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Pytania kwalifikacyjne

Przygotuj pytania

Zestaw pytań
Przed rozmową kwalifikacyjną powinieneś przygotować zestaw 
pytań, które chcesz zadać kandydatowi. Zwiększy to efektywność 
przebiegu rozmowy. Staraj się jednak nie trzymać niewolniczo 
przygotowanego zestawu. Pytania powinny być zadawane w sposób 
naturalny i wynikać z prowadzonej rozmowy. W miarę nabywania 
doświadczenia, po przeprowadzeniu większej ilości takich rozmów, 
możesz korygować zestaw pytań, tak by był coraz lepszym instru-
mentem wyboru.

Postaraj się jednak zadać wszystkie przygotowane pytania, chyba że 
okoliczności sprawią, że nie będzie takiej potrzeby. Kolejność zadawa-
nia pytań nie ma jednak znaczenia.

Jeśli wszystkim kandydatom zadasz mniej więcej te same pytania, 
łatwiej ci będzie ich porównać. Zmniejszysz także w ten sposób 
ryzyko dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie, niepełno-
sprawność czy orientację seksualną.

Pytania a kultura firmy
Jeśli rekrutację prowadzi dla ciebie doradztwo kadrowe, powinieneś 
przekazać im swój zestaw pytań. Pytania te powinny w pierwszym 
rzędzie być zgodne z kulturą twojej firmy, a nie doradztwa kadro-
wego.

Jeśli chcesz, aby twoja firma postrzegana była jako kreatywna i różna 
od innych, możesz zadawać pytania, które narzucą kandydatowi takie jej 
postrzeganie. Możesz zapytać na przykład, czy kandydat woli pracować 
na boso, czy w butach, albo co kandydat najchętniej jada na obiad.
Jeśli chcesz, by twoja firma była postrzegana jako przyjazna i ciepła, 
możesz zapytać, pod jakim znakiem zodiaku kandydat się urodził.
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Wybór indywidualny
Rekrutacja na różne stanowiska oznacza różne zestawy pytań. Po-
dobnie, część pytań pasuje lepiej do jednych firm, a do innych mniej. 
Są pytania, które można zdać wyłącznie kobietom oraz takie, które 
kieruje się tylko do mężczyzn. Pytania stawiane osobie młodej będą 
inne niż te skierowane do osoby starszej.

Musisz wiedzieć, jakie kwalifikacje i doświadczenie są wymagane na 
obsadzanym stanowisku. Musisz również mieć obraz cech charakte-
ru pracownika, który obejmie stanowisko, chyba że podobne cechy 
charakteru wymagane są u wszystkich pracowników firmy. Trzeba 
również zwrócić uwagę na to, jakie szczególne umiejętności czy zdol-
ności są potrzebne na danym stanowisku, na przykład siła fizyczna, 
umiejętność analitycznego myślenia, wysoko rozwinięta komunika-
tywność itp.

Jeśli praca na danym stanowisku jest związana z częstymi podróżami 
służbowymi, stawiane przez ciebie pytania muszą umożliwić uzyskanie 
informacji, czy kandydat nadaje się do tego typu pracy.

Niezręczne pytania

Czasami w trakcie rozmów kwalifikacyjnych pojawiają się pytania, 
których powinieneś unikać, a przynajmniej powinieneś być świadomy 
tego, że są one niezręczne i że należy być ostrożnym.

Dyskryminacja
W rozdziale o dyskryminacji przeczytasz o zakazie naruszania  
przepisów o równouprawnieniu. Pamiętaj o tym podczas spotkań  
z kandydatami. Nie zadawaj pytań, które automatycznie stawiają 
np. mężczyzn, niepełnosprawnych, muzułmanów czy biseksualistów 
w gorszym świetle. Jeśli zapytasz o wyznanie czy orientację seksu-
alną, musisz mieć ku temu powód, a poza tym musisz zadać to samo 
pytanie wszystkim kandydatom.

Tylko uzasadnione pytania
Nie zadawaj pytań, które niczemu nie służą. Pytania o sprawność 
fizyczną czy umysłową są uzasadnione tylko wtedy, gdy są umotywo-
wane wymogami danego stanowiska lub względami bezpieczeństwa. 
Pytania o częstotliwość zachorowań są w większości przypadków nie-
uzasadnione. Pytania o stan cywilny, orientację seksualną, o liczbę 
dzieci czy zamiary powiększenia rodziny są zawsze nieuzasadnione. 
Również pytania o pochodzenie czy wyznanie zwykle nie mają uza-
sadnienia.

