajmowała się tą pracą? 

To pytanie uruchamia bardzo ważną rozmowę. Dowiesz się też, że jest to nowe stanowisko, że 

urzędujący urzędnik zrezygnował lub został zwolniony, lub że zasiedziały został awansowany. 

Następnie możesz zaoferować dowolną z tych kontynuacji. 

8-79 

Operator zasiedziały został zwolniony? Czego dowiedziałeś się z incydentu?Jak można uniknąć 

problemów? 

Chcesz być postrzegany jako zainteresowany incydentem, jako szansa na naukę, a nie jako guma w 

wypadku samochodowym na autostradzie. Problemem jest to, czego dowiedział się menedżer ds. 

Zatrudnienia i co można odebrać incydentowi. 

8-80 

Zasiedziały został awansowany? Cieszę się, że to słyszę czy mogę z nim porozmawiać? 

To doskonała wiadomość. Operator zasiedziały może być nie tylko dostępny dla ciebie, ale pozycja ta 

wydaje się być początkiem sukcesu w karierze. Uzyskiwanie możliwości porozmawiania z osobą, która 

miała pracę, którą chcesz, to złoto. Podwoić swoją prośbę. 

6 NAJLEPSZYCH PYTAŃ O OBSŁUGĘ KLIENTA 

8-81 

Jaka jest filozofia obsługi klienta firmy? 

Obsługa klienta to mantra większości firm, a to pytanie na wysokim poziomie może otworzyć rozmowę 

na temat obsługi klienta. Jeśli zadasz to pytanie, upewnij się, że masz coś cennego do powiedzenia na 

temat tego, co możesz dostarczyć w tym obszarze. 

8-82 

Czy mógłbyś opowiedzieć mi o czasie, kiedy zespół / firma robiła wszystko, aby zapewnić usługę knock-

your-sock-off? 



Ludzie uwielbiają się popisywać, jeśli są namówieni. Słuchaj uważnie historii i bądź przygotowany na 

zaoferowanie podobnej historii, w której byłeś bohaterem. 

8-83 

Najlepsze firmy polegają na bogatych danych klientów, aby spersonalizować paliwo treści i usługi. W 

jaki sposób firma robi personalizację oferty? 

Pytanie pokazuje, jak rozumiesz, w jaki sposób Internet zmienił marketing i obsługę klienta. Przygotuj 

się, by pokazać, w jaki sposób możesz ulepszyć firmę w osiąganiu celów personalizacji. 

8-84 

Klienci oczekują, że firmy będą chronić swoje dane. Czy firma ma politykę prywatności dla swoich 

inicjatyw internetowych i jak firma równoważy impet coraz większej personalizacji z rosnącymi 

obawami o prywatność? 

Jeśli zadasz to pytanie, upewnij się, że masz konkretne doświadczenie w tej dziedzinie. 

8-85 

Jak silni są pracownicy? Ile pieniędzy firmy czy Twoi ludzie (w tym ci z jednocyfrowymi stopniami płac) 

mogą wydawać na własną uznanie, aby zadowolić klienta lub rozwiązać problem z procesem pracy? 

Prosisz o dowody, że organizacja płaci więcej niż wymaga usługa upodmiotowienia pracowników. 

8-86 

Jak często miałbym bezpośredni kontakt z prawdziwymi, żyjącymi, oddychającymi, płacącymi 

klientami? 

To pytanie dotyczy tego, jak bardzo organizacja ufa swoim pracownikom. Narażanie klientów na 

pracowników może być ryzykowne, ale bez znaczącego kontaktu z klientem żaden pracownik nie może 

docenić, co to naprawdę znaczy odnieść sukces. 

6 NAJLEPSZE PYTANIA DLA ZAŁOŻYCIELI I WŁAŚCICIELI FIRMY 

Jeśli Twój wywiad jest prowadzony przez założyciela lub właściciela firmy, zwłaszcza jeśli twoje 

stanowisko proponuje podjęcie działań obecnie obsługiwanych przez założyciela lub właściciela, masz 

szczególne wyzwanie. Wszystkie pozostałe pytania są uczciwą grą i dają dobre informacje. Jednak 

głównym wyzwaniem związanym z pracą z założycielem lub właścicielem firmy nie jest uzyskanie oferty 

pracy, ale sukces w pracy. Jeśli to się nie uda, często nie będzie to spowodowane wydajnością, ale 

niezdolnością założyciela firmy lub właściciela do wypuszczenia lejców. W związku z tym pytania, które 

zadajesz w tej sytuacji, muszą dać ci ostre informacje na temat dopasowania. Historia firmy pokazuje, 

że niewielu założycieli firmy ma umiejętności zarządzania firmą, gdy przekroczy pewien rozmiar. 

Jednak niewielu takich menedżerów uznaje tę rzeczywistość. Jednym z głównych celów wywiadu jest 

zatem próba ustalenia, w jaki sposób będzie można pracować z tą osobą, a co za tym idzie, z jej 

spadkobiercami, z których wszyscy mają udział w biznesie. rentowność sytuacji, masz prawo do 

znacznie większego stopnia szerokości geograficznej. Założyciele i właściciele firmy są dumni z sukcesu 

organizacji, które zbudowali. Będą się zasadniczo opierać dzieleniu się swoimi organizacjami z 

kimkolwiek innym. Dużym problemem jest więc to, jak chętnie założyciel lub właściciel firmy jest 

gotowy dostosować równowagę sił firmy i, być może, własność. Poniższe pytania mają na celu 

wskazanie, jak elastyczny może być założyciel lub właściciel firmy. Pytania zakładają, że kandydat 

przeprowadza wywiad na wyższym stanowisku kierowniczym, być może dyrektor operacyjny dyrektora 



generalnego założyciela. Użyj tych sformułowań jako podstawy do dostosowania pytań do swojej 

wyjątkowej sytuacji: 

8-87 

Jakie są czynniki sukcesu, które powiedzą ci, że decyzja o zabraniu mnie na pokład była właściwa? 

To pytanie rozpoczyna rozmowę na temat czynników sukcesu, które przyniesiecie organizacji. 

8-88 

Jak opisałbyś firmę, którą chciałbyś zostawić swoim spadkobiercom pod względem sprzedaży, 

wielkości, liczby pracowników i pozycji w branży? 

Otwiera to rozmowę o spadkobiercach i ich wpływie na negocjacje 

8-89 

Czy zastanawiałeś się, w jakim stopniu chcesz, aby twoi spadkobiercy mieli wpływ strategiczny lub 

operacyjny w firmie, dopóki jeden z nich nie będzie gotowy na przyjęcie roli COO lub CEO? 

Jeśli na skrzydłach czeka spadkobierca, jest to dobry sposób na rozpoczęcie rozmowy na ten temat. 

8-90 

Jeśli z jakiegoś powodu nie byłeś w stanie funkcjonować jako dyrektor generalny, jak byś to zrobił lubisz 

widzieć firmę zarządzaną? Czy jest to znane, rozumiane i akceptowane przez twoich spadkobierców? 

Czy to na piśmie? 

Strategie przejścia, a częściej ich brak, wykolejają wiele organizacje. Jeśli istnieje strategia przejścia na 

piśmie, możesz to zrobić pewna pewność, że organizacja jest stosunkowo dojrzała w zarządzaniu. 

8-91 

Aby nasz związek zawodowy odniósł sukces - coś, co oboje chcesz - będziemy musieli być pewni, że 

mamy dobrą chemię razem. Jak moglibyśmy to ustalić, a następnie jakie działania chcielibyście podjąć, 

aby zbudować ten związek? 

To pytanie ostrzega dyrektora generalnego, że jednym z czynników sukcesu jest relacja między wami. 

8-92 

Jeśli ty i ja rozwijaliśmy jakąś filozoficzną różnicę, jak byś chciał rozwiązać ten problem? 

Oto odświeżająco szczere pytanie, które dotyczy tego, jak nieuniknione różnice zostaną rozwiązane. 

 

 



Poznawanie pytań 

Pokaż swoją inwestycję w pracę i poziom gry 

Poznawanie pytań sonduje szczegóły dotyczące pracy, firmy, kierownictwa i osób, z którymi 

pracowałbyś. Co więcej, pytania te pokazują, że zainwestowałeś w badania firmy. To wyrównuje siłę 

między tobą a ankieterem, który teraz nie ma pewności, ile już wiesz o firmie. Zgodnie z ogólną zasadą 

należy podejść do tych pytań dotyczących produktów, klientów i procesów, tak jak konsultant. Jesteś 

ekspertem zaangażowanym w wywiad informacyjny, abyś mógł wydać opinię eksperta. Oczywiście nikt 

nigdy nie zadawałby wszystkich tych pytań podczas jednej rozmowy kwalifikacyjnej, ale chcesz dobrze 

zrozumieć cztery aspekty: pracę, ludzi, kierownictwo i firmę. Przed następnym wywiadem wybierz 

cztery lub pięć z tych pytań i przeredaguj je, aby spełnić unikalne wymagania indywidualnego wywiadu. 

8 NAJLEPSZYCH PYTAŃ O POZYCJĘ 

9-1 

Czy mogę zobaczyć opis pracy? Jakie są najważniejsze obowiązki w pracy? 

Dobrym miejscem do rozpoczęcia jest poproszenie o opis stanowiska. 

9-2 

Ile czasu należy poświęcić na każdy obszar odpowiedzialności? 

To pytanie prosi ankietera o określenie, co jest najważniejsze, a następnie ustalenie priorytetów. 

Często ankieterzy uważają to pytanie za bardzo trudne, ponieważ tak naprawdę nie wiedzą. Ale jak 

można odnieść sukces bez porozumień w sprawie najważniejszych rzeczy? 

9-3 

Jakie początkowe projekty chciałbym rozwiązać? 

Podobnie jak w powyższym pytaniu, jest to kolejna próba ustalenia priorytetów, tym razem patrząc na 

projekty. 

9-4 

Jaka jest moja władza budżetowa? 

To pytanie odnosi się do tego, ile będziesz miał odpowiedzialności, zanim wpadniesz na czyjąś 

odpowiedzialność. 

9-5 

Co zamierzasz osiągnąć i jaka będzie moja rola w tych planach? 

Chcesz wiedzieć, jakie są strategiczne cele firmy i jak firma ma nadzieję, że przyczynisz się. 

9-6 

Zakładając, że uda mi się to zadanie, gdzie indziej mógłbym służyć firmie? 

Po pierwsze, oczywiście, ale pytanie pokaże ankieterowi, że masz perspektywę długoterminową. 

9-7 

Czy możesz mi opisać zespół zarządzający? 



Jest to najbardziej ogólne pytanie dotyczące zespołu zarządzającego, z którym się zgłaszasz. 

9-8 

Czy możesz mi pokazać lub naszkicować schemat organizacyjny? 

