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Mów z łatwością  
o swoich mocnych 
i słabych stronach  

na rozmowie o pracę.  
 

kursy.wolyniecsobczak.com

Konkretne metody i przykłady
do zastosowania od zaraz.
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Co jest Twoją największą słabością? 

Każdy ma słabości, więc odpowiedź wymijająca nie wchodzi w grę.
Przemyśl to i przygotuj kilka swoich słabości – zdarza się, że rekruterzy
proszą o podanie więcej niż jednej.  
 
Jak mówić o własnych słabościach, nie psując swojego
wizerunku? 
 
Przedstawiam Ci do wyborut kilka metod udzielania odpowiedzi.  
 
Metoda 1 
Mówienie o słabościach, nad którymi pracujesz – w ten sposób
pokazujesz także swoje zalety: świadomość własnych wad,
determinację  i zdolność do zmiany. Możesz powiedzieć, że Twoją
słabością jest niska odporność na stres, ale obserwujesz, że w ciągu
ostatnich miesięcy, dzięki podjętym działaniom XYZ coraz rzadziej
reagujesz stresem na trudne sytuacje.  
 
Metoda 2 
Mówienie o słabościach w kontekście rozmowy kwalifikacyjnej.  
Nie spełniasz wszystkich wymagań wobec oferowanego stanowiska?
Opowiedz o tym i jednocześnie przedstaw swój pomysł na zmianę tej
sytuacji, np. gdy wymagana jest znajomość branży X, ale jest ona dla
Ciebie zupełnie nowa. Uważasz, że to Twoja słabość, ale już
wyszukałaś portale, blogi i magazyny branżowe, które umożliwiają Ci
nadrobienie zaległości. Sięgasz także po książki z branży, takie jak
XYZ.  
 
Tym samym poza swoją słabością pokazujesz jednocześnie mocne
strony: kreatywność, umiejętność wyszukiwania informacji, determinację
i łatwość uczenia się. 
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Co jest Twoją największą słabością? 

 
Metoda 3 
Mówienie o słabościach, które nie mają bezpośredniego wpływu
na pracę i oferowane stanowisko. 
Przykładowo firma nie wymaga znajomości języka obcego, a Ty
faktycznie niezbyt dobrze znasz ten angielski, więc możesz
powiedzieć, że Twoją słabą stroną są języki obce. Uczysz się od kilku
lat np. angielskiego i wciąż czujesz, że to jeszcze nie jest ten poziom,
aby biegle się nim posługiwać. 
 
Metoda 4 
Mówienie o niby-słabościach – to najmniej polecana forma.
Większość rekruterów jest już znudzona odpowiedziami typu:
perfekcjonizm, pracoholizm i nadmierne zaangażowanie w pracę.  
Nie brzmią szczerze, więc istnieje ryzyko, że zbudują negatywny
obraz Ciebie. Gdy decydujesz się na tę formę, wybierz takie słabości,
które rzeczywiście są drobnostkami lub nie mają nic wspólnego 
z przyszłymi obowiązkami, np. jeśli nie ma wymagań względem
posiadania prawa jazdy, powiedz, że jesteś słabym kierowcą.
Podobnie jak w poprzednich metodach zapewnij jednak, że pracujesz
nad tym. 
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Przygotuj kilka mocnych stron, które najlepiej pasują do
kontekstu przyszłego stanowiska. W przeciwieństwie do słabych
stron tutaj nie chcemy podawać błahych zalet, nieistotnych dla
pracodawcy. Gdyby osoba rekrutująca miała nieograniczone zasoby
czasu lub byłabyś jedynym kandydatem, zapewne byłaby w stanie
wywnioskować Twe mocne strony na podstawie tego, co podałaś  
w CV, liście motywacyjnym i jakie informacje na Twój temat można
znaleźć w sieci.  
W rzeczywistości jednak sama musisz zadbać o to, aby Twoje
mocne strony zostały jasno i wyczerpująco przedstawione
podczas rekrutacji. 
 