Pytania kwalifikacyjne
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Większość pracodawców pyta o wiek (jeśli nie podano go w CV). 
Także to pytanie jest nieistotne z punktu widzenia jakości wykony-
wanej pracy. Pytanie to może być uzasadnione w przypadku koniecz-
ności ustalenia ustawowego terminu przejścia pracownika na emery-
turę.

Aktywność związkowa
Nie wolno ci pytać o stopień aktywności kandydata w związkach za-
wodowych, jeśli pytanie może sugerować, że niechętnie zatrudniasz 
osoby o dużej aktywności związkowej. Może to naruszać prawo pra-
cownika do swobodnego organizowania się.

Inne niezręczne pytania
Inne pytania, nad których zasadnością powinieneś się zastanowić, to 
te o sympatie polityczne, stosunek do palenia papierosów czy alkoho-
lu, wagę ciała czy choroby.

Pytania wprowadzające

Pozytywna atmosfera
Pytania powinny być zadawane w taki sposób, aby były zrozumiałe. 
Należy unikać pytań podchwytliwych i zawiłych. Jeśli chcesz spraw-
dzić inteligencję kandydata i jego wytrzymałość na stres, powinie-
neś to zrobić za pomocą testów, a nie podczas rozmowy. Rozmowa 
powinna przebiegać w pozytywnej atmosferze.

Rozpocznij od prostych pytań
Rozpocznij od prostych pytań, na które kandydat może odpowiedzieć 
krótko i konkretnie, najlepiej tak lub nie. W ten sposób początek 
rozmowy nie przysporzy kandydatowi stresu. Następnie przechodzisz 
do bardziej skomplikowanych pytań. Możesz na przykład poprosić, by 
kandydat opowiedział ci o sobie i opisał, jaką jest osobą.

Przykładowe proste pytania:
– Łatwo było pani do nas trafić?
– Czy już kiedyś był pan u nas?
– Czy zna pan któregoś z naszych pracowników?
– Napije się pani kawy czy herbaty?

Pytania kwalifikacyjne
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Od spraw łatwiejszych do bardziej trudnych
Kiedy już faza początkowa dobiegnie do końca, należy unikać pytań 
typu tak-nie, a raczej posługiwać się pytaniami otwartymi. W ten 
sposób nakłaniamy kandydata do szerszego formułowania odpowiedzi.

Cisza

Zachowaj spokój
Nie obawiaj się ciszy. Pozwól kandydatowi zastanowić się nad od-
powiedzią w ciszy i spokoju. Ty zadawałeś pewnie podobne pytania 
dziesiątki razy, lecz dla kandydata niektóre z nich mogą być zaska-
kujące.

Bądź cierpliwy i nie staraj się naprowadzać kandydata na „prawidło-
wą” odpowiedź, a tym bardziej sam nie formułuj odpowiedzi.

Zaletą będzie, jeśli kandydat wytrzyma w ciszy, np. gdy po zadaniu 
pytania zrobisz przerwę i będziesz notował usłyszaną odpowiedź. Nie 
robi dobrego wrażenia ktoś, kto, gdy zapada cisza, staje się nerwowy  
i plecie trzy po trzy.

Słuchaj uważnie
Często to nie treść odpowiedzi jest najbardziej interesująca, lecz sam 
sposób odpowiadania. Jeśli zachowasz spokój i będziesz uważnie 
słuchał tonu głosu kandydata i obserwował jego mowę ciała, dowiesz 
się wiele o jego osobowości.

Zaskakujące pytania
Czasami warto zadać jakieś niestandardowe, nawet nieco „pokręcone” 
pytanie. Można zapytać np. o znak zodiaku kandydata lub o to, czy 
potrafi on poruszać uszami. Nie treść odpowiedzi jest tu ważna, ale 
sposób reakcji kandydata.

Pytania kwalifikacyjne
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Dokumentacja

Notatki
Rób notatki podczas rozmowy, aby później pamiętać, jakich odpowie-
dzi udzielał kandydat. Każdy członek grupy rekrutacyjnej może robić 
swoje notatki lub też można zlecić to jednej osobie. Notowanie odpo-
wiedzi słowo w słowo może być dla kandydata denerwujące.

Notatki możesz wykorzystać również po to, aby rozwijać swoją umie-
jętność przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych w przyszłości. 
Pytania, które okazały się nieistotne lub nie wniosły nic nowego, 
można spokojnie wykreślić z zestawu pytań; można też dodawać 
nowe.

Zdjęcia i filmowanie
Jeżeli w ogłoszeniu prasowym nie zaznaczyłeś, że kandydaci powinni 
przesłać swoje zdjęcie, możesz to nadrobić na spotkaniu rekrutacyj-
nym. Najlepiej posłużyć się aparatem Polaroid lub aparatem cyfro-
wym, aby od razu mieć efekt. Możesz również nagrywać przebieg spo-
tkania kamerą, choć to jest dużo mniej popularne i może dodatkowo 
zestresować kandydata.

