
10 wskazówek, jak efektywnie przygotować się do rozmowy 
kwalifikacyjnej 

Od lat przygotowuję kandydatów do pracy do odpowiedniego 
zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej, czasem tez 
prowadzę rekrutacje.  Wskazówki te to  porady dla osób, których 
zachowanie miałam okazję samodzielnie obserwować. Niemniej 

mam nadzieję, że jesteś typowym przedstawicielem Homo Sapiens 
i porady Ci się przydadzą.  

 

1. Ustal, czego chcesz 

Przyjdź na rozmowę przygotowany pod względem: 

 Twoich wymagań płacowych 
 zakresu obowiązków, których chcesz się podjąć 
 sposobu, w jaki chcesz wykonywać swoja pracę 

Daj sobie oczywiście margines na negocjacje, ale ustal, czego 
chcesz, a czego nie chcesz. Nie ma nic gorszego niż zastanawianie 
się w trakcie rozmowy, jaką kwotę czy zakres działania podać. 

Wbrew powszechnej opinii rozmowa kwalifikacyjna nie jest jedynie 
dla pracodawcy: to rodzaj sprzedaży, a następnie negocjacji. A 
pierwszym etapem jest przyjrzenie się drugiej stronie i ustalenie 
warunków wstępnych. 

Ty jako pracownik chcesz sprzedać swój czas i umiejętności za 
określoną kwotę, pracodawca chce kupić kogoś, kto umie i chce się 
podjąć rozwiązywania jego problemów. Musicie się po prostu 
dogadać  - a najlepiej operować konkretami. 

Zatem: 



 Za ile (za jaką kwotę) Ci się opłaca podjąć pracę? 

 Ile chcesz zarabiać - w tej firmie, wykonując podany zakres 
obowiązków? 

 Co z podanego zakresu będziesz wykonywał chętnie, a co 
mniej chętnie? 

 Na co się absolutnie nie zgodzisz? 

 O co jeszcze musisz zapytać, co ustalić? 

2. Naucz się... odpowiedzi na zadawane pytania. 

Niektóre pytania są standardowe, wszyscy wiedza, że prawie na 
pewno pojawią się na rozmowie, a mimo to zaskakująco wiele osób 
sobie z nimi nie radzi. 

Ty sobie poradź. Po prostu przygotuj na piśmie odpowiedź i 
poćwicz odpowiedź przed kamerą albo przed życzliwą osobą (ale 
taką, która Ci szczerze powie, jak wypadłeś/wypadłaś). Jeszcze 
lepiej sprawdza się grupa osób, bo wtedy każdy zwróci uwagę na 
coś innego. 

Na co zwrócić uwagę przy odpowiadaniu na pytania 
na rozmowie kwalifikacyjnej? 

1. co mówisz: czy masz przemyślaną odpowiedź, jakich słów 
używasz, czy udzielasz wymaganych informacji 

2. jak to mówisz:  jakim głosem 
3. co robisz: jak się zachowujesz 
4. jakie jest ogólne wrażenie: czy jesteś przekonywująca/y? 

Komunikacja w gruncie rzeczy sprowadza się do odpowiedzi, jaka 
otrzymujesz. Ty chcesz znaleźć satysfakcjonująca Cię pracę, 
musisz usłyszeć odpowiedź: TAK, ZATRUDNIAMY! Jeśli do tej pory 
jej na rozmowie nie dostałeś, to prawdopodobnie w którymś 
miejscu Twoja komunikacja szwankuje. 



A przykładowe odpowiedzi (treść) można znaleźć w artykułach: 

 Co znaczy „W czym jestem dobry”? 
 Jak odpowiadać na pytanie o wady i zalety? 
 Dzieci na rozmowie kwalifikacyjnej 
 Czy masz wizję swojej kariery zawodowej? 

3. Przygotuj się na trudne/dziwne pytania 

 Wiem, jakie pytania mogą paść na rozmowie, ale nie wiem, co 
odpowiedzieć. 

 Pytają mnie o różne dziwne rzeczy, a ja nie widzę sensu w tych 
pytaniach. 

 Poszczególne słowa rozumiem, ale nie rozumiem, o co pytają. 
 Nie wiem, w jaki sposób odpowiedzieć na pytanie, jeśli jest dla 

mnie niewygodne 

Tutaj znajdziesz rozwiązanie:  

Zadawanie pytań na rozmowie kwalifikacyjnej 

Rozmowa ma być jak prawdziwa rozmowa - jedna osoba pyta, 
druga odpowiada, i odwrotnie. 