Schemat organizacyjny to mapa drogowa do struktury firmy i tego, ile masz uprawnień. 

10 NAJLEPSZYCH PYTAŃ O TECHNOLOGIĘ INFORMACYJNĄ 

9-9 

Czy otrzymam zlecenia z IT lub z jednostki biznesowej? 

Jest to krytyczne pytanie, które dotyczy samego DNA zasobów informatycznych w firmie. Organizacje, 

w których jednostki biznesowe mają znaczący wkład w agendę technologiczną, generalnie lepiej 

reagują na warunki rynkowe niż organizacje, w których dział IT jest bardziej odizolowany od realiów 

biznesowych. Z drugiej strony, funkcja IT może być znacznie bardziej zmienna. Które środowisko 

preferujesz? 

9-10 

Czy deweloperzy mają niewielki kontakt z jednostką biznesową lub znaczący kontakt? 

Ta odmiana powyższego pytania dotyczy kontaktu IT z biznesem jednostki jako miara tego, jak 

reagujące jest IT. 

9-11 

Czy firma ma politykę korzystania z sieci? Czy mogę to zobaczyć? 

Odpowiedź na to pytanie da ci dobrą wskazówkę na temat poziomu zaufania w firmie. Zbyt 

retroaktywna polityka sieci może wskazywać na firmę, która nie czuje się dobrze z powodu 

niepewności związanych z siecią. 

9-12 

Komu zgłasza główny oficer ds. Informacji lub technologii? 

Jeśli CIO zgłosi się bezpośrednio do CEO, oznacza to firmę, która przypisuje wysoką wartość 

strategiczną funkcji IT. 

9-13 

Jakie są największe wyzwania techniczne dla tego działu / firmy? 

Dowiedz się, w jaki sposób menedżer ds. Zatrudnienia definiuje wyzwania techniczne i przygotuj się na 

sprzedaż przeciwko tym wynikom. 

9-14 

Tradycyjnie firmy wykorzystywały IT do obniżania kosztów końcowych. Ale jestem podekscytowany 

wykorzystaniem IT do rozwijania najlepszych możliwości, takich jak tworzenie nowych produktów i 

identyfikowanie nowych rynków. Czy możesz porozmawiać o tym, w jaki sposób IT jest 

wykorzystywane w tej firmie do tworzenia najwyższej wartości? 

Czy chcesz pracować w firmie, w której IT nadal pełni funkcję interakcji wewnętrznych? 



9-15 

Jakie strategie testowania oprogramowania okazały się skuteczne tutaj? 

Pamiętaj, że jest to pytanie, które ma sens tylko w przypadku ankietera, który pasjonuje się 

testowaniem oprogramowania. 

9-16 

Czy firma korzysta z komitetu sterującego IT? 

Pytanie pokazuje, jak niektóre firmy opracowują finansowanie i strategie IT. 

9-17 

Czy masz formalny proces zarządzania zmianami rozwojowymi, czy proces jest bardziej nieformalny? 

Wielu programistów nienawidzi formalnych, ustrukturyzowanych procesów lub standardów; inni 

witają strukturę. Jasno określ środowisko, które rozważasz. 

9-18 

Po miesiącach długich godzin pracy morale pracowników IT może gwałtownie spadać. Jakie nagrody 

okazały się skuteczne w rozpoznawaniu i nagradzaniu wyjątkowej pracy? 

To pytanie może być bardziej spostrzegawcze, jeśli rzeczywiście masz jakieś konkretne sugestie 

dotyczące monetarnych i niepieniężnych metod rozpoznawania wydajności. Kto wie, możesz skończyć 

na tym, co sugerujesz. 

5 NAJLEPSZYCH PYTAŃ DO SPRZEDAŻY I POZYCJI MARKETINGOWYCH 

9-19 

Jaka jest struktura prowizji i jaki jest mój potencjał zarobkowy 1, 3, 5 lub 10 lat? 

Każdy sprzedawca musi zrozumieć, jak działają prowizje i związane z nimi wynagrodzenie. 

9-20 

Jeśli umieścisz wszystkich sprzedawców w linii od najlepszego do tylko akceptowalnego wykonawcy, 

jakie są zarobki 50 percentyla? 25? 75.? 

To dobry sposób na zrozumienie swojego potencjału zarobkowego, jeśli dołączysz do firmy. 

9-21 

Jaki procent sprzedawców osiąga cele? 

Każdy sprzedawca ma limit. Jeśli większy odsetek sprzedawców nie spełnia limitu, oznacza to, że albo 

kwota jest zbyt wysoka, albo zespół sprzedaży jest niewystarczający. 

9-22 

Jaki procent obecnych ludzi jest powyżej i poniżej ich zestawu celi? 

Innymi słowy, jak firma radzi sobie z nierentownymi sprzedawcami? 

9-23 

Czy możesz opisać wydajność zespołu sprzedaży? 



Chcesz wiedzieć, czy dołączysz do zespołu supergwiazd, czy też przegranych. 

DODATKOWE PYTANIA ODKRYWAJĄCE 

• Do kogo mam się zgłosić? 

• Ile mam bezpośrednich zgłoszeń? 

• Jakie jest tło tych, których nadzorowałbym? 

• Czy można spotkać ludzi, którzy pracują w dziale? 

• Jaki jest średni obrót w dziale, do którego mam nadzieję dołączyć? 

• Ile nowych pracowników rocznie potrzeba, aby utrzymać cały personel w dziale? 

• Jak opisałbyś tutaj kulturę korporacyjną (lub środowisko pracy)? 

• Co lubisz najbardziej / najmniej w pracy z [imieniem menedżera]? 

• Jak wrażliwe jest zarządzanie na pomysły pracowników? 

• Ile masz interakcji z przełożonymi i innymi współpracownikami? 

• Czy pracujesz więcej w sposób niezależny lub w środowisku zespołowym? 

• Jak opisałbyś kulturę korporacyjną (lub środowisko pracy) tutaj? 

• W jaki sposób Twoja organizacja różni się od konkurencji? 

• Jakie są plany firmy dotyczące przyszłego wzrostu? 

• Jakie problemy napotyka Twoja organizacja? 

• Co najbardziej lubisz w pracy tutaj? 

• Jaka jest wielkość działu, jego wielkość sprzedaży i bieżące zarobki? 

• Jaki jest plan firmy od 5 do 10 lat? 

• Jak się pozycjonujesz w stosunku do swoich konkurentów? 

• Jakiego rodzaju wsparcie zapewnia firma na badania i rozwój? 

• Co lubisz w życiu w tej społeczności? 

• Czy firma ma zorganizowany poziom płac? 

• Jaki procent mojego czasu spędziłbym na różnych funkcjach, które opisałeś, że ta praca obejmuje? 

• Ile jest kontaktów między działami (jeśli duża organizacja)? 

• Jak opisałbyś kulturę swojej organizacji? 

• Jak najlepiej poznać zasady, praktyki i kulturę firmy? 

• Gdzie ta pozycja pasuje do struktury działu i organizacji jako całości? 

 



PYTANIA OBRONNE 

Pytania, które informują o tym, w co się pakujesz i chronią przed popełnieniem błędu 

Pytania obronne mają na celu zapewnienie, że chcesz mieć pracę. W tym czasie organizacja 

zaoferowała ci pracę lub wyraziła duże zainteresowanie twoimi kwalifikacjami. Rozkoszuj się. Nigdy nie 

będziesz w pozycji o większej sile. Nadszedł czas, aby zadać trudne pytania, które dadzą Ci informacje, 

na podstawie których możesz podjąć najlepszą decyzję w swojej karierze. Nawet jeśli jesteś 

bezrobotny, oprzyj się pokusie podjęcia pracy tylko dlatego, że jest ona oferowana. Możesz być teraz 

na patelni, ale ogień z pewnością jest gorętszy, jeśli zaakceptujesz pracę, której nie rozumiesz w pełni. 

Więc zapytaj. Chociaż nigdy nie chcesz zadawać pytań, które psują twoją relację z ankieterem, wyjaśnij, 

że oczekujesz szczerych odpowiedzi na swoje pytania. W rzeczywistości jest w tym momencie zaleta 

bycia prawdziwym. Większość ankieterów oczekuje, że będziesz dbał o swoje zainteresowania. Jeśli nie 

możesz wypowiedzieć się za własne interesy, będą się zastanawiać, jak można oczekiwać, że zabierzesz 

głos w najlepszym interesie organizacji? Tutaj twoje badania chronią twoje zainteresowania. Musisz 

wiedzieć, dlaczego firma traci pieniądze, dlaczego wcześniejszy operator odszedł z pracy i jakie są plany 

relokacji dla tego działu. Dobrze jest poprosić o rozmowę z potencjalnymi podwładnymi i kolegami. Są 

doskonałym źródłem informacji; wiedzą, co się dzieje i najprawdopodobniej będą z tobą szczęśliwi. 

Możesz zapytać tych ludzi o nieformalną strukturę władzy, niepisane priorytety, to, czego naprawdę 

potrzeba, aby odnieść sukces, i co najbardziej chcą zmienić. 

15 NAJLEPSZYCH PYTAŃ ODPOWIEDZIALNYCH 

10-1 

Gdybym osiągnął spektakularny sukces na tym stanowisku po sześciu miesiącach, co bym osiągnął? 

Jest to bardzo śmiały sposób na zrozumienie „wymarzonej listy” osiągnięć, które, na pewnym 

poziomie, należy się spodziewać. 

10-2 

Czy przewidujesz, że ta praca wiąże się ze znacznymi nadgodzinami lub pracujesz w weekendy? 

To uczciwe pytanie, więc poproś o to prosto. 

10-3 

Rozumiem, że firma doświadczyła zwolnień w ciągu ostatnich dwóch lat. Czy możesz sprawdzić 

powody, dla których były one konieczne? Sprawi to, że ankieter poczuje się niekomfortowo, ale osoba 

przeprowadzająca wywiad oczekuje pytania o zwolnienia. 

10-4 

Jak traktowano zwolnienia w zakresie powiadamiania, odpraw, usług outplacementowych itp.? 

Chcesz wiedzieć, w jaki sposób Twoje zakończenie, jeśli zostaniesz zredukowany, prawdopodobnie 

zostanie obsłużone. 

10-5 

Czy istnieją formalne wskaźniki do pomiaru i nagradzania wyników w czasie? 

Wrażenie, które chcesz opuścić, polega na tym, że jesteś dobry i chcesz, aby metryki go rozpoznały. 

10-6 



Jak skutecznie firma przekazała swoje trzy główne cele biznesowe? 

Jeśli rekruter nie może ich wyrazić, masz swoją odpowiedź. 

