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TREŚCI DYDAKTYCZNE
Pytania dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej.
Wskazówki dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej.

Sprawdź informacje zawarte w ogłoszeniu o pracę.
Ustal, jakie umiejętności lub cechy powinnaś podkreślać.
Przygotuj się na pytania dotyczące wcześniejszych doświadczeń na
podobnych stanowiskach.
Sprawdź firmę
Sprawdź wszystkie informacje o firmie.
Zapoznaj się z wartościami firmy i jej osiągnięciami.

Część teoretyczna
Poszczególne kroki, które należy wykonać w przypadku rozmowy kwalifikacyjnej:

1.

2.

CELE PLANU LEKCJI:

W tej części, dowiesz się jak bez strachu
i bez nerwów pójść na pierwszą
rozmowę o pracę, ponieważ będziesz
tak przygotowany jak to tylko możliwe.
Najpierw pokażemy Ci, co powinno się
zrobić przed rozmową o pracę, a
następnie damy Ci kilka wskazówek
dotyczących możliwych pytań, które
możesz otrzymać podczas rozmowy. 

ZAKŁADANE EFEKTY
UCZENIA SIĘ:

Przed rozmową
kwalifikacyjną dowiesz się,
jakie będą Twoje
obowiązki.
Poznasz możliwe pytania,
które zostaną Ci zadane.
Odpowiesz na wszystkie
pytania bez żadnych
wątpliwości.

O PLANIE LEKCJI
CZAS TRWANIA: 60 minut
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Upewnij się, że dotrzesz na czas.
Zastanów się, w co się ubrać.
Jeśli rozmowa kwalifikacyjna odbywa się przy użyciu kamery wideo, upewnij
się, że masz połączenie z siecią i że Twój komputer i kamera działają
prawidłowo. 

3. Zaplanuj swoją podróż na spotkanie w sprawie pracy

4.Jak zachowywać się podczas rozmowy kwalifikacyjne
Pytania, które mogą się pojawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej
▪Proszę opowiedzieć coś o sobie
-Zacznij od tego, gdzie jesteś teraz, a następnie omów, jak to się stało. Połącz to
z pracą, o którą się ubiegasz i powiedz, dlaczego pasujesz na to stanowisko w
oparciu o swoje doświadczenie lub zainteresowania i pasje.
▪Co zainteresowało Panią w naszej firmie?
-To jest Twoja szansa, aby pokazać, że zrobiłaś research na temat firmy. Jeśli
jesteś fanką ich produktów lub usług, również o tym wspomnij. 
▪Proszę opowiedzieć o swoich mocnych i słabych stronach.
-Mocne strony to na przykład: umiejętność pracy z ludźmi, uczciwość, zdolność
do podejmowania inicjatywy, komunikatywność….
-W odpowiedzi na pytanie o słabe strony najważniejsze jest to, aby pokazać, że
jest się na tyle świadomym siebie, aby przyznać się do swoich wad, ale również
wykazać zainteresowanie i zdolność do pracy nad sobą. 
▪Gdzie Pani widzi siebie za pięć lat?
-Na to pytanie najlepiej odpowiedzieć ogólnie i wziąć pod uwagę, w jaki
sposób Twoje zainteresowania i cele pokrywają się z celami firmy. 
▪Proszę opowiedzieć o sytuacji, w której zdarzyło się Pani popełnić błąd. Jak
udało sięPani z nim uporać?
-W tym przypadku chodzi o to, aby być szczerym, wykazać się odrobiną
samoświadomości, jak również podać przykład popełnionego błędu i
wyciągniętej z niego lekcji, która nie wpływa na twoją umiejętność wykonywania
pracy.
▪ Proszę opowiedzieć o sytuacji, w której nie zgadzała się Pani ze
współpracownikiem lub przełożonym. Co w związku z tym Pani zrobiła?
-Unikaj opowiadania o nieporozumieniach na płaszczyźnie osobistej i skup się na
sytuacji zawodowej. Kluczowe jest wykazanie się umiejętnością radzenia sobie z
konfliktem w dojrzały sposób i wypracowania kompromisu, który będzie korzystny
dla obu stron.
▪Dlaczego powinniśmy Panią zatrudnić?
-Najważniejszą kwestią jest to, aby dokładnie wyjaśnić, dlaczego spełniasz
wymagania na to stanowisko. Może to obejmować umiejętności, wykształcenie,
doświadczenie zawodowe i wszelkie istotne osiągnięcia.
▪    Dlaczego jest Pani zainteresowana pracą u nas?
-Dobra, przemyślana odpowiedź powinna poruszać aspekty firmy lub stanowiska,
które nie były zawarte w ogłoszeniu o pracę, lub samej branży, pokazując tym
samym twój własny research. Na przykład: misja firmy, wartości, kultura lub
reputacja.
▪Czy ma Pani do mnie jakieś pytania?
-Przykład: godziny pracy. 
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Nie spóźnij się na rozmowę.
Zapamiętaj szczegóły swojego CV. 
Zapisz sobie pytania, które chcesz zadać.
Nie krytykuj zarówno współpracowników, jak i swojego byłego szefa.

Pamiętaj o następujących kwestiach: 
1.
2.
3.
4.

https://www.roberthalf.com.au/career-advice/interview
https://www.youtube.com/watch?v=enD8mK9Zvwo
https://www.youtube.com/watch?v=HG68Ymazo18