W każdym razie wyjaśnij kandydatom, że wszystko to służy wyłącz-
nie temu, abyście łatwiej zapamiętali osoby, z którymi przeprowadza-
cie rozmowy. Po zakończeniu procesu rekrutacji wszystkie ewentual-
ne zdjęcia lub nagrania należy zniszczyć.

Pytania od kandydata

Nie pozwól przejąć inicjatywy
Większość ludzi lubi rozmawiać o sobie. Część kandydatów będzie 
chciała to wykorzystać i może zacząć zadawać mnóstwo pytań doty-
czących firmy, zakresu obowiązków, a także ciebie i twojej historii. 
Może ci to nawet pochlebiać.

Oczywiście należy odpowiadać na takie pytania. Pamiętaj jednak, 
aby nie tracić wątku i po udzieleniu odpowiedzi na pytanie samemu 
od razu zacząć pytać. To kandydat i jego wypowiedzi powinny być  
w centrum uwagi.

Pytania kwalifikacyjne
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Dobre wrażenie
Jeśli kandydat zadaje szczegółowe pytania związane z działalnością 
firmy, jej konkurencją itp., co może wskazywać na dobrą znajomość 
tematu, stanowi to oczywiście jego plus. W wypadku części kandy-
datów może to być jednak tylko gra, którą stosują po to, by wywrzeć 
dobre wrażenie.

Pytania są odpowiedzią
Słuchaj uważnie, kiedy kandydat zadaje pytania. Po sposobie ich  
zadawania, a także z ich treści możesz uzyskać wiele informacji  
o samym kandydacie.

Przykład:
Kandydat, który zadaje dużo pytań związanych z zarobkami i dodatko-
wymi świadczeniami na rzecz pracowników, bywa często bardzo skon-
centrowany na własnej osobie.
Jeśli kandydat jest szczególnie zainteresowany precyzyjnym opisem za-
kresu obowiązków, za które będzie odpowiedzialny, może to wskazywać 
na jego małą elastyczność i niechęć do zmian.

Kursy dla osób poszukujących pracy
Oceniając sposób zadawania pytań przez kandydata, weź pod uwagę 
fakt, że mógł on uczestniczyć w kursach przygotowawczych organizo-
wanych dla osób poszukujących pracy. Na takich kursach kandydaci 
uczą się, jak zrobić dobre wrażenie właśnie poprzez wykazywanie 
zainteresowania i stawianie pytań.

Aby sprawdzić, czy zainteresowanie kandydata jest prawdziwe, 
można w dalszej części rozmowy skontrolować, czy pamięta on treść 
twoich odpowiedzi na zadane pytania. Jeśli nie, może to wskazywać 
na to, że pytania zadawane przez kandydata nie miały głębszego 
podłoża, a były jedynie wyuczonym zachowaniem.

Pytania kwalifikacyjne
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Opis swojej osoby

Zalety
Poproś kandydata, aby opisał siebie, swoje doświadczenia zawodowe 
oraz zainteresowania. Zanotuj, na co kładzie on nacisk. Jeśli jakaś 
z poruszonych spraw wzbudzi twoje większe zainteresowanie, nie 
wahaj się zadawać dodatkowych, bardziej szczegółowych pytań. Jeśli 
kandydat w niektórych kwestiach stara się odpowiadać wymijająco, 
zanotuj to i powróć do tematu w dalszej części rozmowy.

Osoba o dużej pewności siebie powinna potrafić wymienić przynaj-
mniej kilka swoich zalet. Dobrze jest się również dowiedzieć, jakie 
cechy negatywne kandydat postrzega u siebie. Warto także zapytać  
o umiejętność przemawiania przed grupą słuchaczy, o zdolności przy-
wódcze, czy o umiejętność rozwiązywania konfliktów.

Poproś kandydata, aby opowiedział ci o sukcesach, jakie odniósł  
w poprzednich miejscach pracy lub, po prostu, w życiu.

Wady
Oczywiście dobrze by było, gdyby udało ci się ustalić, jakie wady ma 
twój rozmówca. Nie jest jednak łatwo wyciągnąć takie informacje. 
Dobrym sposobem może tu być pytanie o to, w jakich dziedzinach 
kandydat chciałby być lepszy. Rzadko zdarzają się ludzie, którzy 
twierdzą, że nie ma takich dziedzin.

Na kursach organizowanych dla osób poszukujących pracy uczy 
się, jak odpowiadać na tego typu pytania. Ktoś, kto przeszedł taki 
kurs, może w odpowiedzi na pytanie o swoje wady podać taką cechę, 
o której wie, że potraktujesz ją jako zaletę, lecz przedstawić ją jako 
wadę.