10-7 

Ciężko pracuję. Spodziewam się być w pobliżu innych ciężko pracujących ludzi. Czy będę czuł się 

komfortowo z poziomem wysiłku, jaki tu znajduję? 

Pytasz ekrutera, czy znajdziesz rodzaj ciężko pracującego środowiska, w którym rozwijasz się w tej 

pozycji. Jeśli ankieter w ogóle się zabezpiecza, masz swoją odpowiedź. 

10-8 

Czy strategia szkoleniowa firmy jest powiązana z podstawowymi celami biznesowymi firmy? 

Najbardziej wyrafinowane firmy łączą swoje inwestycje szkoleniowe i edukacyjne z podstawowymi 

celami biznesowymi. 

10-9 

Jak Twoja firma radzi sobie z uznaniem za dobrze wykonaną pracę? 

Sposób, w jaki organizacja osiąga nagrody, mówi wiele o jej kulturze. 

10-10 

Kiedy ostatni raz nagrodziłeś podwładnego za jego wysiłki? Jaki wyraz uznania wyraziłeś? 

To pytanie przechodzi od ogólnego do konkretnego. Pytasz teraz o praktyki menedżera w nagradzaniu 

podwładnych. 

10-11 

W jaki sposób firma rozpoznaje i wyciąga wnioski z odważnej próby, która nie okazała się tak 

oczekiwana? 

Wiele firm twierdzi, że ma bezkarny stosunek do menedżerów, którzy popełniają błędy, ale niewielu 

spełnia postawę. Zapytaj o czas, w którym lekcje z błędu zostały szeroko rozpowszechnione w całej 

organizacji 

10-12 

Ile miałabym wolności w określaniu celów i terminów? 

To pytanie odnosi się do tego, ile autorytetu będziesz musiał wykonać w sposób, jaki uznasz za 

stosowny, w porównaniu do preferencji innych osób. 

10-13 

Jak długo ta pozycja istnieje w organizacji? Czy jego zakres ostatnio się zmienił? 

Informacje o historii stanowiska i jego niedawnej ewolucji mogą wpłynąć na twoją decyzję. 

10-14 

Jakie są największe wyzwania, przed jakimi stanę na tym stanowisku, aby kontynuować program 

organizacji? 



Pytanie prosi ankietera o zidentyfikowanie przeszkód, przeszkód i innych min lądowych, z którymi 

muszą się zmierzyć ludzie zajmujący każdą pozycję w organizacji. Jeśli ankieter sugeruje, że nie ma 

takich przeszkód, wiesz, że to kłamstwo. 

10-15 

Czy moje zadania są ograniczone do mojego opisu pracy, czy będę wykonywał obowiązki poza 

opisanym zakresem pracy? 

Jeśli istnieje opis stanowiska, jest często ignorowany. Jeśli zamierzasz wykonywać swoją pracę tak 

dobrze, jak ktoś inny, powinieneś wiedzieć teraz, zanim przyjmiesz pracę. 

 



PYTANIA ZWROTNE 

PYTANIA, KTÓRE WSKAZAJĄ I ROZWIĄZAJĄ TWOJE POZYCJE 

Ed Koch, były burmistrz Nowego Jorku, zasłynął z tego stwierdzenia: „Jak się czujesz?” Powinieneś 

także przyswoić sobie rozmowę za pomocą form tego pytania. Pytania zwrotne pozwalają odkryć i 

rozbroić obawy ankietera. Często bardzo trudno jest dowiedzieć się, co rozmówca w tobie nie lubi. W 

wielu przypadkach polityka firmy lub strach przed postępowaniem sądowym uniemożliwia ankieterom 

przekazanie informacji, które są kluczowe dla Ciebie, jeśli chcesz poprawić swoje techniki 

przeprowadzania wywiadów. „Kandydaci muszą zrozumieć, że udzielanie uczciwych opinii jest 

naprawdę trudne dla rekruterów, a czasami niemożliwe” - mówi Janice Brookshier z Seattlejobs. org. 

„Jeśli na przykład otrzymałeś złe referencje, nie mogę ci powiedzieć”. Jednakże musisz odkryć 

wątpliwości, jeśli takie istnieją. Uważam, że fakty są przyjazne. Nie zawsze mogą być wygodne. Jeśli 

zostałeś zwolniony lub byłeś w więzieniu lub masz dużą lukę w swojej historii pracy, te fakty nie są 

przyjemne. Ale są przyjaźni, ponieważ masz kontrolę nad ich ujawnianiem. Zawsze lepiej radzisz sobie 

z faktami niż mając nadzieję, że zostaną zignorowane. Fakty nie mogą być omawiane, ale nigdy nie są 

ignorowane. Chodzi o to, że nie możesz zgłosić sprzeciwu, o którym nie wiesz. Te pytania wymagają 

odwagi. Nie bójcie się ujawniać swoich słabości. Chcesz być w stanie przezwyciężyć zastrzeżenia, 

ponieważ ma to miejsce podczas sprzedaży. 

10 NAJLEPSZYCH PYTAŃ ZWROTNYCH 

11-1 

Jak do tej pory mnie widzisz? 

Bezczelne pytanie w najlepszym wydaniu, ale jeśli zostanie powiedziane z uśmiechem i lekkim tonem 

głosu, może zadziałać. 

11-2 

Czy masz jakieś obawy dotyczące mojej zdolności do wykonania pracy i dopasowania się do niej? 

Jest to ważne pytanie, ponieważ pokazuje pokorę i daje możliwość zarówno zaradzenia, jak i 

wyeliminowania sprzeciwu. 

11-3 

Czy jest coś, co stoi nam na drodze do porozumienia? 

Zauważ, że pytanie nie dotyczy oferty, chodzi o zgodę. 

11-4 

Czy masz jakieś obawy dotyczące mojego doświadczenia, wykształcenia, umiejętności? 

Jest to bezpośrednie pytanie o wszelkie zastrzeżenia, jakie może mieć ankieter. 

11-5 

Jak porównać z innymi kandydatami, z którymi rozmawiałeś? 

Oto inny sposób patrzenia na to, gdzie stoisz, i zawsze dobrze jest uzyskać informacje o konkursie. 

11-6 



Opisz swojego idealnego kandydata. Czego brakuje moim kwalifikacjom w porównaniu z teoretycznymi 

idealnymi kandydatami? 

Jeśli masz poczucie, że osoba przeprowadzająca wywiad uważa, że jesteś niedostatecznie 

wykwalifikowany, oto pytanie, które może dać ci szansę przekonania go, że masz to, czego potrzeba. 

11-7 

Czy jest jeszcze coś, co mogę rozwinąć, aby lepiej zrozumieć moje kwalifikacje i przydatność na tym 

stanowisku? 

Odpowiedź często ujawnia, gdzie ankieter jest mniej niż całkowicie zadowolony z twoich danych 

uwierzytelniających. 

11-8 

Czy są jakieś obszary, w których uważasz, że nie spełniam twoich wymagań? 

Bezpośrednio apelujesz do rekrutera, aby porozmawiał o twoich niedociągnięciach. Teraz pokaż 

ankieterowi, jak możesz słuchać krytyki bez uzyskiwania obrony. 

11-9 

Czy możesz dać mi jakieś opinie, które uczyniłyby mnie bardziej atrakcyjną dla firmy w przyszłości lub 

że mógłbym odnieść korzyść następnym razem? 

Jeśli nie dostaniesz pracy, być może to pytanie da ci przynajmniej istotne informacje zwrotne, których 

możesz użyć następnym razem. 

11-10 

Czy jest jeszcze coś, czego potrzebujesz ode mnie, aby mieć pełny obraz moich kwalifikacji? 

Jest to alternatywne i eleganckie sformułowanie centralnego pytania zwrotnego. 



Pytania ofertowe 

PYTANIA, KTÓRE ZAKOŃCZĄ OFERTĘ 

Wywiady dotyczące pracy to rozmowy telefoniczne. Produkt, który sprzedajesz, to ty sam. Marketing  

mówi, że każdy komunikat marketingowy wymaga złożenia oferty: jasno sformułowanego wniosku o 

zamówienie. Odbierz telefon. Wyślij kartę odpowiedzi. Kliknij w link. Daj mi ofertę. Tak jest w 

przypadku każdej rozmowy kwalifikacyjnej. Za każdym razem, gdy spotykasz się z menedżerem ds. 

Rekrutacji, masz niezastąpioną okazję, aby poprosić o ofertę. „Kiedy przeprowadzam wywiad z 

kandydatem na stanowisko sprzedaży, chcę, żeby mnie zamknęli” - mówi Bob Conlin, wiceprezes 

Incentive Systems w Bedford, Massachusetts. „Jeśli dadzą mi miękkie zakończenie, lub, co gorsza, w 

ogóle nie będą blisko, zaczynam się martwić.” Oto przykład tego, co Conlin uważa za trudne 

zakończenie: 

„Bob, co roku będę twoim pracownikiem numer jeden. Każdego roku zamierzam pokonać limit. Jestem 

twoim kandydatem. Kiedy mogę zacząć?  

Wiem, że jestem tutaj zamknięty - mówi. „Kandydat mówi moim językiem. Jego zaufanie jest zaraźliwe. 

”Ale Conlin chce również zobaczyć dowody, że kandydat jest świadomy celów organizacji, a nie tylko 

celów sprzedawcy. Poniższe pytanie jest jeszcze bardziej przemyślane, ponieważ pokazuje, że kandydat 

myśli już jako członek zespołu: 

Wiem, że mogę napędzać przychody i zarabiać na klientach. Jakiego rodzaju istnieją procesy, które 

pomogą mi współpracować?  

Poza pytaniem o pracę, pytania ofertowe wymagają wskazania, jak przychylnie ocenia Cię osoba 

przeprowadzająca rozmowę. Jednym ze sposobów oceny zainteresowania firmy jest sprawdzenie, jak 

ciężko ankieter stara się sprzedać ci, przyjmując pracę, gdy zadasz te pytania. Niektórzy kandydaci 

bledną, mówiąc coś tak jawnego jak: 

Czy jesteś gotowy, aby złożyć mi ofertę teraz, czy muszę się sprzedać trochę więcej? 

Ale co masz do stracenia? Jeśli praca, o którą się ubiegasz, ma jakąkolwiek jakość marketingu lub 

zarządzania w ogóle, rekruter będzie pod wrażeniem Twojego zaufania. Każdy wielki sprzedawca wie, 

jak „poprosić o zamówienie”. Oto, jak poprosić o pracę w końcowym wywiadzie. Zaczynać z 

oświadczeniem o zrozumieniu możliwości: 

 

Jak rozumiem, wybranym kandydatem będzie ktoś z wykształceniem x, kwalifikacjami yi 

doświadczeniem. Czy rozumiem , że mam szanse?  

