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ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Sukcesem kończy się tylko rozmowa, w trakcie której obydwie 
strony znajdą wspólną płaszczyznę.

Rozmowa kwalifikacyjna to ostatni i najważniejszy etap w poszukiwaniu pracy. 
Niezależnie od tego, czy ubiegasz się o pracę, awans czy staż, za każdym razem 
musisz przyciągać i koncentrować uwagę osoby rekrutującej oraz wywierać 
jak najlepsze wrażenie. Rozmowa w sprawie pracy pod wieloma względami 
przypomina ważny egzamin, dlatego istotne jest właściwe przygotowanie.  
Powinna mieć charakter dialogu, dzięki któremu razem z pracodawcą tworzy 
się wizję współpracy. 
Zadaniem osoby rekrutującej jest poznanie motywacji, zainteresowań i osią-
gnięć zawodowych kandydata oraz określenie jego potencjału osobowościo-
wego i intelektualnego. Zatem dobrze jest uporządkować informacje na swój 
temat, uwypuklić własne kompetencje i mocne strony, a w wypowiedziach 
podkreślać osiągnięcia i dokonania. 

Cele rozmowy kwalifikacyjnej:
- wyjaśnienie ewentualnych nieścisłości w danych zawartych w dokumen-

tach aplikacyjnych,
- uzupełnienie brakujących informacji,
- uzyskanie informacji na temat dotychczasowych doświadczeń zawodo-

wych,
- sprawdzenie kwalifikacji i kompetencji,
- ocena oczekiwań kandydata związanych z ofertą oraz ustalenie gotowości 

(terminu) podjęcia pracy,
- poznanie osobowości kandydata.

Właściwe przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej istotnie wpływa na Two-
je poczucie pewności siebie i kompetencji w czasie jej przebiegu. Daje moż-
liwość świadomego prezentowania danych i informacji. Ponadto wpływa na 
obniżenie stresu i zwiększa swobodę Twoich wypowiedzi.
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5.1.    PRZED ROZMOWĄ:

• zdobądź informacje o swoim potencjalnym pracodawcy:
- Czym firma się zajmuje?
- Jaka jest jej forma prawna, obszar działania, wielkość zatrudnienia,  

kierunki rozwoju?
- Jakich ma konkurentów?
- Jakie ma szanse rozwoju, plany inwestycyjne?
- Jaka jest jej specyfika i pozycja na rynku?
- Jak kształtują  się wynagrodzenia w firmie?
- Jakie są trendy w danej branży?
- Jak wygląda proces selekcji kandydatów do pracy?

• zbierz informacje o stanowisku pracy:
- obowiązki i zadania pracownika,
- wymagane wykształcenie, umiejętności, kwalifikacje, predyspozycje,
- warunki pracy,
- zakres odpowiedzialności,
- możliwości rozwoju i awansu,
- wynagrodzenie i inne korzyści pozapłacowe.

• zastanów się nad swoimi umiejętnościami i cechami charakteru oraz 
skonfrontuj je z wymaganiami stanowiska pracy,

• przygotuj odpowiedzi na typowe pytania, które może zadać  
pracodawca z uwzględnieniem argumentów świadczących na Twoją  
korzyść,

• przygotuj pytania, które można/należy zadać pracodawcy,
• ubierz się stosownie do sytuacji i miejsca, w którym rozmowa będzie 

się odbywać,
• zaplanuj czas dojazdu na rozmowę z uwzględnieniem niespodziewa-

nych sytuacji,
• nastaw się pozytywnie, 
• naucz się radzić sobie ze stresem.
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5.2.    W TRAKCIE ROZMOWY

Zdarza się, że kandydat jest doskonałym specjalistą w swojej dziedzinie, posia-
da bogate doświadczenie zawodowe, ale z powodu braku znajomości zasad 
autoprezentacji zmniejsza swoje szanse na zdobycie wymarzonego stanowi-
ska. Zatem istotna jest praktyczna umiejętność prezentowania się. Odpowied-
nia autoprezentacja wymaga od kandydata:
- przestrzegania zasad kultury osobistej,
- dostosowania komunikacji niewerbalnej do przedstawianych treści,
- doboru odpowiedniego ubioru.

5.2.1. Fazy rozmowy kwalifikacyjnej

• faza wprowadzająca – „przełamanie lodów” - trwa zwykle przez kilka 
pierwszych minut spotkania. Obejmuje nawiązanie kontaktu, wzajemne 
przedstawienie się, wymianę grzecznościowych komentarzy. Należy pod-
kreślić fakt, iż jest to bardzo ważny etap procesu rekrutacji, ponieważ osoba 
prowadząca nieświadomie ulega efektowi „pierwszego wrażenia”. 