Przykład:
– Czy możesz podać jakąś cechę, którą chciałbyś w sobie zmienić?
– (po chwili wahania) Taaak...., często nie potrafię przerwać wykonywa-
nia danego zadania czy projektu, dopóki go nie doprowadzę do końca, 
nawet jeśli prowadzi to do ciągłego niewyspania. Powinienem chyba 
bardziej się wyluzować.

Możesz również zapytać, czy jest jakieś zdarzenie, w związku  
z którym kandydat, patrząc z perspektywy czasu, zachowałby się 
inaczej.

Niektórzy kandydaci mogą dawać bardzo ciekawe i wiele mówiące od-
powiedzi na pytania typu Czy uważasz, że jesteś osobą uczciwą? albo 
Czy według ciebie istnieją takie okoliczności, które usprawiedliwiają 
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zabójstwo?, lecz większość kandydatów może być nieco skonsternowa-
na. Takie pytania padają częściej w psychotestach rozwiązywanych  
w domu niż podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Musi pasować do firmy
Opis samego siebie powinien dać ci obraz kandydata jako człowieka, 
oraz celów, jakie stawia przed sobą. Po wyrobieniu sobie tego obrazu 
należy spróbować ocenić, czy cechy osobowościowe kandydata pasują 
do twojej firmy i do pozostałych współpracowników.

Poprzedni pracodawca
Poproś kandydata, aby opisał ci swoją rolę i stosunki panujące  
w pracy u poprzedniego pracodawcy. Zwracaj szczególną uwagę na 
sprawy, które mogą wskazywać na to, że kandydat miał jakieś kon-
flikty z współpracownikami lub że czuł się potraktowany niesprawie-
dliwie. Takie sprawy mogą wskazywać, że kandydat jest osobą kon-
fliktową, która zawsze lubi mieć rację (przeczytasz o tym więcej  
w dalszej części tego rozdziału).

Możesz również zanotować, czy twój rozmówca wydaje się lojalny  
w stosunku do poprzedniego pracodawcy. Osoba, która jest nielojal-
na wobec innego pracodawcy, może być taka również wobec ciebie. 
Bądź jednak świadomy faktu, że istniała przyczyna tego, że kandy-
dat rozstał się lub rozstaje z poprzednim pracodawcą, i tę przyczynę 
musisz ustalić.

Umiejętność współpracy
Poproś kandydata, by opisał, co oznacza dla niego współpraca. Czy 
przygotowywał kiedyś projekt lub był odpowiedzialny za zadanie, 
które wymagało współpracy z innymi osobami? Jak przebiegały te 
prace?

Pytania scenariuszowe
Innym rodzajem pytań, które zadaje się podczas rozmów kwalifika-
cyjnych, są tak zwane pytania scenariuszowe. Polegają one na tym, 
że przedstawiasz kandydatowi określoną sytuację, a ten ma opowie-
dzieć, ja by się w niej zachował.

Przykład pytań scenariuszowych:
– Załóżmy, że jest godzina czwarta. Postanawiasz, że wyjdziesz dziś  
z pracy najpóźniej o piątej, ponieważ umówiłeś się z kolegą na siłownię. 
Przychodzi do ciebie twój szef i prosi cię, abyś jeszcze dzisiaj przygoto-
wał ofertę dla pewnego klienta. Zajmie to jakieś dwie, trzy godziny, lecz 
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musisz skończyć zadanie do siódmej, bo do tej godziny istnieje jeszcze 
możliwość wysłania oferty do klienta pocztą kurierską. Co robisz?
– Jak byś się zachował, gdybyś zauważył, że twój kolega z działu lub 
bezpośredni przełożony nie przykłada się do pracy i, krótko mówiąc, 
obija się całymi dniami?
– Gdybyś to ty miał zatrudnić osobę na stanowisko, o które się obecnie 
starasz, jakie cechy byłyby dla ciebie najważniejsze?

Skąd zainteresowanie stanowiskiem?

Zapytaj, dlaczego kandydat jest zainteresowany właśnie tym stano-
wiskiem. Nie oczekuj jednak szczerej odpowiedzi. W miarę inteligent-
na osoba nie odpowie ci przecież, że już od dawna jest bezrobotna  
i potrzebuje stałych dochodów, czy że zmusił ją do tego urząd pracy 
lub że wyleciała z poprzedniej pracy i musi się przecież czymś zająć.

Większość kandydatów odpowiada, że firma i zakres obowiązków 
wydają się bardzo interesujące i uważają, że mogą przyczynić się do 
rozwoju firmy.