Tutaj twój cel jest potrójny. Najpierw testujesz, czy rzeczywiście rozumiesz sytuację. Jeśli coś 

przeoczyłeś lub, co bardziej prawdopodobne, ankieter zapomniał jakiegoś ważnego wymogu, nadszedł 

czas, aby to naprawić. Po drugie, zakładając, że poprawnie podsumowałeś pozycję, ankieter jest pod 

wrażeniem twoich umiejętności organizacyjnych. Po trzecie, proszenie o zgodę w tym momencie jest 

strategią na rzecz przyznania rozmówcy zwyczaju mówienia „tak”. Tak jest odpowiedzią na następne 

pytanie i dobrze jest mieć rozmówcę w nastroju tak. 

Krytycznym następnym pytaniem jest: 

Czy spełniam wymagania? 



Teraz czekaj. To najtrudniejsza część. Osoba przeprowadzająca wywiad uzupełnia swój umysł. 

Odpowiedź powie, czy nadszedł czas, aby zamknąć lub jeśli masz więcej czasu, aby przekonać do 

zrobienia tego. Jeśli osoba przeprowadzająca wywiad jest pozytywna i mówi, że tak (znowu jest to 

słowo), masz wszystkie kwalifikacje, możesz teraz dostarczyć najsilniejszą linię zamknięcia: 

Cieszę się, że się zgadzamy. Ja też tak się czuję. Jestem więc z pewnością zainteresowany otrzymasz 

najsilniejszą ofertę. 

Ale muszę  uczciwe ostrzec. Jesteś tutaj na niebezpiecznym gruncie. Twoja decyzja o zadanie pytania 

musi być perfekcyjna. Zanim poprosisz o pracę, musisz stworzyć dobry kontakt z prowadzącym 

rozmowę, ustalić, że jesteś dobrym kandydatem do pracy i wyodrębnić przynajmniej pewien wyraz 

zainteresowania od ankietera. Wasze wyczucie czasu musi być tak perfekcyjne, że ankieter może 

ustawić przy tym zegarek. Innymi słowy, jeśli nie masz wysokiego stopnia pewności co do każdego z 

tych punktów, nie ryzykowałbym. 

To ryzykowny ruch z dwóch powodów: 

Po pierwsze, prosząc potencjalnego klienta o wyrażenie zgody na zamówienie na kupę długopisów z 

umieszczonym na nich logo firmy, od czasu do czasu może pojawić się perspektywa podpisania w 

dolnej linii, jest bardzo mało prawdopodobne, że w rzeczywistości zatrudnisz menedżera ds. 

zatrudnienia, „Jasne, chcesz tę pracę? Masz to! Kiedy możesz zacząć? ”Nawet menedżer ds.rekrutacji 

musi przejść proces i musi skonsultować się z innymi. Mimo to proszenie o pracę może poruszyć cię w 

tłumie. Po drugie, może wysadzić cię z siodł. Dzieje się tak, ponieważ we współczesnej amerykańskiej 

kulturze biznesowej proszenie o coś tak ważnego jak praca jest obciążone dużą ilością bagażu 

emocjonalnego. To tak jak mówić o pieniądzach. Mówienie bezpośrednio o pieniądzach jest tematem 

tabu. Wszyscy wiedzą, że jest to najważniejsza część rozmowy w rozmowie kwalifikacyjnej, ale pozory, 

jakie wszyscy mamy o pieniądzach, spychają ją do końca, prawie tak, jakby pieniądze były refleksją. Tak 

jest z biznesem bezpośredniego proszenia o pracę. Nadal jednak korzyści przeważają nad ryzykiem. 

Jeśli Twój ton jest doskonały, a czas jest właściwy, prośba o pracę pomoże odróżnić Twoje referencje 

od tłumu, wzmocni Twoją propozycję wartości, a w skrajnie rzadkich przypadkach nawet wyśle ofertę 

na miejscu. 

CO MYŚLĄ REKRUTATORZY 

Prośba o pracę bezpośrednio jest trudna, a niektórzy rekruterzy i trenerzy pracy nie zgadzają się z tym. 

Niektórzy uważają, że proszą o pracę asertywną; inni myślą, że jesteś bezczelny lub w desperacji. 

Osobiście preferuję błądzenie po stronie asertywności. Cichy może, jak mówi Biblia, odziedziczyć 

ziemię, ale niekoniecznie dostają pracę. Jak zawsze, musisz korzystać z radaru i ufać swoim instynktom. 

Dobrze jest być bezpośrednim, prosząc o pracę - mówi Tony Stanic, menedżer zasobów w CNC Global 

w Ottawie, Ontario, Kanada. „Myślę, że dobrze jest być tak entuzjastycznym i bezpośrednim, jak to 

tylko możliwe. Osoba, która najwyraźniej chce mieć pracę, otrzyma ofertę. Spróbuj dowiedzieć się, jaki 

jest ich poziom zainteresowania, pytając ich bezpośrednio. ”Stanic był pod wrażeniem kandydatów, 

którzy mogliby dostarczyć takich tematów, jak: 

• Czy uważasz, że jestem odpowiedni na to stanowisko? 

• Czy masz jakieś zastrzeżenia do mojej zdolności do wykonywania tej pracy? 

„Nie bój się zadawać tych pytań” - kontynuuje Stanic. „Możesz być w stanie przezwyciężyć wszelkie 

zastrzeżenia, które mogą mieć. Może to być trochę niewygodne, ale lepiej dowiedzieć się, jakie są ich 

obawy, niż dowiedzieć się, że nie dostałeś pracy. Prośba o pracę może być kluczowym czynnikiem w 



procesie podejmowania decyzji przez ankietera. ”„ Istnieje pewna granica między zaufaniem a 

arogancją ”, mówi dyrektor ds. HR w KnowledgePoint, Rich Franklin. Aby odnieść sukces w niektórych 

zawodach, musisz być nachalny i wykazać w rozmowie kwalifikacyjnej, jak agresywnie możesz 

sprzedawać. Na przykład Franklin zatrudnił maklerów giełdowych dla Dean Witter na 10 lat, zanim 

dołączył do KnowledgePoint. Maklerzy giełdowi to oczywiście sprzedawcy, którzy sprzedają papiery 

wartościowe. Jedno z pytań kandydata na sprzedaż, który zrobił na nim wrażenie: 

• Jestem osobą do pracy! Czy możesz mi powiedzieć, kiedy możesz złożyć mi ofertę? 

„W branży oprogramowania, gdzie sprawy są bardziej wyluzowane”, kontynuuje Franklin, „Byłbym czul 

się mniej komfortowo z facetem, silny." 

Nancy Levine z The Pacific Firm również domaga się ostrożności. Dla niej takie bezpośrednie pytania są 

oznaką zbytniego myślenia w pudełku. To, co Levin lubi słyszeć od kandydatów, to subtelniejsze sondy 

do sprzeciwu: 

• Jestem bardzo zainteresowany tą pozycją. Czy masz jakieś pytania lub wątpliwości, które mogę 

rozwiązać? 

• Spotkanie z tobą było przyjemnością. Naprawdę chcę tę pracę. Czy możesz mi powiedzieć, gdzie 

jesteś w trakcie procesu? 

„Miejmy nadzieję, że rekruter wykasuje zastrzeżenia, które osoba poszukująca pracy może rozwiązać i 

przezwyciężyć” - mówi Levine. Ważna rzecz, mówi, to nie wyglądać, jakbyś za bardzo się starał. Na 

przykład Levine krytykuje sformułowanie takie jak to: 

Jak rozumiem, wybranym kandydatem będzie ktoś z wykształceniem x, kwalifikacjami yi 

doświadczeniem. Czy dobrze rozumiem szansę? 

„Dla mnie to pytanie jest zbyt sztuczne, zbyt zalatuje sprzedawcąa samochodów, a trochę 

przezroczysty pod względem próby zamknięcia ”, mówi. „Może zadziałać jako linia pytań podczas 

pierwszego połączenia telefonicznego, ale nie do zamknięcia w wywiadzie. Spodziewałbym się, że 

nasza dyskusja wskaże, czego szukamy. ” 

„Musi istnieć pewna chemia między mną a kandydatem, aby odpowiedzieć na tego rodzaju pytania” - 

zgadza się Kimberly Bedore, dyrektor ds. Strategicznych rozwiązań HR w Peopleclick, Dallas, Teksas. 

„Musisz wiedzieć, że rekruter  jest naprawdę zainteresowany; w przeciwnym razie sprawia, że ankieter 

czuje się niekomfortowo. ”Nie umieszczaj rekrutera w trybie defensywnym, dodaje. „Po prostu pokaż, 

że rozumiesz największy problem biznesowy firmy i masz to, czego potrzeba, aby go rozwiązać. Pytanie 

o to, jaki będzie następny krok, jest zawsze w porządku. Jeśli twój czas jest nawet nieco wyłączony lub 

twój głos jest zbyt przenikliwy, odejdziesz jako chwytający, niezdarny, a co najgorsze, zdesperowany. 

Jeśli masz zamiar poprosić o pracę, przećwicz te pytania z zaufanym przyjacielem lub mentorem. Użyj 

kamery wideo, aby nagrać siebie, wypowiadając pytania. Dopóki nie zdołasz uzyskać spokojnego 

nastroju, uniknę tych pytań. 

ALE PRACE SPRZEDAŻY SĄ RÓŻNE 

Ogólnie rzecz biorąc, jak już mówiliśmy, trudno jest być zbyt bezpośrednim proszącym o pracę. Ale jeśli 

ubiegasz się o jakąkolwiek pracę przedstawiciela handlowego, prośba o pracę nie jest opcjonalna. Jeśli 

nie poprosisz o pracę w wywiadzie, prawdopodobnie jej nie otrzymasz. Pracodawca chce, abyś mógł 

zamknąć sprzedaż. Dlaczego pracodawca ma szansę sprzedać swój produkt lub usługę, gdy nie możesz 

się nawet sprzedać? Pamiętaj, że zadaniem przedstawiciela handlowego jest poprosić o zamówienie i 



zamknąć transakcję, a nie tylko zrobić ładną prezentację. W przypadku wywiadów sprzedażowych takie 

zwroty mogą być odpowiednie: 

• Naprawdę chcę tej pracy. Czy zamierzam to zdobyć? 

• Myślę, że zdobyłem tę pracę. Kiedy otrzymam ofertę? 

• Czy dostałem pracę? 

• Chciałbym zacząć od razu. Kiedy możemy usunąć papierkową robotę? 

Poniższe pytania dają kilka pytań, które należy zadać dla zadania o różnym stopniu bezpośredniości. 