O wszystko masz prawo pytać, bo rozmowa służy przekonaniu się, 
czy Tobie pasuje praca w danej firmie, i czy Ty im pasujesz do 
zespołu. 

Po tym, jakie zadają Ci pytania, możesz się domyślić, co się dzieje 
w firmie. 

Po tym, jakie Ty zadajesz pytania, można poznać, czy jesteś 
specjalistą, czy tylko takiego udajesz. 

https://pracaikariera.wordpress.com/2011/03/05/co-znaczy-w-czym-jestem-dobry/
https://pracaikariera.wordpress.com/page/2010/01/05/jak-odpowiadac-na-pytanie-o-wady-i-zalety/
https://pracaikariera.wordpress.com/page/2010/08/18/dzieci-na-rozmowie-kwalifikacyjnej/
http://pracaikariera.wordpress.com/2009/12/16/czy-masz-wizje-swojej-kariery-zawodowej/
http://pracaikariera.wordpress.com/2010/09/18/zadawanie-pytan-na-rozmowie-kwalifikacyjnej/


4. Przygotuj się wizualnie i gadżetowo 

Na to, jak Cię postrzegają inni, wpływa wiele czynników - między 
innymi Twój wygląd. 

Zastanów się - czy wyglądasz jak idealna osoba na stanowisko, o 
które się ubiegasz? 

Rekruter też człowiek i często podejmuje decyzje w oparciu o 
wrażenie, jakie wywiera na nim dana osoba. 

Niektórzy z Twoich kontrkandydatów są mistrzami w robieniu 
pierwszego dobrego wrażenia, inni nie.  Nigdy nie wiadomo, na 

jakich trafisz!  

Zadbaj więc o strój, mowę ciała i wyróżniki Twojej jakości. 

Na co zwracają uwagę Twoi rozmówcy? Na pewno nie wszyscy, ale 
niektórych jest ważny Twój: 

 strój, w tym buty 
 makijaż / zarost 
 fryzura 
 biżuteria 
 zapach 
 uśmiech 
 dłonie 
 Twoja energia 
 dodatki profesjonalisty 

Czy wiesz, jak naprawdę jesteś postrzegany/a? 

Z ostatniej chwili: 



Wczoraj usłyszałam historię, w której dyrektorka  sklepu nie 
przyjęła do pracy pana na stanowisko kierownika tylko dlatego, 
że... miał dredy. I wcale nie chodziło o prestiż sklepu, pożądany 
image sprzedawców czy coś podobnego: ona twierdziła, że boi się 
takich osób, bo nie wie, czego się po nich spodziewać! 

5. Przygotuj się do podróży 

Wiele rozmów kwalifikacyjnych nie odbywa się,  mimo że wcześniej 
obie strony się na nie umówiły. Zwykle wina leży po stronie 
poszukującego pracy i jego braku umiejętności planowania i przede 
wszystkich przewidywania. 

 Jak ocenić zachowanie pracownika, który nie przychodzi, bo ... 
nie ma czym dojechać? 

 Co pomyślisz o osobie, na którą czekasz, a ona nie przychodzi 
i nawet nie zadzwoni, żeby powiedzieć, co się stało? 

Są przypadki, kiedy osoba nie szanuje naszego czasu, ale nie o nich 
chcę dziś napisać, tylko o niezorganizowanych :-) 

Dla nich ściąga organizacyjna: 

1.Zapytać przy umawianiu się na spotkanie o adres i wziąć nr 
telefonu do rozmówcy. Spytać, jak tam trafić (bo może się wchodzi 
przez wejście B od podwórka) 

2. Sprawdzić na mapie, dokąd masz dojść/dojechać. Koniecznie! 
Nawet, jeśli wiesz na pewno, gdzie to jest. 

3. Zaplanować trasę dojścia/dojazdu, z uwzględnieniem remontu 
dróg i dojazdów w danym dniu. Wynotować numery autobusów i 
tramwajów  dojeżdżających w pobliże firmy (przydadzą się także w 
razie awarii samochodu czy innego zdarzenia) 

4. Zabrać więcej biletów lub benzyny. Zabrać naładowaną 
komórkę z numerem do firmy, adres i  pieniądze. 



5. Wziąć szmatkę do butów, parasol i grzebień - żeby na miejscu 
dobrze wyglądać. 

I z moich własnych doświadczeń: sprawdzić, czym zajmuje się 
dana firma. Kiedyś poszłam "z marszu" na rozmowę, bo BYŁAM 
PRZEKONANA, że wiem o tej firmie wszystko (była to 
międzynarodowa korporacja). 