Spytaj także, co kandydat wie o firmie. Im więcej informacji postarał 
się zdobyć o firmie, tym większy plus dla niego. Może to świadczyć  
o rzeczywistym zainteresowaniu. Zapytaj, skąd kandydat dowiedział 
się tego wszystkiego. Najczęściej źródłem informacji jest strona inter-
netowa.

Poprzednie miejsce pracy

Dlaczego już nie pracuje?
Jeśli kandydat był już wcześniej zatrudniony, powinieneś zapytać, jak 
mu się podobało w poprzedniej firmie i dlaczego chciał lub chce z niej 
odejść, lub może też został zwolniony, a jeśli tak, to z jakiego powodu. 
Zapytaj także, czy kandydat nie ma nic przeciwko temu, abyś skon-
taktował się z jego poprzednim szefem, nawet jeśli nie jest on wymie-
niony w referencjach. Jeśli kandydat woli, abyś się z nim nie kontak-
tował, zapytaj dlaczego.

Jeśli kandydat jest nastawiony bardzo negatywnie do swojego po-
przedniego pracodawcy, może to być sygnałem ostrzegawczym. Skłon-
ność do wdawania się w konflikty nie ustanie wraz ze zmianą praco-
dawcy. Poproś kandydata, by podał jakieś zalety związane z pracą  
w poprzedniej firmie.

Pytania kwalifikacyjne
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Okres wypowiedzenia
Jeśli kandydat jest obecnie zatrudniony, dobrze jest się dowiedzieć, 
jak długi okres wypowiedzenia obowiązuje go u dotychczasowego pra-
codawcy. W niektórych wypadkach okres ten zależeć może od tego, 
jak szybko firma znajdzie pracownika na stanowisko opuszczone 
przez naszego kandydata.

W wielu firmach dzieje się tak, że osoba, która składa wypowiedze-
nie, opuszcza firmę już tego samego dnia. Powodem tego jest fakt, że 
pracodawcy chcą zmniejszyć ryzyko tego, że duża ilość aktualnych 
informacji trafi do konkurencji.

Inni pracodawcy, niezadowoleni z faktu odejścia pracownika do innej 
firmy, chcą zatrzymać go tak długo, jak jest to możliwe. Starają się 
przysporzyć jak najwięcej trudności zarówno pracownikowi, jak i jego 
nowemu pracodawcy.

Osoby konfliktowe

Sprawdź, czy kandydat jest osobą konfliktową, czyli taką, która 
często wdaje się w konflikty z otoczeniem (najczęściej dlatego, ponie-
waż uważa, że zawsze ma rację). Najlepsze są tu pytania o stosunki 
z poprzednim szefem, współmałżonkiem, nauczycielami w szkole. 
Zapytaj też, czy kandydat uważa, że został sprawiedliwie oceniony 
podczas innych rozmów kwalifikacyjnych.

Zapytaj, jaki według niego powinien być dobry szef i dlaczego kandy-
dat zrezygnował lub chce zrezygnować z pracy w poprzedniej firmie. 
Osoby szczególnie konfliktowe łatwo zdemaskować. Powyższe pytania 
to dla nich pokusa, której trudno się oprzeć.

Zainteresowania

Mogą odzwierciedlać osobowość
Na większości rozmów kwalifikacyjnych słyszy się pytania o zainte-
resowania i hobby. Można zapytać, dlaczego to takie ważne – przecież 
kandydat nie będzie się zajmował tymi sprawami w pracy. Odpowie-
dzi na te pytania mówią jednak wiele o samym kandydacie. Ktoś, kto  
w czasie wolnym uprawia górską wspinaczkę lub sporty ekstremalne, 
zapewne różni się pod względem charakteru od osoby, której hobby to 
gra w szachy lub hodowla rasowych kotów.
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„Jeśli kandydat lubi zbierać jagody i grzyby lub jest ogólnie zaintereso-
wany przyrodą, to dobrze. Wtedy wiem, że prawdopodobnie jest cierpli-
wy i wytrzymały.”
„Najlepiej, by lubił sport i aby sam jakiś uprawiał. Wiadomo wtedy, że jest 
silny i wytrwały.”
(Z opracowania o kryteriach wyboru pracowników podczas rekrutacji na 
stanowisko operatora maszyn)

Takie same jak ty
Naturalnie, osoba, która ma takie same zainteresowania jak ty, wyda 
ci się bardziej sympatyczna. Nie przesadzaj jednak w kierowaniu się 
tą przesłanką.

Mało czy dużo?
Część pracodawców woli, by jego pracownicy mieli jak najmniej zain-
teresowań prywatnych. Wtedy mogą poświęcić więcej czasu na pracę 
w firmie. Inni doceniają pracowników mocno angażujących się w swoje 
hobby, które stanowi dla nich jakby przeciwwagę w stosunku do 
pracy. Człowiek, który przejawia pasję w jakimś kierunku, prawdopo-
dobnie będzie ją wykazywał także w pracy.