Każde z pytań może służyć jako proaktywne zbliżenie do głównej części wywiadu. Każde z tych pytań 

zostało przetestowane i okazało się, że w odpowiednich okolicznościach działa. W innych przypadkach 

pytania mogą przynieść odwrotny skutek. Ryzyko polega na tym, że ankieter może uważać cię za 

bezczelnego lub bezczelnego. Dobrze przeanalizuj sytuację i stąpaj lekko. 

10 NAJLEPSZYCH PYTAŃ NA TEMAT OFERTY 

12-1 

Czy jest coś osobiście lub zawodowo, które uważasz, że uniemożliwiłoby mi bycie solidnym 

współpracownikiem w tej roli? 

Jeśli nie, możesz założyć, że następnym krokiem jest wypracowanie szczegółów dotyczących 

zatrudnienia. Jeśli tak, to możesz zająć się sprzeciwem. 

12-2 

Panie pracodawco, wasze poszukiwania się skończyły. Nie znajdziecie nikogo bardziej 

wykwalifikowanego do wykonywania tej pracy niż ja. Gdybym był tobą, anulowałbym wszystkie 

pozostałe wywiady i złożył mi ofertę. Takie podejście można uznać za pewne lub bezczelne. Ale w 

odpowiednim tonie głosu może być skuteczny. 

12-3 

Panie pracodawcy, nie zamierzam trzymać tego w tajemnicy. Naprawdę chcę tej pracy i wiem, że będę 

w niej fantastyczny. Teraz zamknij się i słuchaj. Oprzyj się pokusie uzasadnienia tego śmiałego 

stwierdzenia. Jeśli jesteś w gorącym nastroju z dwoma innymi kandydatami, a wszystkie inne rzeczy są 

równe, możesz się założyć, że najbardziej entuzjastycznie poszukujący pracy dostanie ukłon. 

12-4 

Dopóki jeszcze nie usłyszę od ciebie, jakie szczególne aspekty pracy i wywiad powinienem rozważyć? 

Zwróć uwagę na pewność siebie. To nie „jeśli”, ale „kiedy”. Pytanie zręcznie przypomina 

prowadzącemu wywiad, że tak jak firma rozważa ciebie, rozważasz firmę. 

12-5 

Wiem, że mogę sprostać wymaganiom stanowiska i wnieść wyjątkowy wkład. Czy mogę mieć ofertę? 

W tak bezpośredni sposób prowadzący wywiad musi złożyć oświadczenie o swoich szansach na 

zatrudnienie. Jeśli osoba przeprowadzająca wywiad nie, wcale nie interesuje się tobą. 

12-6 



Jaka będzie twoja rekomendacja dla komitetu ds. Zatrudnienia? 

Wyrażony w ten sposób pochlebiasz przesłuchującemu, że jego rekomendacja jest cenna. 

12-7 

Jestem gotów podjąć decyzję na podstawie posiadanych informacji. Jest tu cokolwiek innego, co 

potrzebujesz, by złożyć mi ofertę? 

Skuteczny, dwustopniowy cios pytania, który łączy wyraz zainteresowania z subtelnym zaproszeniem 

do obejrzenia oferty. 

12-8 

Jestem bardzo zainteresowany tą pracą i wiem, że twoje poparcie jest kluczowe dla otrzymania mojej 

oferty. Czy mogę prosić o poparcie? 

Wyrażone w ten sposób pytanie nie wymaga, aby ankieter oferował pracę, a jedynie poparcie. Schlebia 

również ankieterowi, dając jasno do zrozumienia, że jego zalecenie niesie ze sobą znaczną wagę, czy 

to, czy nie. 

12-9 

Wydaje mi się, że świetnie się tu dopasowujemy. Co o tym sądzisz? 

Zwróć uwagę, że jest to bardzo agresywne sformułowanie, najlepiej pasujące do pozycji sprzedaży. 

12-10 

To była interesująca i owocna dyskusja. Chciałbym bardzo przejść do następnego kroku. Jest to 

stwierdzenie, a nie pytanie, ale bardzo skutecznie zamyka wywiad, nie tylko prosząc o kolejny krok, ale 

zakładając, że taki będzie. 

TWORZENIE ZMYSŁU PILNOŚCI 

Jeśli chcesz popchnąć ankietera do podjęcia decyzji, możesz zastosować subtelny nacisk, używając 

jednego z poniższych pytań. Stworzysz poczucie pilności, które może skłonić ankietera do powrotu z 

ofertą szybciej niż on lub ona. Ale wprowadza również duże ryzyko. Osoba przeprowadzająca wywiad 

może czuć się pod presją, a nawet prześladowana. Zrób to tylko wtedy, gdy możesz sobie pozwolić na 

utratę - jeśli w rzeczywistości masz inne oferty w banku lub jesteś wygodnie zatrudniony. Te cztery 

zamknięcia trochę pochłonęły przesłuchującego: 

• Mam inne oferty w toku, które dają mi ogromny potencjał. Ale lubię to, co tu widzę, i wiem, że jestem 

dla ciebie właściwą osobą. Jeśli się zgodzisz, możemy porozmawiać z indykiem? 

• Czy powiedziałem coś, co wskazuje, że nie jestem idealnym kandydatem do tej pracy? 

• Jestem na wywiadzie końcowym z innymi firmami, ale podoba mi się to, co tu widzę. Chciałbym 

otrzymać od ciebie ofertę, abym mógł podjąć decyzję. 

• W oparciu o potrzeby mojej rodziny i inne wywiady, zobowiązuję się do podjęcia decyzji do 

następnego piątku. Co musimy zrobić, aby przyspieszyć proces podejmowania decyzji, aby do tego 

czasu rozważyć ofertę od ciebie? 



Pytania do supergwiazd 

Pytania o dławienie .gdy wiedzą, że jesteś najlepszy  

Superstars, najbardziej poszukiwani kandydaci, mogą sobie pozwolić na wybredność. Nawet w 

dzisiejszej gospodarce konkurencja dla najbardziej utalentowanych współpracowników jest szybka. Z 

tego powodu supergwiazdy mogą zadawać potencjalnym pracodawcom pytania, z którymi inni 

kandydaci mieliby problemy. „Superstars może przeprowadzić wywiad z firmą za pomocą mrożących 

krew w żyłach pytań, aby upewnić się, że wybiorą najlepszą możliwą okazję” - mówi dr John Sullivan, 

profesor i kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Stanowym w San 

Francisco. Według dr Sullivana są następujące rodzaje pytań, które rutynowo pytają najbardziej pewni 

kandydaci. „Nawet jeśli nie jesteś jeszcze supergwiazdą (jeszcze), ważne jest, aby być sceptycznym, 

ponieważ rekrutujący i menadżerowie zatrudniania okazjonalnie sprawiają, że praca wydaje się lepsza 

niż jest w rzeczywistości”, mówi Sullivan. „Potrzebny jest dokładny podgląd pracy, a otrzymanie go 

wymaga od przyszłego menedżera trudnych pytań. Zdolność i chęć menedżera do udzielenia 

odpowiedzi na te trudne pytania powinny być głównym czynnikiem decyzji o przyjęciu oferty.” Nie ma 

powodu, dla którego nie możesz zachowywać się jak supergwiazda i umieścić kilka z tych pytań w 

swoim portfolio. Kto wie? Może jeśli zachowujesz się jak supergwiazda, będą cię traktować jak jedną z 

nich. 

SPÓŁKA 

13-1 

Jaka jest marża zysku brutto działu, w którym będę pracował? Jaki procent całkowitego zysku firmy 

generuje? Czy wzrasta, czy maleje? Ważne jest, aby znać wkład swojego działu lub działu w całkowity 

zysk organizacji. 

13-2 

Co to jest „zabójcza aplikacja” Twojej firmy? Jaki procent  ma to udział w rynku? Czy będę nad tym 

pracował? Każda firma ma podstawowy produkt, który często generuje lwią część przychodów. Jeśli to 

tam chcesz być, upewnij się, że zostaniesz tam umieszczony. 

13-3 

Czy możesz podać mi przykłady najlepszych i najgorszych aspektów kultury firmy? 

Czy menedżer ds. Zatrudnienia ma wystarczającą wiedzę, aby wiedzieć, że każda kultura korporacyjna 

ma zarówno pozytywne, jak i negatywne cechy? 

13-4 

Co sprawia, że ta firma jest doskonałym miejscem do pracy? Jakie zewnętrzne dowody (rankingi lub 

nagrody) musisz udowodnić, że jest to świetne miejsce do pracy? Co zamierza zrobić firma w przyszłym 

roku, aby było lepiej? Jest to dość agresywne pytanie, ale jeśli uczciwe jest, by firma poprosiła Cię o 

udowodnienie, że jesteś najlepszy, odwrotna sytuacja jest również prawdziwa. 

13-5 

Co bym widział, gdybym stanął przed drzwiami o piątej? Czy wszyscy będą się uśmiechać? Spóźniasz 

się lub wyjeżdżasz wcześniej? Czy wszyscy będą pracować w domu? Dlaczego nie przeprowadzić tego 

eksperymentu, zanim zadasz pytanie? Sprawdź, czy odpowiedź ankietera jest kwadratowa z twoimi 

obserwacjami. 



13-6 

Wielu konkurentów ma świetne produkty i programy dla ludzi. Jaki jest decydujący czynnik, który 

sprawia, że ta szansa jest lepsza? Czy jesteś gotów uczynić mi pewne „obietnice” dotyczące tego, co 

zrobisz, aby było to dla mnie wspaniałe doświadczenie, jeśli przyjmuję to stanowisko? Supergwiazda 

prosi ankietera o „sprzedanie” firmy. 

13-7 

Czy możesz mi pokazać, że firma ma zróżnicowaną siłę roboczą i że toleruje różnice indywidualne? Czy 

ma grupy powinowactwa lub podobne programy, które mogę uznać za korzystne? Czy istnieje kod 

ubioru? Czy możesz podać mi przykład „skandalicznego postępowania”, które firma ta toleruje, a której 

konkurenci nie? Jak tolerancyjna jest firma dla tego rodzaju chaosu, który generuje wiele supergwiazd 

na drodze wielkości? 

13-8 

Czy Twoja firma oferuje wow! korzyści? Czy płaci się za zaawansowane stopnie? Czy oferuje płatne 

urlopy? Opieka na miejscu u dziecka? Pakiety relokacji? Programy Mentor? Jak są lepsze od 

konkurencji? Co z podziałem pracy? Aranżacje Flex-time? Telepraca? Wyposażenie treningowe? Jeśli 

te praktyki są dla ciebie ważne, zapytaj. 

13-9 

Kiedy najlepsi wykonawcy opuszczają firmę, dlaczego odchodzą i gdzie zwykle się udają? Jest to trudne 

dla rekrutera do udzielenia odpowiedzi, ponieważ nie chce on podawać imion innych pracodawców do 

rozważenia. Ale jeśli osoba przeprowadzająca wywiad jest pewna swojej sprawy, zrobi to. 