• faza formułowania opinii to najdłuższa i fundamentalna część rozmowy, 
należy ona do osoby prowadzącej rekrutację. Przedmiotem jej zaintereso-
wania staną się Twoje kwalifikacje oraz wymagania związane z oferowa-
nym miejscem pracy. Jeśli chcesz, aby była dialogiem a nie przesłuchaniem, 
musisz rozumieć pytania rekrutującego i odpowiadać na nie z rozmysłem.  
Ważne jest, byś powiedział: 
- jakie masz wykształcenie i zawód,
- co potrafisz robić,
- jakie masz doświadczenia z poprzedniej pracy,
- jakie masz dodatkowe kwalifikacje,
- czym się interesujesz,
- dlaczego ubiegasz się o pracę właśnie w tej firmie.

Udzielaj konkretnych i wyczerpujących informacji. Uzasadnij, dlaczego chcesz 
pracować w tej firmie/na tym stanowisku, używaj argumentów, podawaj przy-
kłady z życia potwierdzające Twoje umiejętności i kwalifikacje oraz słuchaj 
uważnie pracodawcy.
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• faza podjęcia decyzji - na tym etapie pracodawca albo wyraża chęć  
zatrudnienia Cię do pracy, albo nie deklaruje, że Cię zatrudni. Bez wzglę-
du na wynik rozmowy należy umiejętnie ją zakończyć. Pozostaw sobie 
„otwartą furtkę na przyszłość”, podziękuj rozmówcy za poświęcony czas  
i pożegnaj się. 4

5.2.2.  Pierwsze wrażenie

W rozmowie kwalifikacyjnej pierwsze sekundy decydują o tym, jakie wrażenie 
zrobisz na swoim rozmówcy. To, jak osoba rekrutująca oceni Cię na początku 
rozmowy, będzie rzutowało na jej dalszy przebieg. 

Ocena kandydata powstaje na podstawie obserwacji:
- jego cech zewnętrznych, 
- zachowania,
- mowy ciała,
- ubioru.

4. Jak najlepiej zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, Luiza Kulczycka, ABC  
a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007, s. 10-12
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Aby zrobić dobre wrażenie powinieneś:
- patrzeć na rozmówcę,
- mówić wyraźnie, spokojnie, zrozumiałym językiem,
- uśmiechać się,
- pamiętać o komunikacji niewerbalnej, 
- zadbać o właściwy wizerunek (ubiór, fryzurę, makijaż, dodatki).

Badania dowodzą, że jeżeli do 5 minut nie zrobimy na naszym rozmówcy  
dobrego wrażenia, to nasze szanse na otrzymanie propozycji pracy spadają 
nawet do 10%.

W myśl innej reguły, zwanej „3x20”, kandydat oceniany jest na podstawie: 
- pierwszych 20 kroków, jakie pokona - obserwowana jest jego postawa  

i ruchy ciała,
- 20 cm twarzy - analizowane są jego mimika oraz wyraz twarzy,  
- pierwszych 20 słów, które wypowie – obserwacji podlega ton głosu, dykcja 

oraz sposób wysławiania się.5

5.2.3. Wygląd, wygląd i jeszcze raz wygląd….

Coraz częściej potwierdza się fakt, że dla pracodawców bardzo ważny jest  
wygląd - dobór stroju do stanowiska, o które się ubiegamy oraz kultury  
organizacyjnej firmy. Generalnie przyjmuje się, że powinieneś przyjść ubrany  
o jeden, dwa szczeble lepiej niż wymaga się tego na stanowisku, o które się 
starasz, a jednocześnie stosownie do zawodu, który reprezentujesz.
Strój, fryzura i ogólna prezencja mają istotny wpływ na to, jak zostaniemy ode-
brani i ocenieni przez pracodawcę. Badania przekonują, że mamy tendencję 
do postrzegania osób zadbanych, eleganckich jako bardziej atrakcyjnych, 
kompetentnych oraz profesjonalnych. Dlatego Twój strój winien być formalny, 
dostosowany do miejsca i czasu, w którym odbywa się rozmowa.

Kobiety
Najlepszy jest strój biznesowy - w żadnym wypadku uroczysty - w stonowa-
nych kolorach (nie warto ryzykować zbyt krótkiej spódnicy, odkrytych ramion 
czy głębokiego dekoltu). Do tego makijaż, którego nie widać, kolor włosów 
wyglądający naturalnie (nawet, jeśli naturalny nie jest) i odpowiednia fryzura. 

