
SZCZĘŚLIWA SIÓDEMKA przed rozmową rekrutacyjną 
 

Jak zbudować swoją pewność siebie przed rozmową rekrutacyjną? Istnieje kilka 

sprawdzonych sposobów. Będzie krótko i na temat – zaczynajmy! 

 

1. Pozytywne myślenie.  

Ktoś zaprosił Cię na rozmowę rekrutacyjną – czyli uważa Cię za potencjalnego 

pracownika na dane stanowisko. Jesteś na dobrej drodze. Zamiast stresu daj sobie 

chwilę luzu. Zjedz coś co lubisz, włącz muzykę, powiedz do siebie jaki jesteś super – 

nastaw się pozytywnie! Po wykonaniu tego punktu możesz przejść do kolejnych. 

2. Wstępny research. 

Jeżeli wcześniej tego nie zrobiłeś, to najwyższy czas na wstępny research o firmie, do 

której zostałeś zaproszony na rozmowę rekrutacyjną. Dowiedz się o niej jak 

najwięcej. Przeanalizuj opis swojego przyszłego stanowiska i skonfrontuj go 

możliwymi zadaniami wykonywanymi przez firmę. Dzięki tym informacjom po 

pierwsze – poczujesz się pewniej, a po drugie – pokażesz pracodawcy, że poznałeś  

firmę, czyli zależy Ci na tej posadzie.  

3. Zamiana ról.  

Znasz już wymagania stanowiska, na które aplikujesz. Weź teraz swoje CV i wypisz na 

kartce pytania, jakie zadasz sobie jako pracodawca. Taka zamiana ról doda Ci 

pewności siebie. Im więcej pytań zadasz, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że coś 

Cię zaskoczy. Na dobry początek możesz skorzystać z poniższej listy ze 

standardowymi pytaniami, które bardzo często pojawiają się na rozmowach 

rekrutacyjnych: 

Dlaczego chcesz pracować w tej firmie?  

Co Twoja osoba może wnieść do tej organizacji? Dlaczego to właśnie ty będziesz 

osobą odpowiednią na te stanowisko? Jakie są Twoje mocne i słabe strony? 

Jak radzisz sobie w sytuacjach stresujących? Jak radzisz sobie w sytuacjach 

konfliktowych? 

Czy masz jakieś pytania, które chcesz zadać? 

 

 



4. Opowiedz o sobie.  

Oprócz pytań, na rozmowie rekrutacyjnej często pierwszą rzeczą o jaką zostaniesz 

poproszony jest opowiedzenie o sobie. Z punktu widzenia pracodawcy jest to idealny 

moment, żeby rozpocząć rozmowę, trochę bliżej Cię poznać i przede wszystkim dać Ci 

możliwość powiedzenia tego, co chcesz powiedzieć. Na 99% padnie taka prośba, więc 

lepiej się na nią przygotować. Zastanów się, co warto przedstawić już na początku. 

Ważne, żeby było pozytywnie . Nie narzekamy i nie ciągniemy naszego monologu w 

nieskończoność. 

 

5. Wygoda.  

Nie szata zdobi człowieka, ale… ludzie są wzrokowcami i często pierwsze wrażenie 

powiązane jest z wyglądem. Podstawa to schludność – wyprasowane ubrania, 

uczesane włosy, czyste buty. Inaczej ubierzesz się na rozmowę na stanowisko w 

biurze, a inaczej do warsztatu. Dlatego oprócz elegancji, warto też postawić na 

wygodę. Czuj się swobodnie. Nie znasz upodobań przyszłego pracodawcy. Dla 

jednego z nich krawat to podstawa, a dla drugiego przesada. Lekki dystans w tej 

kwestii nie zaszkodzi. 

6. Zaplanuj podróż. 

To jest bardzo ważny punkt. Nie dlatego, że sama podróż jakoś pomoże w rozmowie 

rekrutacyjnej, ale po co dodawać sobie niepotrzebnie stresu? Sprawdź dokładnie 

dojazd i daj sobie około 20 minut zapasu (jeśli pomylisz tramwaje będzie jeszcze czas 

na przesiadkę). Plusy dobrze zaplanowanej podróży? Spokój. Możesz też zaplusować 

u potencjalnego przyszłego pracodawcy jako osoba punktualna. 

7. Mów prawdę. 

Kłamstwo na rozmowie rekrutacyjnej nie opłaciło się jeszcze nikomu. Pomyśl o tym 

już wcześniej i zapamiętaj. Pracodawca nie jest głupi i pewnie sprawdzi umiejętności, 

które deklarujesz w CV lub słownie. Nie zawsze coś, co Ty uważasz za niezbędne, 

naprawdę takie jest. Nie warto więc samemu się podkładać.  Wystarczy jedna 

podkoloryzowana rzecz, którą pracodawca odkryje i nabierze wątpliwości co do 

wszystkiego, co prezentujemy. 

Powodzenia na rozmowie rekrutacyjnej! 


