5 kroków do rozmowy kwalifikacyjnej
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Rozmowa kwalifikacyjna jest jak egzamin. Trzeba się do niej odpowiednio przygotować. Nie
traktuj jej jak spotkania towarzyskiego, ponieważ pracodawca bardzo szybko to zauważy.
Jeśli zależy Ci na powodzeniu rekrutacji, przygotuj się do niej w profesjonalny sposób.

1. Poznaj firmę, do której aplikujesz
Po otrzymaniu telefonu z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną odwiedź stronę internetową
firmy, do której się udasz. Najwięcej istotnych informacji znajdziesz na stronie głównej oraz w
zakładkach „O nas” oraz „Cele i założenia firmy”. Jeśli szukasz pracy na Pracuj.pl, to w każdym
ogłoszeniu widnieje nazwa pracodawcy i z pewnością łatwo znajdziesz informacje o nim w
Internecie. Wiedza na temat firmy pomoże Ci w skonstruowaniu istotnych dla Ciebie pytań, które
będziesz mógł zadać pracodawcy.

2. Przygotuj się na pytania ze strony osoby rekrutującej
Większość pytań zadawanych na rozmowach kwalifikacyjnych się powtarza. Jeśli więc masz już jakieś
spotkania za sobą, to wiesz co Cię czeka. Zawsze wcześniej warto pomyśleć o:
swoich mocnych i słabych stronach;
powodach, dla których chcesz podjąć właśnie taką pracę;
tym, dlaczego to właśnie Ciebie pracodawca powinien zatrudnić

Bardzo trudno umiejętnie odpowiedzieć na powyższe pytania, słysząc je po raz pierwszy.
Odpowiednie przygotowanie sprawi, że unikniesz kłopotliwej sytuacji i zwiększysz szansę na szybsze
otrzymanie wymarzonej pracy.

3. Przygotuj swoje pytania
W trakcie rozmowy nie będziesz w stanie wymyślić pytań do pracodawcy. Pomyśl o nich wcześniej.
Nie popełnisz błędu, nawet gdy spiszesz je sobie na kartce. Większość pracodawców tak robi.
Świadczy to tylko o dokładności, staranności i przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.
Przeglądając oferty pracy, z pewnością kierowałeś się jakimiś kryteriami. Zarobki, czas pracy, może
lokalizacja. Teraz właśnie możesz zapytać o to, co dla Ciebie najważniejsze. Nie poprzestawaj jednak
na tego typu pytaniach. W dobrym guście są te dotyczące firmy oraz stanowiska. Warto zapytać o
możliwości rozwoju, hierarchię panującą w firmie, dokładne miejsce pracy oraz nadgodziny.

4. Zarobki
Przeczytaj dokładnie ogłoszenie pracodawcy. Zwróć uwagę na wymagania i zakres obowiązków.
Następnie zastanów się, ile chciałbyś zarabiać. To pytanie z pewnością padnie na rozmowie
kwalifikacyjnej.
Niestety bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, że pracownik boi się podawać kwot, aby nie
zostać odrzuconym z powodu ich wysokości. W tej sytuacji możesz określić ją widełkowo lub powołać
się na inne osoby pracujące na tym stanowisku.
Pamiętaj o tym, aby nie proponować zbyt niskich zarobków. Taka praca nigdy nie będzie
satysfakcjonująca. Dodatkowo może okazać się nieopłacalna i kolejnym etapem będzie szukanie
nowego zatrudnienia.

5. Przygotuj strój
Strój na rozmowę o pracę przygotuj poprzedniego dnia. Dopasuj go do charakteru stanowiska, na
które aplikujesz. Nieważne, jaki masz styl. Twój ubiór powinien być jak najbardziej klasyczny.
Starając się o pracę w biurze, banku czy kancelarii prawnej, wybierz strój formalny. Jeśli jednak
aplikujesz do agencji reklamowej lub restauracji postaw na ubiór wygodny i na luzie. Najważniejsze,
aby ubrania były czyste, schludne i nie rzucały się zbytnio w oczy.
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