13-10 

Kiedy był ostatni znaczący zwolnienie? Jakie kryteria zostały użyte, aby wybrać te, które mają zostać? 

Jakie pakiety zostały zaoferowane tym, którzy zostali zwolnieni? Zwolnienia są faktem nawet w 

najbardziej stabilnych firmach. To sprawiedliwe gdy mówił o zarządzaniu zwolnieniami przez firmę. 

13-11 

Czy firma ma program, który znacząco wynagradza osoby która rozwija patenty / świetne produkty? 

Czy istnieje program, który ma pomóc osobom „rozpocząć” własne firmy lub filię? Czy będę 

zobowiązany do wypełniania umów niekompetentnych? 

Planujesz wygenerować świetną własność intelektualną dla firmy. Dobrze jest wiedzieć, jak będą 

zarządzane te aktywa 

PRACA I DZIAŁ 

13-12 

Ile zatwierdzeń zajmie (i jak długo), aby zatwierdzić nowy pomysł na projekt o wartości 110 000 USD? 

Jaki procent projektów inicjowanych przez pracowników w tej pracy zatwierdzono w ubiegłym roku? 

Zapytaj o przykłady. Jeśli chcesz być częścią sprawnej organizacji, jest to świetny sposób na zadawanie 

pytań. 

13-13 

Ile dni zajmie ci (i firmie) podjęcie decyzji o zatrudnieniu na to stanowisko? 



Supergwiazda równie dobrze mogłaby powiedzieć „godziny”. Organizacje w tych dniach wiedzą, że 

muszą poruszyć się szybko, aby zdobyć najlepszych kandydatów. 

13-14 

Kim są „najfajniejsi” ludzie w moim zespole? Co sprawia, że są fajni? Mogę ich spotkać? Kto jest 

najlepszym i najgorszym wykonawcą w zespole i jaka była różnica w ich całkowitym odszkodowaniu w 

zeszłym roku? Sprzedać w tym zespole i na osobach, z którymi mam pracować. Co sprawia, że moi 

najbliżsi współpracownicy dobrze się bawią lub wspaniali ludzie? To skomplikowane pytanie, ale 

wszystkie skupiają się na zrozumieniu składu zespołu, do którego będziesz dołączać. To są ludzie, którzy 

zdecydują, czy odniesiesz sukces, czy nie. 

13-15 

Jaki jest twój „plan nauki” dla mnie przez pierwsze sześć miesięcy? Jakie kompetencje zaproponujesz, 

a które obecnie rozwijam  mam mieć? Z której osoby z działu mogę się najbardziej nauczyć? 

Czego on może mnie nauczyć? Czy mogę spotkać tę osobę? Czy firma ma specjalny program, aby 

rozwijać moją karierę? Te pytania spowodują, że firma obniży zasoby potrzebne do awansu portfolio 

umiejętności. 

13-16 

Zakładając, że jestem obecny w mojej pracy, ile dni nie mógłbym pojawić się w biurze każdego 

tygodnia? Czy mogę przegapić dzień bez twojej zgody? Jaki procent osób na tym stanowisku 

teleportuje się? Czy ktoś w grupie mógł wziąć miesiąc wolnego (nieodpłatnego), aby spełnić osobiste 

interesy? Jeśli osobista autonomia jest dla ciebie ważna, zdobądź ją na stole i określ, czy istnieje regres 

dla tego, co chcesz. O wiele łatwiej jest postępować zgodnie z precedensem niż go tworzyć. 

13-17 

Podaj mi kilka przykładów decyzji, które mógłbym podjąć w tej pracy bez żadnych zezwoleń. Czy 

możesz mi pokazać stopień autonomii i kontroli, jakie będę miał na tym stanowisku? 

To kolejny sposób na pytanie, w jaki sposób firma ceni osobistą autonomię. 

13-18 

Ile godzin tygodniowo oczekujesz, że przeciętna osoba w twoim zespole będzie pracować? Ile godzin 

przeciętna osoba faktycznie pracuje? Czy istnieją programy życia zawodowego mające na celu 

promowanie zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym? Jako supergwiazda jesteś 

przygotowany na wprowadzenie godzin - po prostu chcesz wiedzieć, czym one są. 

13-19 

Jak oceniam moje wyniki? Jakie są twoje najlepsze kryteria? Jak posługiwać się? Jaki procent mojej 

rekompensaty zależy od mojej wydajności? 

Czy istnieje proces, w którym pracownicy oceniają swojego przełożonego? Jeśli wykonam świetną / złą 

robotę w ciągu pierwszych 90 dni, jak konkretnie powiesz mi o tym? Jakie kroki należy podjąć, aby 

pomóc mi się poprawić? W jaki sposób dyscyplinujesz członków zespołu Odpowiedzi na ten 

skomplikowany zestaw pytań powinny wskazywać, w jaki sposób firma ocenia i motywuje wyniki oraz 

jak koryguje brak wydajności. 

13-20 



Jakie jest pierwsze zadanie, które chcesz mi dać? Skąd to przydział na priorytety departamentów? Co 

sprawia, że to zadanie jest świetną okazją? 

Chcesz wiedzieć, czy natychmiast przyczynisz się do ważnego, widocznego projektu. 

13-21 

Ile godzin czasu mogę się spodziewać każdego tygodnia przez pierwsze sześć miesięcy w pracy? Jak 

często będziemy mieć zaplanowane spotkania? 

Chcesz wiedzieć, ile czasu będziesz mieć ze swoim menedżerem. 

13-22 

Gdybym był sfrustrowany moją pracą, jakie konkretne kroki podjąłbyś, aby pomóc mi przezwyciężyć tę 

frustrację? Co powiesz na to, że byłeś ze mną sfrustrowany? Czy możesz mi pokazać przykłady tego, co 

zrobiłeś innym w swojej grupie w ubiegłym roku, aby przezwyciężyć frustrację? 

Jest to niezwykle pewne pytanie, które jest szczere w założeniu  i będą sporadyczne frustracje. Większy 

problem dotyczy tego, jakie usługi są dostępne, aby pomóc w rozwiązaniu problemów. 

13-23 

Jakie są wows! tej pracy? Jakie są najgorsze części? A co zrobisz, aby zmaksymalizować ten pierwszy i 

zminimalizować ten drugi? Gdybym zapytał urzędującego, co śmierdzi w tej pracy, co by powiedział? 

Czy mogę z nim porozmawiać? 

To zrównoważone, ale jednak groźne pytanie wymaga dobrego, złego i brzydkiego. Każda firma składa 

się ze wszystkich trzech cech. Większy problem dotyczy tego, czy menedżer ds. Zatrudnienia ma 

kręgosłup, który ma być z przodu. 

13-24 

Co sprawi, że moje fizyczne środowisko pracy będzie zabawne i stymulujące miejsce na spędzenie 

czasu? Jeśli fizyczne miejsce pracy jest dla Ciebie ważne, zapytaj. To ogólne pytanie jest lepsze niż 

pytanie o stoły do hokeja na powietrzu lub firmowych masażystów. 

13-25 

Jakie dane wejściowe otrzymują pracownicy w decyzjach wydziałowych? W zatrudnianiu i ocenie 

współpracowników? 

Będziesz chciał wiedzieć o wszystkich ważnych procesach zespołowych. Upewnij się, że pytasz o 

szczegóły. 

13-26 

Czy mogę mieć szansę zobaczyć zespół w akcji? Czy mogę siedzieć w zespole na spotkaniu? Cień kogoś 

na dzień? Czy rekruter jest skłonny uczynić firmę bardziej przejrzystą dla Ciebie? To dobry sposób, aby 

się dowiedzieć. 

13-27 

Jakie są największe problemy tego działu w następnych sześciu miesięcy i za rok? Jakie kluczowe 

kompetencje określiłeś, że będę musiał się rozwijać w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, aby odnieść 

sukces? 



Tutaj znajdziesz przyciski szybkiego dostępu menedżera ds. Zatrudnienia. Są to problemy, na podstawie 

których ocenisz swoją początkową wydajność. 

13-28 

Co we mnie widzisz Jakie są moje najsilniejsze aktywa i możliwe słabości? Czy masz jakieś obawy, które 

muszę wyjaśnić, aby być najlepszy kandydat? Jakie jest procentowe prawdopodobieństwo, że złożysz 

mi ofertę? 

To śmiałe i pewne pytanie, które wymaga odpowiedzi  

Wszelkie sprzeciwy. 

13-29 

Jakie jest najlepsze / najtrudniejsze pytanie, o które mógłbym cię poprosić? najgorsze aspekty tej 

pracy? Jak na to odpowiesz? Gdybyś był moim najlepszym przyjacielem, co powiedziałbyś mi o tej 

pracy, o której jeszcze nie rozmawialiśmy? 

Ostatnia próba ujawnienia negatywnych informacji o firmie. 



Masz ofertę. GRATULACJE! 

TERAZ CZAS ZADAĆ WSZYSTKIE PYTANIA, KTÓRE CHCESZ ZADAĆ 

Teraz, gdy masz ofertę lub silny wyraz zainteresowania, warto zadać pytania dotyczące wynagrodzenia, 

świadczeń i społeczności, w której będziesz pracować. Zanim zadasz pytania, przyjrzyj się dokładnie 

pisemnemu potwierdzeniu i podsumowaniu odszkodowania, które otrzymasz od pracodawcy. 

Materiały te będą dotyczyć większości twoich pytań. Jeśli nie, za wszelką cenę poproś o rozmowę z 

kimś w zakresie zasobów ludzkich, aby się zadowolić. Zanim podejmiesz decyzję, powinieneś mieć 

szczegółowe informacje na temat wszystkich tych problemów. 

ODSZKODOWANIE 

• Jakie są moje wynagrodzenia, prowizje i inne rekompensaty? 

• Jak często będę otrzymywać wynagrodzenie? 

• Czy mam prawo do opcji na akcje? 

• Czy mam prawo do rekompensaty bezgotówkowej? 

• Czy mam prawo do korzystania z pojazdu służbowego? 

KORZYŚCI 

• Jakie są świadczenia ubezpieczeniowe, do których mam prawo? 

• Ubezpieczenie na życie? 

• Major medyczny? 

• Chirurgiczne? 

• Hospitalizacja? 

• Inwalidztwo? 

• Dental? 

• Zdrowie psychiczne? 

• Opieka oka? 

• Jaki jest zakres tych relacji? 

• Jakie będą moje koszty przewożenia tych pokrycia? 

• Czy moje osoby na utrzymaniu są objęte ubezpieczeniem? 

• Czy istnieje dodatkowy koszt ubezpieczenia zależnego? 

• Czy istnieje plan emerytalny? 

• Jeśli tak, czy jest to składkowe czy nieskładkowe? 