Na szczęście na miejscu byłam wcześniej i poczytałam ich 
prospekty i plansze na ścianach. Okazało się, że to osobna spółka 
tej firmy o bardzo podobnej nazwie, za to zajmująca się kompletnie 
czymś innym. 

6. Zapisz w notesie swoje pytania do rozmówcy 

Zapisz, bo możesz zapomnieć, o co masz zapytać. Stres dziwne 
rzeczy potrafi wyczyniać z człowiekiem. 

Zapisując sobie w kalendarzu pytania przed spotkaniem 
porządkujesz swoje myśli, planujesz tok rozmowy (a kierowanie 
rozmową to rzecz, jaką warto umieć przed pójściem na rozmowę o 
pracę – uczę tej sztuki na indywidualnym szkoleniu dosłownie w 2 
godziny!) 

Potrzebny Ci jeszcze kalendarz, notes czy inny organizer - masz 
wyglądać jak osoba, która jest zorganizowana i panuje nad swoim 
życiem. 

Jakie pytania możesz zadać pracodawcy? 

Pytaj o kwestie budzące Twoją ciekawość i wątpliwości. I koniecznie 
zadaj najważniejsze pytanie: jakiej osoby poszukują? 

Są i inne pytania: 

Lista przykładowych pytań, które mógłbyś zadać pracodawcy: 



 Jakie będą moje obowiązki i odpowiedzialność na tym 
stanowisku? 

 Jakimi umiejętnościami  wykazać się pracownik na tym 
stanowisku? 

 Czy firma oferuje możliwość szkoleń dla pracowników? 

 Jakie możliwości rozwoju zawodowego oferuje firma? 

 Jakie są płace na tym stanowisku? 

 Czy mógłbym otrzymać opis stanowiska? 

 Jakie są cele firmy na najbliższe 5 i 10 lat? 

 Czy firma oferuje jakieś świadczenia socjalne dla pracowników? 

 Jak pracownik jest oceniany i promowany? 

 Jakie mam szanse rozwoju zawodowego i jak wygląda ścieżka 
kariery zawodowej? 

 Jakie są oczekiwania pracodawcy od nowego pracownika? 

 Kto będzie moim przełożonym? 

 Czy są wymagane jakieś badania medyczne na to stanowisko? 

 Kiedy mogę liczyć na odpowiedź z Państwa strony? 

Nie wszystkie od razu, ale tu liczę na Twoje wyczucie sytuacji i styl 
prowadzenia rozmowy :-) 

I pamiętaj: kto zadaje pytania, ten kieruje przebiegiem 
rozmowy. 

 

7. Przygotuj portfolio ilustrujące Twoje osiągnięcia.  

Portfolio to nic innego, jak zbiór dowodów na to, że Twoje 
dotychczasowe życie zawodowe było udane i pełne wyzwań., z 
którymi poradziłeś/poradziłaś sobie śpiewająco :-) 

Generalnie ludziom się wierzy, w to, co mówią na rozmowie o pracę, 
ale każdy chętnie obejrzy Twoje dokonania na własne oczy. 



Co możesz wziąć ze sobą, by pokazać, czym do tej pory się 
zajmowałeś, w czym brałaś udział, co stworzyłeś i czego dokonałaś? 

Na pewno mogą to być wszelkiego rodzaju papiery: dyplomy, 
podziękowania, nagrody. 

Widziałam też zbiór etykiet czekolad, które kandydat samodzielnie 
zaprojektował :-) 

Możesz nawet nakręcić film, na którym pokazujesz swoje dzieło (oto 
znany hotel -tak został  zrealizowany mój projekt!) 

Ogranicza Cię tylko pomysłowość, Twoje rzeczywiste osiągnięcia i 
chęć przybliżenia rozmówcy tego, co Ty wiesz, a on może się jedynie 
domyślać... 

 
Podobno 1 obraz jest wart 1000 słów, więc może warto się do 
stworzenia portfolio przyłożyć? 

