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ROZDZIAČ 4.

4 kluczowe pytania rekrutujÙcego

Aby zrozumieÊ, o co chodzi w rozmowie rekrutacyjnej, musisz
postawiÊ siÚ na miejscu pracodawcy — krótko mówiÈc: musisz
wejĂÊ w jego buty. W swoich butach juĝ jesteĂ i wiesz, jak siÚ
w nich chodzi, a jak wejĂÊ w buty pracodawcy?
Wyobraě sobie przez chwilÚ, ĝe szukasz opiekunki dla swojego dziecka. ByÊ moĝe masz nawet podobne doĂwiadczenie —
ja tak i cieszÚ siÚ, ĝe mam juĝ to za sobÈ. W odpowiedzi na ogïoszenie przychodzÈ róĝne panie, a Ty musisz zdecydowaÊ, której
powierzysz opiekÚ nad synem czy córkÈ. Zanim podejmiesz decyzjÚ, chcesz na pewno wiedzieÊ kilka rzeczy, na przykïad czy opiekowaïa siÚ juĝ czyimĂ dzieckiem, ile ma lat doĂwiadczenia, dlaczego przestaïa pracowaÊ w poprzedniej rodzinie, czy ma jakieĂ
nawyki albo ograniczenia, które mogÈ w przyszïoĂci utrudniaÊ
wspóïpracÚ pomiÚdzy Wami (moĝe jest osobÈ palÈcÈ, a Ty nie
chcesz, by dziecko wdychaïo dym albo moĝe zostaÊ u Ciebie
tylko do 16:00, bo potem odbiera z przedszkola swoje wnuki).
Na pewno chcesz jakoĂ jÈ poznaÊ, by przekonaÊ siÚ, czy bÚdziesz
mógï siÚ z niÈ dogadaÊ. W zaleĝnoĂci od tego, jaki masz charakter, moĝesz oczekiwaÊ jednego z dwóch modeli wspóïpracy.
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Model pierwszy: bÚdziesz chciaï, aby weszïa do Twojego domu
i robiïa wszystko wedïug swojego uznania, bo dla Ciebie w tym
wszystkim bÚdzie waĝny tylko efekt — najedzone, zadbane, szczÚĂliwe i zdrowe dziecko.
Moĝesz jednak preferowaÊ drugi styl: by czekaïa na Twoje
instrukcje i nie robiïa nic, czego wczeĂniej z TobÈ nie uzgodni.
ChciaïbyĂ na pewno teĝ dowiedzieÊ siÚ, jakie ma plany na
przyszïoĂÊ. Moĝe siÚ okazaÊ na przykïad, ĝe miesiÈc temu zwolniono jÈ z fabryki i teraz chce siÚ „zaczepiÊ” przy opiece nad
dzieckiem na trzy miesiÈce, a potem planuje wyjazd do Anglii,
by sprzÈtaÊ apartamenty (to powiedziaïa mi jedna z rekrutowanych przeze mnie opiekunek); albo ĝe czeka na poĝyczÚ z urzÚdu
pracy na otwarcie wïasnego zakïadu krawieckiego (to wyznaïa
mi kolejna — ĝadna z nich z pewnoĂciÈ nie przeczytaïa mojej
ksiÈĝki -). Jako jej chlebodawca z pewnoĂciÈ wolaïbyĂ usïyszeÊ,
ĝe nie zmieni nagle planów, nie wyjedzie z kraju, nie zacznie
szukaÊ innej pracy i ĝe jest przekonana do pracy z dzieÊmi, a nie
traktuje tego jako etapu przejĂciowego.
Z rekrutacjÈ do firmy jest dokïadnie tak samo. Na jednym
koñcu drogi sÈ cele firmy, na drugim cele pracownika i obydwie
strony muszÈ siÚ spotkaÊ gdzieĂ poĂrodku, aby byïy z tej wspóïpracy zadowolone.