• Jaka jest kwota składki pracownika? 

• Jaka jest kwota świadczenia emerytalnego? 

• Czy jest finansowany z dolarów przed opodatkowaniem? 



• Czy istnieje plan 401 (k)? 

• Jeśli tak, jakie są szczegóły? 

• Czy istnieje plan zakupu akcji? 

• Czy firma pasuje do składek? 

• Czy istnieje program doboru prezentów charytatywnych? 

• Czy jest płatny urlop chorobowy? 

• Jeśli tak, jak to działa? 

• Czy istnieje plan zwrotu czesnego? 

• Czy są płatne wakacje w firmie? Czym oni są? 

• Jaka jest polityka urlopowa firmy? 

• Jakie inne korzyści zapewnia organizacja? 

OGRANICZENIA 

• Czy muszę podpisać umowę o pracę? 

• Czy muszę podpisać umowę niekompetentną? 

• Czy muszę podpisać politykę korzystania z sieci? 

• Czy muszę przypisywać prawa do własności intelektualnej? 

RUCHOWE WYDATKI 

Rozmowy na temat kosztów przeprowadzki, takie jak świadczenia, są przedwczesne, dopóki firma nie 

przedstawi oferty lub nie wyrazi dużego zainteresowania. Przeniesienie pracownika jest kosztowne i 

niewiele firm wejdzie do niego lekko. Gotowość firmy do zrobienia tego stawia cię w pozycji władzy. 

Nadszedł czas, abyś w pełni zrozumiał, w jaki sposób firma traktuje wydatki związane z relokacją. 

Istnieje wiele różnych praktyk w tej dziedzinie, więc bądź pewien. Wiele zasad relokacji firm dotyczy 

takich punktów, jak: 

• Czy zapewniasz zwrot kosztów zamknięcia sprzedaży mojego starego domu? 

• Czy zapewniasz zwrot kosztów zamknięcia zakupu mojego nowego domu? 

• Czy firma pomoże w sprzedaży mojego obecnego domu? 

• Jeśli nie mogę sprzedać mojego starego domu, czy masz program, który go kupi? 

• Czy firma może udzielić pożyczki na zakup domu? Jeśli tak, jakie są warunki? 

• Czy gdy będę musiał wynająć mieszkanie, czy otrzymam zwrot kosztów? 

• Czy firma płaci za wyprawy na polowanie w nowej społeczności? Ile? 

• Czy firma zapewnia zwrot kosztów za tymczasowe mieszkanie? Jakieś ograniczenia? 

• Czy firma zapewnia zwrot kosztów przesyłki 

dobra używane w gospodarstwie domowym? 



• Czy firma zapewnia zwrot kosztów przechowywania artykułów gospodarstwa domowego? 

• Czy firma zapewnia zwrot kosztów za transport pojazdów rodzinnych? 

• Czy firma zapewnia zwrot kosztów brutto z podlegającej opodatkowaniu części kosztów 

przeniesienia? 

• W przypadku, gdy mój wynajmujący nie chce mnie zwolnić z dzierżawy, czy firma przyjmie 

zobowiązanie do dzierżawy 

SPOŁECZNOŚĆ 

Tylko po ustaleniu znacznego wzajemnego zainteresowania lub znalezieniu rzeczywistej oferty pracy 

należy zadawać pytania dotyczące społeczności, w której będziecie mieszkać i pracować. Cenny czas 

rozmowy jest lepiej poświęcony na ustalenie wzajemnego zainteresowania. Będzie wystarczająco dużo 

czasu, aby zebrać te informacje po wywiadzie. Oczywiście firma będzie miała wiele materiałów 

promujących społeczność, w której działa. Ale zbierają także niezależne informacje od agentów 

nieruchomości, izb handlowych i innych odpowiedzialnych agencji. Poniżej znajduje się lista kontrolna 

zagadnień, z którymi powinieneś być zaznajomiony, gdy Ty i Twoja rodzina podejmujesz decyzję. 

Większość z tych problemów dotyczy kosztów. 

KOSZTY MIESZKANIA LUB WYNAJMU 

• Koszty hipoteczne 

• Podatki od nieruchomości 

• Ubezpieczenie właściciela domu 

• Koszty utrzymania 

• Elektryczność 

• Woda 

• Ciepło 

• Gazu ziemnego 

• Państwowe podatki dochodowe (jeśli istnieją) 

• Lokalne podatki dochodowe (miasto, powiat, gmina) 

• Podatki od majątku osobistego (jeśli istnieją) 

• Inne oceny podatków 

• Koszty dojazdu do pracy 

INNE SPRAWY 

• Szkoły publiczne 

• Dojazdy 

• Wskaźnik przestępczości 

• Kultura 



• Kult 

• Szpitale 



Nieudany wywiad. 

Co teraz? Wykorzystaj odrzucenie w nauce 

Nikt nie lubi być odrzucany, ale jeśli poważnie myślisz o swojej karierze w dłuższej perspektywie, musisz 

nauczyć się akceptować odrzucenie. W trakcie swojej kariery zostaniesz odrzucony z wielu powodów - 

niektóre ważne, inne nie tak ważne - a czasami bez powodu. Wyzwaniem dla przyjęcia odrzucenia jest 

zaakceptowanie twoich ograniczeń, przekształcenie beznadziejności w działanie i wyciągnięcie 

wniosków z każdego odrzucenia. Pozwólcie, że przeredaguję słynną modlitwę spokoju: 

Udziel mi pewności siebie, aby zaakceptować odrzucenie, którego nie mogę zmienić, determinację, by 

zmienić odrzucenie, które mogę, i mądrość, by uczyć się od każdego. Kiedy są odrzucani, większość 

kandydatów rozkłada namioty i odchodzi. To zrozumiałe, ale właśnie zła strategia. Dla sprzedawcy nie 

jest tylko początkiem kolejnej rozmowy. Wielu kandydatów odrzuciło odrzucenie do związku, który 

doprowadził do kolejnej oferty pracy, jeśli nie do pierwotnej pracy, a następnie do innej pracy. Nawet 

jeśli nie możesz tego zrobić, odrzucenie może być korzystne, jeśli możesz uzyskać autentyczne opinie. 

Twoim pierwszym wyzwaniem jest dowiedzieć się, dlaczego zostałeś odrzucony. Bądź szczery wobec 

siebie, gdy o tym myślisz. Często będziesz wiedział dlaczego. Jesteś niedostatecznie wykwalifikowany, 

masz zbyt wysokie kwalifikacje lub twoje poprzednie wynagrodzenie jest za wysokie lub za niskie. Te 

zastrzeżenia zostały z pewnością przedstawione w wywiadzie, więc twoje odrzucenie nie powinno być 

wielką niespodzianką. Możesz czerpać pociechę z faktu, że nic nie możesz zrobić, aby pokonać te 

zastrzeżenia. Od czasu do czasu będziesz wygłaszał wywiad, szybko zdawałeś sobie sprawę z tego, co 

zrobiłeś źle, i natychmiast skopiesz się. Możesz wyzdrowieć z niektórych z tych błędów, ale inne są 

śmiertelne, przynajmniej jeśli chodzi o tę pracę. Być może ubrałeś się niewłaściwie. A może 

przypadkowo obraziłeś ankietera. Być może pozwoliłeś sobie na chwilę gniewu, by dać upust swojemu 

obecnemu przełożonemu. Być może spóźniłeś się na rozmowę lub byłeś nieprzygotowany, ponieważ 

nie miałeś żadnych pytań. Zanim opuściłeś wywiad, wiedziałeś, że to beznadziejne. Rozważ te 

doświadczenia edukacyjne i zdecyduj, że następnym razem zachowasz się bardziej profesjonalnie. Ale 

od czasu do czasu z lewego pola wychodzi odrzucenie, a ty poczujesz się oślepiony, bo po prostu nie 

widziałeś tego. Czułeś, że jesteś dobrze przygotowany do tej pracy. Ankieterowi wydawało się, że cię 

polubił i dał ci kilka pozytywnych wskazówek, że wszystko się ułoży. Pozostawiłeś wywiad pozytywny. 

Następnie otrzymasz list lub telefon z podziękowaniem, ale nie, dziękuję. 

ZROZUMIENIE ODRZUCENIA 

To jest czas, kiedy opłaca się przyjąć odrzucenie. Musisz dokładnie zrozumieć, dlaczego zostałeś 

odrzucony. Jest na to tylko jeden sposób. Musisz zapytać osobę, która cię odrzuciła, dlaczego. Susan 

Trainer sugeruje, że jeśli kandydat zostanie odrzucony, wysłać  powinien krótką notatkę, która zawiera 

następujące myśli: Jeszcze raz dziękuję za przesłuchanie mnie. Rozumiem, że zdecydowałeś się pójść z 

innym kandydatem i akceptuję twoją decyzję. Byłbym wdzięczny za wszelkie informacje zwrotne, które 

możesz mi dać. Kluczowe jest tutaj potwierdzenie, że akceptujesz decyzję ankietera. Podjęto decyzję 

dotyczącą twojego wniosku o to stanowisko. Przegrałeś. Przestań. Żaden rekruter nie pomoże ci, jeśli 

myśli, że chcesz się kłócić. Niestety, wielu ankieterów nie powie Ci, co chcesz wiedzieć w żadnych 

okolicznościach. Obawa przed procesami sądowymi ze strony byłych pracowników spowodowała u 

traumatycznych pracodawców, że prawie nigdy nie dadzą kandydatom autentycznych opinii, których 

potrzebują. Niektóre firmy tak bardzo boją się, że osoba HR może niechcący powiedzieć coś, co może 

wrócić i ugryźć je, że ostro ograniczają to, co ludzie HR mogą powiedzieć. Firmy sprawdzające 

referencje dotyczące byłych pracowników napotykają na ten problem cały czas. Wiele firm ujawnia 

teraz tylko tytuł byłych pracowników oraz daty ich zatrudnienia i rozwiązania. Niechętnie mogą ujawnić 

informacje o wynagrodzeniu. W rzeczywistości nowym trendem w niektórych firmach jest 



przeprowadzanie kontroli referencyjnych w całości za pomocą skomputeryzowanego systemu 

telefonicznego, który zapewnia potencjalnym pracodawcom minimalne informacje. Chodzi o to, aby 

usunąć rzeczywistych ludzi HR z procesu. W tej atmosferze jest prawie niemożliwe, aby uczciwy był 

menadżer ds. Zatrudnienia lub HR. Szkoda, ponieważ wielu pracowników HR jest z natury 

wychowawcami i rozpaczliwie chce powiedzieć kandydatom, co mogą zrobić lepiej następnym razem 

lub jak można poprawić ich życiorys. Ale nie mają absolutnie żadnej zachęty do tego i wiele zachęt do 

utrzymania mamy. Dla ciebie bardzo utrudnia to uzyskanie autentycznej informacji zwrotnej. 