5. Tamże, s. 82-83
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Torebka powinna także być w spokojnej kolorystyce i dopasowana rozmia-
rem, a buty nie powinny mieć zbyt wysokich obcasów.

Mężczyźni
Strój oficjalny, to najlepiej garnitur a nie marynarka i spodnie - nie mogą to 
być dżinsy (nawet czarne). Nie wkłada się także swetra pod marynarkę i butów 
innych niż klasyczne. Zimą nie zakłada się kurtki, która jest krótsza od mary-
narki, a gdy gorąco – nie rozpina najwyższego guzika koszuli. Częstą plagą jest 
noszenie plecaka czy reklamówki do garnituru - właściwe są elegancka teczka 
lub aktówka. 
  

5.2.4.  Jak pokonać stres związany z rozmową?

Rozmowa kwalifikacyjna jest często najbardziej stresującym momentem 
ubiegania się o pracę. Świadomość, że teraz wszystko zależy od tego, jak się  
zaprezentujemy pracodawcy, jest dla nas trudnym zadaniem. Objawami silne-
go stresu są: podwyższone tętno, nierówny oddech, drżące ręce, wewnętrzne 
roztrzęsienie ciała, wzmożona potliwość, problemy z zebraniem rozbieganych 
myśli itp.
Zdaniem specjalistów pewien nieduży poziom lęku jest tu wręcz wskazany - 
pozwala na lepszą koncentrację i mobilizację; gorzej jednak, gdy strach nas 
paraliżuje i nie pozwala trzeźwo myśleć. 

To, że się denerwujesz, jest całkiem zrozumiałe: masz przed sobą jedyną 
szansę zaprezentowania się potencjalnemu pracodawcy i przekonania 
go, że to właśnie TY jesteś idealnym kandydatem.

Mając na uwadze decydujące o naszym zatrudnieniu znaczenie rozmowy 
kwalifikacyjnej, należy się do niej solidnie przygotować. Świadomość dobre-
go przygotowania wpływa na naszą samoocenę, pewność siebie i obniżenie 
poziomu stresu. Już sam fakt zaproszenia na rozmowę należy rozpatrywać 
w kategoriach dużego sukcesu, gdyż świadczy o tym, że nasze kwalifikacje  
i doświadczenie zawodowe zainteresowały pracodawcę, i dzięki temu zosta-
liśmy wybrani po wstępnej selekcji. Niektórzy kandydaci przygotowując się 
do rozmowy kwalifikacyjnej - wizualizują sukces. Ty również możesz to zrobić.  
W dniu, w którym ma się odbyć rozmowa, staraj się wyobrazić sobie całość tej 
sytuacji wraz ze wszystkimi jej okolicznościami i następstwami korzystnymi 
dla Ciebie. 
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Skutecznymi sposobami opanowania napięcia fizycznego związanego z interview 
są techniki relaksacyjne. Na przykład, głęboki, kilkakrotny oddech jest dobrym, 
doraźnym rozwiązaniem stosowanym przed wejściem na rozmowę. Technika 
ta służy zwolnieniu i uregulowaniu oddechu oraz rytmu pracy serca. W tym 
celu przez 5 sekund powoli i głęboko wciągaj powietrze przez nos, następnie 
zatrzymaj je w płucach przez 5-7 sekund, by je wydychać przez ok. 10 sekund. 
Inny sposób: na chwilę przed rozmową usiądź gdzieś z boku, w samotności  
i skoncentruj się, wycisz. Możesz w tym czasie spróbować wyobrazić sobie coś, 
co sprawia Ci zwykle radość, przyjemność lub przypomnij sobie coś miłego.
Ważne jest to, aby kontrolować myśli wywołujące stres. Kiedy zdasz sobie 
sprawę z tego, że ogarniają Cię negatywne myśli, zamień je na inne, bardziej 
optymistyczne i pozytywne np.: jestem dobrze przygotowany, więc poradzę 
sobie.

Pamiętaj!

To jak myślisz o różnych sytuacjach, jak nastawiasz się do nich  
w swoich myślach, wpływa na Twój sposób zachowania się  

i doświadczane przez Ciebie emocje.

5.2.5.  Rodzaje zadawanych pytań:

- dotyczące edukacji:
 Dlaczego Pan/Pani wybrał/a właśnie tę szkołę, ten kierunek kształcenia?
 Czego nauczył/a się Pan/Pani dotychczas, co można zastosować z korzy-

ścią dla naszej firmy?