W naszej firmie chętnie zatrudniamy osoby, które mają wyraźne zaintere-
sowania pozazawodowe, nieważne jakie. Uważamy, że ktoś, kto anga-
żuje się z pasją w swoje hobby, lepiej pasuje do naszej organizacji niż 
osoba pasywna. Są oczywiście wyjątki.

Autorytet
Możesz również zapytać kandydata, czy jest ktoś, kto jest dla niego 
autorytetem, czy to w życiu zawodowym, czy prywatnym. Pytanie 
jest dość niezwykłe i musisz liczyć się z tym, że kandydat będzie 
nieco zaskoczony.

Książki
Ciekawa może być również kwestia książek, jakie kandydat lubi 
czytać.

Mamy zwyczaj pytać kandydatów, jakie książki czytali ostatnio. Odpo-
wiedzi są różne.
Niektórzy starają się nam przypodobać i wskazują na którąś z książek 
przez nas wydanych. Inni podają dziwne, nieznane tytuły, które mają nam 
zaimponować, albo wyliczają je, podając tytuły po angielsku lub w innym 
języku obcym.
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Podczas jednej z ostatnich rekrutacji zauważyliśmy, że spora część 
kandydatów w odpowiedzi na pytanie o ostatnio czytaną książkę podało 
„Ptaśka” Williama Whartona. Byliśmy zdziwieni popularnością tej książki 
– została ona przecież wydana wiele lat temu. Okazało się, że kandydaci 
ci od tamtej pory nie czytali nic innego.

Sytuacja życiowa

Zapytaj kandydata o jego sytuację życiową, czyli o sytuację rodzinną 
żona/mąż, dzieci, własne mieszkanie czy wynajmowane itp. Pytania  
o stan zdrowia i przebyte choroby mogą być drażliwe i niezręczne, 
lecz mogą być umotywowane dbałością o zapewnienie bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

Nadgodziny i podróże służbowe
Dobrze dowiedzieć się, jaki jest stosunek kandydata do pracy w nad-
godzinach, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Ponadto można spytać o to, czy częste wyjazdy służbowe mogą stano-
wić problem dla kandydata. Interesująca wydaje się kwestia silnego 
lęku przed lataniem samolotem. Czy można rozpatrywać ją w katego-
riach niepełnosprawności? Jeśli tak, to nie możemy dyskryminować 
takiego kandydata.

Sytuacja rodzinna
Tym, co uniemożliwia pracownikowi pracę w nadgodzinach lub 
częste odbywanie podróży służbowych, jest często rodzina. Oczy-
wiście nie możesz dyskryminować kandydatów, którzy mają małe 
dzieci. Wcale nie jest pewne, czy osoba, która dzień w dzień pracuje  
w nadgodzinach, bo nie ma co robić w domu, wykonuje lepszą pracę 
niż ktoś, kto ma małe dzieci i musi odebrać je z przedszkola najpóź-
niej o 17:00.

Klasycznym pytaniem zadawanym kobietom jest pytanie o ciążę oraz 
o plany związane z macierzyństwem. Zrozumiałe, że część osób czuje 
się urażona, słysząc tego typu pytania. Można się zastanowić nad 
tym, czy takie pytania w ogóle są istotne. To inne czynniki powinny 
decydować o tym, czy ktoś nadaje się na dane stanowisko, czy nie.

Miejsce zamieszkania
Jeśli kandydat mieszka w innym regionie kraju, należy zapytać, czy 
jest gotów się przeprowadzić. Tutaj największy wpływ mają kwestie 
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rodzinne, np. czy kandydat ma dzieci w wieku szkolnym, czy nie 
będzie problemu mieszkaniowego, czy współmałżonek kandydata do-
stanie pracę w nowym miejscu zamieszkania itp.

Codzienne dojeżdżanie
Jeśli kandydat mieszka w innej miejscowości, dość oddalonej od 
firmy, pozostaje mu codzienne dojeżdżanie do pracy. Codzienne ponad 
dwugodzinne dojeżdżanie do miejsca pracy autobusem lub pociągiem 
jest męczące i może mieć wpływ na jakość pracy. Jednak dla części 
ludzi codzienne dojazdy nie stanowią problemu. Mówią, że w czasie 
podróży odpoczywają, czytają lub pracują.

Musisz być świadomy tego, że fakt zamieszkania pracownika z dala 
od miejsca pracy ma swoje wady. Trudniej go będzie nakłonić do 
udziału w imprezach i wyjazdach firmowych organizowanych przez 
firmę poza godzinami pracy. Trudniej będzie też zaangażować w tego 
typu sprawy jego rodzinę.