Menedżer HR w firmie z listy Fortune 1000, która nie chce być zidentyfikowana, zgłosił następującą 

wymianę z kandydatem, który właśnie otrzymał list odrzucenia: 

KANDYDAT: Dzięki za telefon. Mam twój list, który mi  powiedział , że nie złożysz mi oferty. Byłem 

trochę zaskoczony, ponieważ zostawiłem wywiad, myśląc, że mam kwalifikacje do tej oferty. Chcę się 

uczyć na błędach, które popełniłem. Szczerze, czy możesz mi powiedzieć, dlaczego nie dostałem oferty 

i co mogłem zrobić inaczej, aby zaprezentować się jako silniejszy kandydat? 

CO CHCESZ POWIEDZIEĆ REKRUTEROWI: Podziwiam cię za to, że dzwonisz w ten sposób. Potrzeba 

grubej skóry, aby poprosić o takie szczegóły. W rzeczywistości sabotowałeś się na wiele sposobów, 

które można łatwo naprawić. W życiorysie było kilka błędnie napisanych słów, a wybór noszenia 

sandałów zamiast butów spowodował, że niektórzy z nas zakwestionowali Twój profesjonalizm. 

CO NAPRAWDĘ POWIEDZIAŁ REKRUTER: Doceniam twój telefon i byliśmy pod wrażeniem twoich 

referencji, ale prawda jest taka, że inny kandydat miał po prostu trochę więcej doświadczenia w 

najważniejszych dla nas obszarach. Powodzenia w poszukiwaniu pracy. Jeśli nie masz osobistej relacji 

z menedżerem ds. Zatrudnienia, prawie niemożliwe jest uzyskanie szczerej opinii na temat procesu 

wyboru. Ironia polega na tym, że im bardziej potrzebujesz brutalnie szczerej informacji zwrotnej - tym 

bardziej jest coś, z czym możesz coś zrobić - tym mniej szansa, że ją otrzymasz. Dzieje się tak, ponieważ 

niewielu specjalistów HR chce oczyścić się z subiektywnych powodów, że jeden kandydat jest 

wybierany nad innym. Ludzie HR mogą sobie pozwolić na trochę bardziej uczciwe podejście do 

obiektywnych standardów. Powiedzmy, że straciłeś pracę, ponieważ zadzwonił na pięć lat 

doświadczenia w C ++ i miałeś tylko dwa lata. Że mogą ci powiedzieć. Jeśli zadanie wymaga licencji na 

kierowcę komercyjnego i nie masz takiej licencji, powiedzą Ci o tym. Jeśli zadanie wymaga certyfikatu 

Microsoft i nie masz takiego certyfikatu, powie Ci to. Ale prawdopodobnie już to wszystko wiedziałeś. 

Jeśli zostałeś odrzucony na jakiejkolwiek podstawie subiektywnej, zapomnij o tym. Oto, gdzie 

pośrednik rekrutujący może być pomocny. Nikt nie lubi podawać złych wiadomości bezpośrednio 

kandydatowi. Ale jeśli ankieter wie, że rekruter jest skłonny przekazać złe wieści, wówczas osoba 

przeprowadzająca wywiad może być bardziej skłonna powiedzieć prawdę. Susan Trainer pamięta, że 

dobrze wykwalifikowany kandydat na stanowisko administratora szpitala został odrzucony z powodu 

określonej pracy, do której był dobrze wykwalifikowany. Kiedy zapytała, ankieter szpitalny ujawnił, że 

kandydat poprosił o dym podczas wywiadu. Było jasne, że prowadzący wywiad nie ujawniłby tego 

krytycznego faktu bezpośrednio kandydatowi. Trener miał wtedy nie do pozazdroszczenia zadanie 

skonfrontowania kandydata z kosztami jego uzależnienia. Ale kandydat nauczył się, przejął kontrolę 

nad swoim uzależnieniem i wkrótce otrzymał dobrze płatną pozycję. Czasami subiektywność 

zatrudniania menedżerów może być nieuzasadniona. Jason Rodd, starszy konsultant w TMP 

Worldwide, Inc., Tampa na Florydzie, wspomina współpracę z menedżerem ds. Zatrudnienia, który 

doskonale odrzucił kwalifikowanego kandydata, ponieważ, cóż, pozwól Roddowi to powiedzieć: nie 

mogłem zrozumieć, dlaczego została odrzucona, ponieważ mogła wykonać pracę z zamkniętymi 

oczami. Po naciśnięciu z jakiegoś powodu menedżer ds. Zatrudnienia w końcu powiedział mi, że to 

dlatego, że kandydat miał na sobie garnitur z żółwiem. Okazuje się, że nie lubił żółwi i kwestionował jej 

profesjonalizm za noszenie żółwia na rozmowie kwalifikacyjnej. Nie ma możliwości, aby kandydat 



otrzymał tę informację bezpośrednio. Opowiadam kandydatom tę historię od czasu do czasu, ponieważ 

chcę, aby wiedzieli, że to małe rzeczy mogą sprawić, że wykluczysz się później w grze. 

CIĘCIE ZA POMOCĄ PRETENSJI 

Istnieje jedna strategia, aby przejść przez pozory, ale jest to dość mocna medycyna i nie zawsze działa. 

Oczywiście masz niewiele do stracenia. Osobiście odniosłem z tym sukces, więc wiem, że może się 

opłacić. Po odrzuceniu kandydata na stanowisko i naprawdę nie wiesz, dlaczego, zadzwoń do 

ankietera. Boisko wygląda mniej więcej tak: Dziękuję za telefon. Dostałem twój list z informacją, że nie 

złożysz mi oferty i akceptuję decyzję. Muszę poprawić umiejętności przeprowadzania wywiadów i 

proszę o pomoc. Proszę cię, żebyś był brutalnie szczerze mówiąc o moim występie i tym, co mogłem 

zrobić lepiej. Mogę ci złożyć trzy obietnice. Obiecuję, że ci nie przeszkodzę. Obiecuję, że się nie obronię. 

Obiecuję, że nie skontaktuję się z tobą ani z twoją firmą przez rok. Pomożesz mi? Ten ostatni apel jest 

ważny. Mówi o pragnieniu większości osób HR, aby być pomocnym. „Byłbym pod wrażeniem 

kandydata, który tak do mnie przyszedł”, mówi Rich Franklin, dyrektor HR w KnowledgePoint w 

Petaluma, Kalifornia. Podobnie jak wielu innych HR, Franklin jest pedagogiem. „To facet, który chce się 

uczyć. Jeśli osoba HR jest w ogóle dobra, skakałaby z tej okazji ”, dodaje. 

Kluczem do sukcesu z tym podejściem jest zapewnienie rekruterowi wystarczającego komfortu, aby 

jego pragnienie bycia uczciwym z tobą przezwyciężyło jego niechęć do wpadania w kłopoty. Większość 

ankieterów, którzy stanęli przed odrzuconym kandydatem, obawia się trzech rzeczy: kłótni, szlochu lub 

szkodnika, który może pozwać. Uznając, że akceptujesz decyzję rekrutera i nie próbujesz się odwołać, 

jest to pierwszy krok. Trzy obietnice, które składasz przed sobą, mają na celu przeciwdziałanie tym 

obawom. Kluczowa jest obietnica, że nie skontaktujesz się z prowadzącym wywiad. To daje trochę 

pewności, że to, co mówi ankieter, nie wróci i nie ugryzie go. Nie zapominaj, że firma nadal może się z 

tobą skontaktować. Jeśli zamierzasz wypróbować tę strategię, proszę tylko o jedno: wykazać 

uczciwość. Jeśli obiecujesz nie przerywać, ugryź się w język i nie przerywaj. Jeśli obiecujesz, że się nie 

obronisz, trzymaj się swojej obietnicy. To nie będzie łatwe. Niewielu z nas ma konstytucję, aby słuchać 

krytyki bez prób wyjaśniania lub uzasadniania. Po prostu słuchaj i dziękuję. Weź to, czego się nauczysz 

i następnym razem lepiej. 

POWIĘKSZ TERYTORIUM REKRUTATORA 

Niezależnie od tego, czy otrzymasz ofertę pracy, czy nie, skorzystaj z listu z podziękowaniami. 

Zdziwiłbyś się, jak niewielu kandydatów faktycznie wykonuje ten prosty krok. Większość rekruterów 

informuje odrzuconych kandydatów, że zachowają swoje życiorysy w aktach, a kilku faktycznie to 

rozumie. Ale jeśli wyślesz świetny list akceptujący decyzję rekrutera i sugerujący, że jeśli inna pozycja 

jest większa 

Odpowiednio otwarte, bardzo chciałbyś, aby firma cię rozważyła, szanse są znacznie większe niż w 

przypadku rekrutacji. Oprócz listu z podziękowaniami, rozważ pozostawienie rekrutera lepiej za 

rozmowę z tobą. Możesz powiększyć terytorium rekrutera - i być może oddać się jego długowi - 

wykonując jeden lub więcej z tych kroków: 

• Jeśli znasz jednego, polecić innego dobrego kandydata do pracy. 

• Jeśli możesz zaoferować jakąś inną relację, taką jak lider sprzedaży, zrób to. 

• Jeśli znasz nową witrynę internetową lub tablicę ogłoszeń, powiadom o tym osobę rekrutującą. 

• Wyślij artykuł lub łącze internetowe, które według Ciebie może być przydatne dla osoby rekrutującej. 

• Jeśli nic więcej, zapytaj, czy jest coś, co możesz zrobić, aby pomóc 



rekruter lub jego firma. 

 

Pamiętaj, że widzenie jest dobre, ale nie prowadzi cię nigdzie, jeśli nie połączysz go z działaniem i 

postawą pytającą. Słuchaj więcej niż mówisz, a każde przedsięwzięcie przyniesie owoce. Powodzenia 

w poszukiwaniu pracy 

10 KOŃCOWYCH WSKAZÓWEK DOTYCZĄCYCH PYTAŃ O POTĘŻNE PYTANIA 

1. Odrób swoją pracę domową. 

2. Zapisz co najmniej cztery pytania przed rozmową. 

3. Słuchaj dwa razy tyle, ile mówisz. 

4. Nie zadawaj pytań, chyba że masz pewność, że odpowiedź sprawi, że będziesz zaręczony, 

inteligentny, wykwalifikowany i zainteresowany podjęciem pracy. 

5. Nigdy nie inicjuj pytań „co ze mną?”. 

6. Rób notatki za pomocą profesjonalnie wyglądającego notatnika i pióra. 

7. Nie przerywaj. 

8. Nie kłóć się. 

9. Poproś o pracę. 

10. Wycisz swój telefon komórkowy lub pager. 
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