- dotyczące doświadczenia zawodowego:
 Na czym polegała Pana/Pani poprzednia praca?
 Jakie były Pana/Pani sukcesy/porażki w dotychczasowej karierze  

zawodowej?

- dotyczące kwalifikacji zawodowych:
 Które z Pana/Pani umiejętności, będą przydatne w dobrym wykonywa-

niu tej pracy?
 W jaki sposób zamierza Pan/Pani podnosić swoje kwalifikacje  

zawodowe?
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- dotyczące cech osobowości:
 Jakie są Pana/Pani zalety/wady?
 Jak Pan/Pani radzi sobie ze stresem w miejscu pracy?

- dotyczące motywów ubiegania się o pracę:
 Dlaczego Pan/Pani chciałby/chciałaby pracować  w naszej firmie?
 Jakie plany zawodowe wiąże Pan/Pani z naszą firmą?

- dotyczące wyobrażeń o przyszłej pracy:
 Czego Pan/Pani spodziewa się po pracy w naszej  firmie? 
 Jakie Pan/Pani chciałby/chciałaby otrzymywać wynagrodzenie?

- dotyczące zdolności negocjacyjno-handlowych:
 Proszę podać przykład pomysłu, do którego udało się Panu/Pani  

przekonać  kogoś w ważnej dla Pana/Pani sprawie?
 W jaki sposób przygotowuje się Pan/Pani do spotkań biznesowych?
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- dotyczące umiejętności interpersonalnych:
 Jakie są według Pana/Pani plusy i minusy  projektów zespołowych?
 Jak Pan/Pani zareagował/a, gdy musiał/a prowadzić rozmowę z osobą 

niegrzeczną?
- dotyczące umiejętności organizacyjnych:
 Jak Pan/Pani przygotowuje się do ważnego spotkania?
 Jak planuje Pan/Pani swój czas - przykłady?
- dotyczące umiejętności przywódczych:
 Proszę udowodnić, że będzie Pan/Pani dobrym szefem?
 Jakie cechy charakteru są  przydatne w pełnieniu tej roli?
- dotyczące umiejętności podejmowania decyzji:
 Jaką ważną decyzję Pan/Pani podjął/ęła w ubiegłym roku?
 Jakiego rodzaju decyzje jest Panu/Pani najtrudniej podejmować?

Pytania do pracodawcy:
 Jakie będą moje obowiązki związane z tą pracą?
 Czy otrzymam zakres moich obowiązków na piśmie?
 Czyjemu zwierzchnictwu podlega stanowisko, o które się ubiegam?
 Czy przewidziane są szkolenia, kursy dla nowych pracowników?
 Jakie mam możliwości rozwoju i awansu w tej firmie, jeżeli będę dobrze 

pracował?
 Jaki system pracy obowiązuje w Państwa firmie?
 Jakie są plany rozwojowe firmy w najbliższym czasie?

Przydatne zwroty:
 Jestem przekonany…
 Mam bogate doświadczenie…
 Kierowałem…
 Byłem odpowiedzialny…
 Cieszy mnie możliwość..
 Współpracowałem…
 Doskonale przygotowałem się do…
 Wykonywałem to dobrze…
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5.2.6.  Mowa ciała 

Pamiętaj, aby w rozmowie z pracodawcą mowa Twojego ciała potwierdza-
ła wypowiadane słowa. Wykorzystując ją świadomie będziesz miał szansę 
wzmocnić swoje oddziaływanie na pracodawcę. Staraj się, aby wypowiada-
nym przez Ciebie słowom towarzyszyła właściwa postawa i odpowiednie  
gesty. 
Rozmowy kwalifikacyjne mają jedną wspólną cechę: wywołują u osób,  
które muszą się im poddać, poczucie zagrożenia. Tym bardziej warto świadomie  
sterować sygnałami, które wysyła nasze ciało.

O skuteczności Twojego przekazu mówi zasada 10 x 30 x 60.