I PORTFOLIO w nieco innym znaczeniu: 

 Czy masz swoje portfolio? (1) 

 Przebieg pracy zawodowej (2) 

 Portfolio: Wykształcenie, szkolenia i zainteresowania (3) 

 Portfolio: Osiągnięcia (4) 

 Portfolio: Umiejętności (5) 

 Portfolio: I jak teraz z tego zrobić cv? (6)  

 

8. Potrenuj style odpowiedzi na pytania 

Rozmowa, mimo że na poważny temat, nie musi się odbywać w 
śmiertelnie poważnym stylu :-) 

https://pracaikariera.wordpress.com/2010/06/03/informacje-do-cv-czy-masz-swoje-portfolio/
https://pracaikariera.wordpress.com/2010/06/07/informacje-do-cv-przebieg-pracy-zawodowej/
https://pracaikariera.wordpress.com/2010/06/10/informacje-do-cv-wyksztalcenie-szkolenia-i-zainteresowania/
https://pracaikariera.wordpress.com/2010/06/13/informacje-do-cv-osiagniecia/
https://pracaikariera.wordpress.com/2010/06/16/informacje-do-cv-umiejetnosci/
https://pracaikariera.wordpress.com/2010/06/19/informacje-do-cv-i-jak-teraz-z-tego-zrobic-cv/


Pokaż, że masz poczucie humoru. Pokaż, że jesteś osoba, która 
ekscytuje się pracą. Pokaż, że Ci na niej zależy. 

Jeśli rekruter zadaje to samo pytanie kolejnym kandydatom, 
może uzyskać różne odpowiedzi: 

PYTANIE: Ile Pan ma lat? 

 Takich pytań nie wolno zadawać! 
 A na ile wyglądam? (zalotnie) 
 45 (rzeczowo) 
 Bardzo potrzebna Panu ta informacja? 
 Wystarczająco, by czuć się ekspertem w tej branży. 
 Jestem pełnoletni, jeśli o to Panu chodzi. 
 Dużo za dużo. (z westchnieniem) 
 Nie odpowiem na to pytanie. 
 Ma Pan przed sobą moje cv, tam jest wszystko napisane. 
 Dlaczego chce Pan to wiedzieć? 

To autentyczne odpowiedzi, spisane przez mojego kolegę :-) 

Jak widać, na zadane pytanie można się oburzyć, zażartować, 
zaciekawić się i dopytać, odpowiedzieć prosto lub zrobić z 
pytającego głupka. 

To, jak się zachowujesz w trakcie rozmowy powoduje, że osoba 
przeprowadzająca rozmowę kształtuje sobie zdanie na Twój temat 
jako eksperta i jako człowieka, który będzie pracował w tej samej 
firmie. 

Jak chcesz być postrzegany/a? 

Jako osoba kłótliwa, drobiazgowa, z poczuciem humoru, pełna 
dystansu, przyjazna, dążąca do porozumienia? A może jeszcze 
inaczej? 

Potrenuj rozmowę kwalifikacyjną - być może wcale nie wypadasz 
na niej tak, jak byś chciał. 



9. Potrenuj zadawanie pytań 

Oto clue rozmowy, i to nie tylko kwalifikacyjnej - ZADAWANIE 
PYTAŃ. 

Jeśli umiesz to dobrze robić, to wygrywasz, bo:  

 możesz kierować rozmową, 
 mieć więcej czasu na zastanowienie się, 
 zdobyć informacje o poszukiwanym kandydacie i wykorzystać 

je w autoprezentacji, 
 dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy o pracy w tej firmie, 
  skierować uwagę na inne swoje umiejętności, 
 pokazać swoją asertywność. 

Więcej tutaj: 

 Dzieci na rozmowie kwalifikacyjnej 

10. Przywdziej  entuzjazm  zamiast stresu 

Zaangażowanie, entuzjazm i satysfakcja - te miękkie, niemierzalne 
stany emocjonalne to murowane składniki zwycięskiej rozmowy 
kwalifikacyjnej. 

https://pracaikariera.wordpress.com/2010/08/18/dzieci-na-rozmowie-kwalifikacyjnej/


Trudne do podrobienia. 

Warto się nauczyć prezentować siebie w najlepszym wydaniu - do 
tych niemierzalnych umiejętności należy też pokazywanie na 
zewnątrz dobrych skojarzeń, jakie masz w związku z pracą  :-) 

Tak się jakoś dziwnie składa, że przy całym profesjonalizmie 
HRu  do pracy przyjmowani nie zawsze kandydaci najlepsi, ale ci, 
którzy robią dobre wrażenie. 

 

Powodzenia na spotkaniu z pracodawcą! 

 

 

 

 

 

 

 

http://pracaikariera.wordpress.com/2010/10/22/pomoc-doradcy-zawodowego-co-i-jak-pocwiczyc-przed-rozmowa-kwalifikacyjna/