By zrozumieÊ subtelnÈ psychologiÚ rozmowy rekrutacyjnej,
spójrz na poniĝszy diagram:
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Przed rozmowÈ rekrutacyjnÈ musisz sobie odpowiedzieÊ na
dwa pytania:
1. Kim jestem?
2. Kim chcÚ byÊ na rozmowie?
WiÚkszoĂÊ kandydatów uwaĝa, ĝe sÈ to odpowiedzi toĝsame,
ale to bïÈd. Moĝesz byÊ dynamiczny, kochaÊ wyzwania i zmiany,
a ubiegaÊ siÚ o pracÚ „mrówki” — ĝmudnÈ, monotonnÈ i spokojnÈ. W Twoim szeroko pojÚtym interesie wcale nie leĝy pokazywanie siÚ od tej strony. Moĝesz (i powinieneĂ!) na potrzeby tej
rozmowy stworzyÊ taki obraz siebie, który bÚdzie podkreĂlaï
poĝÈdane cechy, a tym samym wspieraï Twoje dÈĝenia do
otrzymania tego stanowiska.
To, kim chcesz byÊ na rozmowie, ma wpïyw na to, jak rekrutujÈcy bÚdzie CiÚ postrzegaï. To, w jakim stopniu obraz, który
stworzyï w swojej gïowie, pozwala CiÚ wpasowaÊ w ramy stanowiska, o jakie siÚ ubiegasz, ma wpïyw na jego decyzjÚ o przyjÚciu bÈdě odrzuceniu Twojej kandydatury. OczywiĂcie rekrutujÈcy
buduje sobie wizerunek Twojej osoby na podstawie rozmowy.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej on musi znaleěÊ odpowiedzi
na swoje pytania, a Ty na swoje.
Pierwsze pytanie, na które rekrutujÈcy szuka odpowiedzi,
to czy moĝesz wykonywaÊ tÚ pracÚ. Jest to pytanie o Twoje moĝliwoĂci i umiejÚtnoĂci, a wiÚc o wyksztaïcenie (czy masz odpowiednie przygotowanie, by wykonywaÊ te zadania), doĂwiadczenie i umiejÚtnoĂci (w jakim zakresie to, czego siÚ nauczyïeĂ
w innym miejscu, moĝesz wykorzystaÊ na tym stanowisku)
oraz o cechy charakteru predysponujÈce CiÚ do wykonywania
tej pracy. Jak zapewne ïatwo moĝesz sobie wyobraziÊ, inne
cechy charakteru poĝÈdane sÈ u recepcjonistki, inne u ksiÚgowej,
a jeszcze inne u telemarketera.
Drugie pytanie, na które rekrutujÈcy chce uzyskaÊ odpowiedě,
to czy bÚdziesz wykonywaÊ tÚ pracÚ z zaangaĝowaniem. Moĝesz
mieÊ Ăwietne wyksztaïcenie, doskonaïe doĂwiadczenie, idealne
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umiejÚtnoĂci, ale teĝ byÊ najzwyczajniej w Ăwiecie znudzony
takÈ pracÈ. Nie bÚdziesz jej lubiÊ, nie bÚdziesz chciaï jej wykonywaÊ i trzeba CiÚ bÚdzie caïy czas motywowaÊ. OczywiĂcie nie
muszÚ dodawaÊ, ĝe nikt nie chce mieÊ takiego pracownika.