Inną alternatywą dla pracownika może być wynajęcie mieszkania  
w miejscu pracy i wyjeżdżanie do domu tylko na weekend. W tym 
przypadku musisz upewnić się, że takie rozwiązanie naprawdę kan-
dydatowi odpowiada.

Codzienne dojeżdżanie z innej miejscowości może być szczególnie  
kłopotliwe dla osób na stanowiskach kierowniczych. Fakt zamieszka-
nia z dala od współpracowników utrudnia im kontakty towarzyskie 
z nimi także po godzinach pracy. Może to wpływać negatywnie na 
integrację z resztą zespołu.

Praca w domu
W zależności od rodzaju obsadzanego stanowiska można pomyśleć  
o tym, aby rozłożyć pracę w taki sposób, by pracownik mógł wykony-
wać ją w większości w domu, a przyjeżdżać do firmy 1 lub 2 razy w ty-
godniu. Praca w domu nie zyskała sobie jednak takiej popularności, 
jak się spodziewano jeszcze kilka lat temu. Przede wszystkim wynika 
to z faktu, że niezmiernie ważna jest dobra komunikacja pomiędzy 
pracownikami. Wiele prac wykonuje się dziś w formie projektów,  
w które zaangażowanych jest więcej osób. Trudno jest współpracować 
z kimś, kto znajduje się w innym miejscu, nawet jeśli można kontak-
tować się telefonicznie czy przez internet.

Niektóre prace trudno wykonać na odległość. Do takich należy pro-
dukcja lub praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientami.
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Plany na przyszłość
Zapytaj kandydata o plany na przyszłość. Jak długo zamierza on pra-
cować w firmie, jeśli zostanie zatrudniony? Czy nie planuje podróży 
dookoła świata lub kursu menedżerskiego w USA? Czy chce się do-
datkowo dokształcać?

Możesz też spytać, jak kandydat wyobraża sobie swoją przyszłość  
w twojej firmie za rok, za trzy lata czy za pięć (zakładając, że będzie 
tak długo pracował). Należy się również dowiedzieć o plany współ-
małżonka kandydata, czy może ten nie zamierza szukać pracy w innym 
mieście i wyprowadzić się, co mogłoby wiązać się z rezygnacją kandy-
data z pracy w twojej firmie.

Oczekiwania

Zapytaj, czy kandydat składał podania na wolne miejsca pracy  
w innych firmach. Jeśli tak, to na jakie?

Jakie są jego oczekiwania związane z pracą? Jakich chciałby mieć 
współpracowników? Czy woli pracować w oddzielnym pokoju, czy też 
siedzieć razem z innymi?

Jeśli kandydat pracował u poprzedniego pracodawcy od wielu lat, 
możesz zapytać, czy łatwo mu będzie dostosować się do nowych wa-
runków. Jeśli natomiast w ostatnim czasie często zmieniał pracę, 
dowiedz się, jaka jest szansa na to, że osiądzie w jednym miejscu.

Doświadczenie zawodowe

Przerwy w przebiegu zatrudnienia
Jeśli zauważysz przerwy w przebiegu zatrudnienia kandydata, 
zapytaj, czym były one spowodowane. W odpowiedzi możesz usłyszeć 
różne wyjaśnienia, od urlopu wychowawczego po pobyt w więzieniu. 
Przerwy związane z dokształcaniem pewnie znajdują się już w jego 
CV.

Inne doświadczenia
Niektóre doświadczenia i umiejętności nie są zwykle wyszczególniane 
w CV. Do takich należą:

	 umiejętność pracy na komputerze, co można łatwo sprawdzić
	 praca przy zbiorze truskawek czy w restauracji podczas wakacji
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	 udział w zawodach sportowych
	 praca w różnych organizacjach itp.

Wysokość wynagrodzenia

Pytanie o pożądane zarobki nie powinno pojawić się zbyt wcześnie. 
Dobrze, jeśli oboje lepiej się poznacie, zanim poruszycie ten drażliwy 
temat.

Z drugiej strony pytanie to nie może też paść na samym końcu. Może 
bowiem okazać się, że oczekiwania kandydata są tak wygórowane, że 
niemożliwe jest ich spełnienie. Nie warto wtedy marnować czasu na 
szczegółowe rozmowy.

Osoba zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną powinna być przy-
gotowana na pytanie o zarobki i z reguły potrafi podać przybliżoną 
kwotę. Są również tacy, który nie mają określonych wymagań  
w kwestii wynagrodzenia i akceptują taką pensję, jaką firma zwykła 
oferować nowym pracownikom z podobnym wykształceniem i do-
świadczeniem zawodowym.