 
Elementy mowy ciała, na które należy zwrócić uwagę podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej:
•	 wyraz	twarzy
Staraj się panować nad wyrazem twarzy: nie ziewaj, nie rób grymasów, nie 
oblizuj warg. Sztywny uśmiech i napięte mięśnie twarzy często świadczą  
o niemożliwości opanowania stresu, zaciśnięte usta często kojarzą się ze skry-
tym charakterem, a unoszenie brwi i rozglądanie się na boki może być wyra-
zem wyniosłości i arogancji. Na rozmowie kwalifikacyjnej unikaj tych gestów!
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•	 uśmiech	
Jednym z najbardziej pozytywnych sygnałów w Twoim arsenale jest uśmiech. 
Kiedy tylko okoliczności na to pozwalają, prezentuj niewymuszony, swobodny 
uśmiech.
•	 kontakt	wzrokowy
Patrzenie na kogoś oznacza zainteresowanie tą osobą, a wykazanie zaintere-
sowania jest wielkim krokiem ku wywarciu dobrego wrażenia. Twoim celem 
powinno być zachowanie spokojnego, stanowczego i nieagresywnego spoj-
rzenia. Aby uniknąć peszącego dla rozmówcy wpatrywania się, kontakt wzro-
kowy powinien być utrzymywany do 60% czasu trwania rozmowy.
•	 gestykulacja	
Delikatne odkrycie dłoni od czasu do czasu w trakcie wypowiedzi pomaga 
zaprezentować Cię jako osobę otwartą i przyjazną. Natomiast wystrzegaj się 
nerwowego stukania piórem lub długopisem, które interpretowane jest jako 
zachowanie osoby niecierpliwej. Zdejmowanie niewidocznych pyłków z ubra-
nia wygląda na to, czym jest naprawdę: nerwowym tikiem.
•	 dźwięki	nieartykułowane
Westchnienia, kaszlnięcia, stęknięcia, śmiech, drżenie głosu oraz inne wyda-
wane przez nas dźwięki mówią o naszym nastroju, samopoczuciu, stanie psy-
chofizycznym. Unikaj w trakcie rozmowy zachowań, które świadczyć mogą  
o nerwowości. 
•	 postawa	otwarta	
Stwórz wrażenie otwartości („nie mam nic do ukrycia”). Siadaj głęboko  
na krześle, głowę trzymaj podniesioną do góry, pochylaj się lekko w stronę 
rozmówcy. Staraj się nie krzyżować rąk i nóg. Nie trzymaj między Tobą a pra-
codawcą teczki ani torebki, to niewidzialne bariery, które utrudniają swobod-
ną konwersację. Przez większą część rozmowy utrzymuj kontakt wzrokowy, 
uśmiechaj się naturalnie. 6 

5.3.    PO ROZMOWIE

Udane zakończenie każdej rozmowy kwalifikacyjnej jest wielkim krokiem  
w kierunku otrzymania propozycji pracy, ale to jeszcze nie koniec Twoje-
go wysiłku. Firma rzadko zatrudnia pierwszą kompetentną osobę, która 
się w niej pojawi. W sprawie jednego miejsca pracy czasami rozmawia się  

6. Moja droga do pracy. Sześć kroków do sukcesu, praca zbiorowa pod red. T. Pęczaka, s. 147-149
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z wieloma kandydatami, a kolejne spotkania zacierają pamięć o poprzednich. 
Musisz przygotować strategię, która sprawi, że prowadzący rozmowy będzie 
miał w pamięci Twoje nazwisko i umiejętności. Polecanym i coraz popularniej-
szym sposobem jest napisanie listu z podziękowaniami za czas poświęcony na 
spotkanie. Takie działanie wzmocni u pracodawcy Twój pozytywny wizerunek. 

Pamiętaj:
- list powinien być krótki, 
- nadaj mu indywidualny charakter oraz styl, 
- niech sprawia wrażenie wewnętrznej potrzeby podziękowania,
- zaadresuj go do konkretnej osoby, która przeprowadziła z Tobą rozmowę 

kwalifikacyjną, 
- podziękuj za poświęcony Ci czas i uwagę, 
- podkreśl, że rozmowa była dla Ciebie ważna i ciekawa, 
- zaznacz, że chcesz w dalszym ciągu pracować w tej firmie i jesteś gotowy 

do udzielenia wszelkich dalszych informacji o sobie.

5.4.    PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ W TRAKCIE ROZMOWY:

- spóźnianie się,
- palenie, nawet gdy dostaniesz pozwolenie,
- krytykowanie byłych pracodawców i kolegów,
- nadmierne gestykulowanie,
- dawanie zbyt krótkich i szybkich odpowiedzi (np. tak, nie, nie wiem),
- arogancja i nieuprzejmość,
- przerywanie wypowiedzi rozmówcy,
- sprowadzanie rozmowy na inne tematy,
- brak zainteresowania tym, co mówi pracodawca,
- wzajemne niezrozumienie się,
- niedelikatność w wypowiedziach.
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