Trzecie pytanie, które zadajÈ sobie rekrutujÈcy, to pytanie
o Twoje dopasowanie. Czy dopasujesz siÚ do zespoïu, w którym
przyjdzie Ci pracowaÊ, do firmy i jej kultury organizacyjnej? Poniĝszy diagram pokazuje zaleĝnoĂÊ pomiÚdzy ocenÈ, dziaïaniem
a rezultatami tych dziaïañ:

ZmieniajÈc nasze zachowania, najczÚĂciej zmieniamy nasze
„RobiÚ”, czyli dziaïanie, ale to nie tu tkwi sedno. To, jak „WidzÚ”
(oceniam) rzeczywistoĂÊ, sprawia, ĝe coĂ „RobiÚ”. To, co „RobiÚ”,
sprawia, ĝe coĂ „Mam”. To, co „Mam”, sprawia, ĝe w okreĂlony
sposób „WidzÚ” rzeczywistoĂÊ i schemat siÚ zamyka. Jak wyjĂÊ
z tego zaklÚtego krÚgu? Odpowiedě nasuwa siÚ sama: moĝesz
zmieniÊ swoje dziaïanie tylko poprzez zmianÚ swojego myĂlenia.
Dlaczego o tym piszÚ? Bo za Twoje myĂlenie odpowiedzialne
sÈ wartoĂci, jakie wyznajesz, i przekonania, jakie masz na temat
Ăwiata, ludzi, pracy. Pracodawca, by przewidzieÊ Twoje przyszïe
dziaïania, chce najpierw dowiedzieÊ siÚ czegoĂ na ten temat.
BÚdzie chciaï takĝe poznaÊ TwojÈ samoocenÚ w obszarze zawodowym, bo to z kolei powie mu o Twoich aspiracjach, dÈĝeniach,
ěródïach motywacji do dziaïania.
Aby poznaÊ Twoje przyszïe zachowania, zada Ci pytania o róĝne sytuacje, a Ty opowiesz mu, jak siÚ zachowywaïeĂ w podobnych sytuacjach w przeszïoĂci (wywiad behawioralny) albo jak
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byĂ siÚ zachowaï, gdyby taka sytuacja siÚ pojawiïa (wywiad sytuacyjny). BÚdzie CiÚ takĝe obserwowaï w realnej sytuacji, jakÈ
jest wywiad rekrutacyjny, i oceniaï po tym, jak wyglÈdasz, jak
mówisz, jakie masz poczucie humoru. Wszystko po to, by móc
odpowiedzieÊ sobie na pytania: czy inni pracownicy CiÚ polubiÈ
i czy bÚdziesz umiaï z nimi wspóïpracowaÊ?
W caïym procesie rekrutacyjnym do oceny tych wszystkich
obszarów wykorzystuje siÚ nie tylko rozmowÚ rekrutacyjnÈ,
ale teĝ testy wiedzy, testy jÚzykowe, psychologiczne, próbki
pracy czy assessment center. W tej ksiÈĝce odnoszÚ siÚ tylko do
najwaĝniejszego narzÚdzia selekcyjnego, jakim jest rozmowa
rekrutacyjna.
Czwartym pytaniem, na które musi sobie odpowiedzieÊ rekrutujÈcy, jest to, czy oczekiwane przez pracownika wynagrodzenie mieĂci siÚ w jego budĝecie. Dlatego na rozmowach rekrutacyjnych pada pytanie o oczekiwania finansowe. I nie naleĝy
ani siÚ go wstydziÊ, ani unikaÊ, wystarczy siÚ tylko przygotowaÊ
do odpowiedzi na nie. Jak to zrobiÊ, przeczytasz w czÚĂci II,
w rozdziale 16.
Nie tylko rekrutujÈcy szuka odpowiedzi na swoje pytania,
Ty takĝe. Jako osoba poszukujÈca pracy na pewno chcesz odpowiedzieÊ sobie na kilka waĝnych kwestii, na przykïad:
x Na czym dokïadnie polega ta praca?
x Czym bÚdÚ siÚ codziennie zajmowaÊ?
x Czy chcÚ siÚ tym codziennie zajmowaÊ?
x Czym zajmuje siÚ firma?
x Jaka jest jej kultura organizacyjna?
x Jakie daje perspektywy na przyszïoĂÊ?
x Czy jest stabilna, wypïacalna?
x Czy ta praca przybliĝa mnie do mojego dïugoterminowego
celu zawodowego?
x I najwaĝniejsze pytanie — czy chcÚ tutaj pracowaÊ?
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