PYTANIA NA ROZMOWĘ REKRUTACYJNĄ
Każdy uczestnik informuje rozmówce o stanowisku o które będzie się ubiegał. Następnie każdy
przygotowuje listę 10 pytań jakie zada rozmówcy na rozmowie kwalifikacyjnej, mając na uwadze
stanowisko na jakie aplikuje.
Następnie jedna osoba z każdej pary przyjmuje rolę potencjalnego pracodawcy, który
przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną na podstawie wynotowanych pytań, druga zaś – kandydata
do pracy, który odpowiada na pytania partnera.
Następnie poproś o zamianę ról.
• Co Cię interesuje najbardziej, a co najmniej w naszej ofercie?
• Co Cię motywuje w pracy?
• Co decyduje o sukcesie?
• Co dla Ciebie znaczy „dobry pracodawca / dobry szef”?
• Co dla Ciebie znaczy „dobry pracownik”?
• Co jest dla Ciebie najważniejsze w pracy?
• Co jest dla Ciebie ważniejsze – satysfakcja czy awans?
• Czy gdybyś mógł wybierać, wybrałbyś nudną, ale dobrze płatną pracę, czy
kiepsko płatną, ale niezwykle pasjonującą?
• Co jest Twoim zdaniem najważniejszym czynnikiem wpływającym na atmosferę w pracy? Od
czego ona zależy?
• Co jest Twoją najmocniejszą stroną?
• Co jest Twoją najsłabszą stroną?
• Co jest Twoją największą zaletą, a co – wadą?
• Co możesz powiedzieć mi o sobie?
• Co możesz wnieść do firmy?
• Co najbardziej lubisz?
• Co oznacza dla Ciebie „sukces”?
• Co najmniej interesuje Cię w tej pracy?
• Co postrzegasz jako swoją największą porażkę?
• Co uważasz za swój największy sukces?
• Co w dotychczasowej pracy było dla Ciebie najciekawsze? Dlaczego?
• Czego najbardziej nie lubisz?
• Czemu powinniśmy zatrudnić właśnie Ciebie?
• Czy jesteś twórczy, innowacyjny? Co o tym świadczy?
• Czy jesteś uczciwy, lojalny? Co o tym świadczy?
• Czy jesteś dobrze zorganizowany? Co o tym świadczy?
• Czy umiesz planować? Opowiedz o sytuacji, w której udało Ci się zrealizować plan opracowany
wcześniej? Jakie trudności towarzyszyły realizacji planu? Jak sobie z nimi poradziłeś?
• Czy potrafisz ... (tu może paść pytanie o jedną z umiejętności niezbędnych do
wykonywania pracy na danym stanowisku)? Proszę podać przykłady / dowody.
• Czy potrafisz pracować pod presją czasu?
• Czy w pracy ważniejsza jest wysoka jakość wykonywanych zada, czy dobra atmosfera?
• Czy wolisz pracować samodzielnie czy w zespole? Dlaczego?
• Czy wybrałbyś ponownie zawód, który ukończyłeś? Dlaczego?
• Czy zamierzasz poszerzać umiejętności i zdobywać nowe kwalifikacje? W jaki sposób?
• Czym się interesujesz? / Czy znajdujesz czas na swoje hobby?
• Do ilu firm wysłałeś dokumenty aplikacyjne? / Czy ktoś odpowiedział? / Jeśli tak, czemu
odrzuciłeś poprzednie oferty?
• Jak byś opisał siebie w 3 zdaniach?
• Jak objawiają się Twoje: motywacja i zaangażowanie w pracę?
• Jak przyjmujesz krytykę?
• Jak radzisz sobie ze stresem?
• Jaką książkę ostatnio czytałeś (jaki film oglądałeś)? Czy było warto? Dlaczego?

• Jaką pracę lubisz najbardziej?
• Jaką rolę odgrywasz zazwyczaj w zespole?
• Jakie decyzje jest Ci najtrudniej podejmować?
• Jakie masz oczekiwania finansowe?
• Jakie są Twoje cele?
• Jakie są Twoje największe osiągnięcia? / Co uważasz za swoje największe osiągnięcie?
• Jakie 3 cechy najlepiej Cię charakteryzują?