O tym, jakie funkcje spełnia wynagrodzenie oraz w jaki sposób 
ustalić właściwe wynagrodzenie, piszemy w rozdziale zatytułowanym 
Wynagrodzenie.

Negocjacje
Może się zdarzyć tak, że jedyną przeszkodą w zatrudnieniu pracow-
nika będą właśnie zbyt wygórowane żądania dotyczące wysokości 
wynagrodzenia. Wtedy ważna jest umiejętność negocjacji. Rozmowa  
o wynagrodzeniu bardzo często obejmuje pewien poziom negocjacji. 

Rzecz jasna, istnieją sytuacje, w których strony już od samego począt-
ku są zgodne w kwestii zarobków: ty przedstawiasz swoją propozycję, 
kandydat na pracownika ją akceptuje i możecie sobie podać rękę. 
Często jednak cała sytuacja bardziej przypomina negocjacje handlowe.

Nie tylko pieniądze
Im więcej „wartości”, tzn. innych świadczeń niż wynagrodzenie  
w formie pieniężnej, masz do dyspozycji, negocjując poziom wyna-
grodzenia, tym lepiej. Dlatego też ważne jest, aby przed rozpoczę-
ciem rozmowy w sprawie wysokości wynagrodzenia zastanowić się  
i określić, jakie inne wartości przedsiębiorstwo może zaoferować. Czy 
pracownicy mogą korzystać z opłacanych przez firmę zajęć sporto-
wych? Czy firma oferuje nienormowany czas pracy? Ilość dni urlopu 
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wypoczynkowego oferowana przez firmę jest większa, niż wynika to 
z Kodeksu pracy? A może pracownik otrzyma samochód firmowy do 
dyspozycji?

W dyskusjach na temat wysokości wynagrodzenia ważne jest, aby 
rozważyć również i te dodatkowe świadczenia.

Nie dawaj, nie żądając czegoś w zamian
Podstawowa zasada negocjacji mówi: jeśli druga strona prosi cię  
o ustępstwo, zawsze żądaj czegoś w zamian. Jeśli jako pracodawca na 
prośbę pracownika dajesz mu coś ponad ustaloną normę, powinno to 
być związane z jakąś formą świadczenia wzajemnego ze strony pra-
cownika.

Załóżmy na przykład, że kandydat na pracownika chce, aby przed-
siębiorstwo finansowało mu co najmniej 4 szkolenia podwyższające 
kwalifikacje rocznie. Świadczenie wzajemne może w tym wypadku 
polegać na tym, że po przebyciu każdego szkolenia pracownik podzieli 
się nowo nabytą wiedzą lub umiejętnościami z kolegami z działu.

Świadczenie wzajemne nie musi przedstawiać takiej samej warto-
ści, może ono mieć równie dobrze charakter symboliczny. Ważne jest 
jednak, aby w ogóle miało miejsce, tak aby nie została nadszarpnięta 
wiarygodność przesłania pierwotnego.

Gdy żądania zdają się nie mieć końca
Może się zdarzyć, że negocjując wysokość wynagrodzenia, znajdziesz 
się w sytuacji, w której będziesz zmuszony nie do jednego ustępstwa, 
ale do wielu. Kandydat na pracownika, widząc, że ci na nim zależy, 
gdy tylko dochodzicie do porozumienia w sprawie poprzedniego 
żądania, od razu wysuwa nowe. W jaki sposób przerwać takie ciąg 
żądań?

Zanim w ogóle zgodzisz się na jakieś żądanie drugiej strony lub pój-
dziesz na ustępstwo w jakiejś sprawie, zadaj potencjalnemu pracow-
nikowi pytanie, czy zamierza wysuwać jeszcze inne żądania oprócz 
tego, które właśnie padło z jego strony. Jest to dla ciebie bardzo 
istotna informacja, ponieważ jeśli odpowiedź będzie brzmiała nie, 
możesz ustosunkować się do tego, czy żądanie znajduje się granicach 
rozsądku, czy nie.

Natomiast jeśli odpowiedź będzie brzmiała tak – kandydat na pracowni-
ka ma jeszcze inne żądania – przed pójściem na ustępstwo w sprawie 
pierwszego, przedstawionego już żądania musisz usłyszeć wszystkie 
pozostałe. Jest to ważne dlatego, że jeśli już coś obiecasz, trudno 
będzie ci się z tego wycofać, gdy pojawi się kolejne żądanie. A jeśli 
będziesz znał pełną listę żądań potencjalnego pracownika, będziesz 
mógł obwarować dane ustępstwo i nie dać się zapędzić w kozi róg.
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