
Typy rekruterów 

Osobowości rekruterów – spotkaliście się z którymś z nich? Ciekawe przykłady 

znalezione w artykule na stronie happyhr.pl. 

Człowiek Pokerface 

Ta rekrutacja jest poufna – tak chyba można streścić to, co dzieje się podczas 

takiego spotkania. Informacje na tym etapie objęte są tajemnicą. Szczegółów 

będzie można dowiedzieć się później. Atmosfera niczym z filmu, w którym jako 

agent specjalny rekrutowany na specjalną misję, jesteś stopniowo wprowadzany 

w tajniki swojego zadania ;) I do samego końca nie wiesz czy prowadzisz 

rozmowę z kimś kto nie chce czy nie może nic powiedzieć.  

Bardzo Spoko Ziomek 

Od samego początku jesteście na „Ty”, albo prawie ;) Baaardzo wyluzowany. Nie 

akceptuje tych wszystkich sztywnych konwenansów. Podczas rozmowy, nawet nie 

wiesz kiedy, schodzicie na tematy mało związane z Twoim przyszłym 

potencjalnym stanowiskiem pracy. Czas miła szybko, a na koniec słyszysz, że nie 

masz się co zastanawiać, tylko brać tę ofertę ;) 

Ostra Jak Brzytwa 

Po kilku minutach masz ochotę przepraszać, że w ogóle przyszedłeś/przyszłaś. 

Cały czas musisz się bronić przed ostrzałem pytań i pilnować każdego 

wypowiedzianego słowa, aby nie zostało wykorzystane przeciwko Tobie. Masz 

ochotę przyznać się do każdej słabości, żeby tylko móc już wyjść. A potem raczej 

nie liczysz na telefon z informacją o wyniku rekrutacji. 

Dobra Ciocia 

Z sercem na dłoni. Sprawia wrażenie bardziej skrępowanej całą sytuacją niż Ty. 

Słucha z dużą uwagą, nie przerywa i kiwa głową ze zrozumieniem. Czujesz, że 

uwierzy we wszystko, co tylko sobie wymyślisz. I zgodzi się na wszystko, co 

zaproponujesz. Rekruter, który nie zapada w pamięć, a po rozmowie nawet nie do 

końca wiesz na co się umawialiście. 



Wzorowa Adeptka 

Nienaganny wygląd, punktualność, dobrze przygotowana - profesjonalizm w 

każdym calu. Cała rozmowa przebiega według ściśle określonego przez nią planu. 

Ma przygotowane pytania i robi szczegółowe notatki. Raczej nie będziesz 

mógł/mogła wyjść poza jej schemat. Każde takie próby szybko zostaną 

zahamowane, a rozmowa sprowadzona na właściwe tematy. 

Źródło: http://happyhr.pl/najczesciej-spotykane-typy-rekruterow 