Chociaż mówienie o swoich zaletach wydaje się banalne, wiele osób
w tej sytuacji mierzy się z brakiem pewności siebie, ze skromnością,
wstydem i niewiedzą. Dla rekrutera natomiast pytanie o mocne strony
to droga na skróty. Zamiast samemu doszukiwać się powodów,  
aby zatrudnić właśnie Ciebie, chce, abyś to Ty powiedziała, dlaczego
to jesteś najlepszym kandydatem. 
 
Mocne strony można podzielić na następujące kategorie: 
A. Doświadczenie 
B. Umiejętności i predyspozycje  
C. Kompetencje miękkie 
D. Wykształcenie i wiedza 
 
W obrębie tych kategorii warto jeszcze przed rozmową wypisać kilka
swoich mocnych stron, a następnie skonfrontować je z
oczekiwaniami pracodawcy, które przedstawił w ogłoszeniu o pracę.
Nie trać czasu na opisywanie takich mocnych stron, które w
żaden sposób nie przysłużą się firmie i nie pomogą Ci w pracy.
Wybierz te, które mogą zainteresować pracodawcę. Przygotuj
sobie co najmniej 5 takich atutów i dla każdego z nich uzasadnienie.
Nie wystarczy podać listy cech – każdą z nich trzeba poprzeć
przykładem osiągnięć i sukcesów.  

Jakie są Twoje mocne strony?
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Przykłady mocnych stron według kategorii 
 
A. Doświadczenie 
Duże doświadczenie na jednym stanowisku (albo w jednej branży):
Moją mocną stroną jest wieloletnie doświadczenie na stanowisku
sekretarki. W tym czasie nie tylko nauczyłam się XYZ, ale również
uświadomiłam sobie, jakie błędy są najczęściej popełniane w
sekretariacie. Doświadczenie pozwala mi przewidywać ryzyko i
unikać opóźnień i błędów. 
 
Doświadczenie ze specyficznym problemem lub zadaniem: Moją
mocną stroną jest duże doświadczenie w realizowaniu kampanii
wideo w internecie. W Polsce niewiele agencji specjalizuje się w
reklamach wideo, a nieumiejętnie przeprowadzona kampania
generuje wysokie koszty i mały zysk. Moje doświadczenie jednak
pozwala wypracować efekty, które nasi klienci mierzą w liczbie
pozyskanych transakcji i w zysku ze sprzedaży. Mam świadomość,
jakich błędów unikać, nie potrzebuję już czasu na testowanie
rozwiązań i poszukiwanie możliwości, bo wiem, jakie rozwiązania  
są optymalne przy założonym budżecie. 
 
B. Umiejętności i predyspozycje 
Umiejętności powinny się pokrywać z listą umiejętności wskazanych
jako pożądane w ogłoszeniu o pracę. Jeśli firma poszukuje osoby ze
znajomością języka angielskiego, nic nie da to, że świetnie znasz
francuski. 
 
Moją mocną stroną jest doskonała znajomość języka angielskiego.  
W ogłoszeniu pojawiła się informacja, że oczekują państwo
zaawansowanej znajomości języka angielskiego. Od trzech lat
pracuję w zagranicznej firmie. Na co dzień komunikuję się
telefonicznie i mailowo z filią firmy z Londynu.  

Jakie są Twoje mocne strony?
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Wielokrotnie realizowałam po angielsku ważne prezentacje planu
marketingowego przed naszym angielskojęzycznym zarządem.
Uważam, że to moja duża zaleta – znam nie tylko angielski, lecz
także specyficzne branżowe słownictwo i mam pełną swobodę
zarówno w rozmowie, jak i w piśmie. 
 
C. Kompetencje miękkie 
Moje mocne strony to odporność na stres i umiejętność pracy pod
presją czasu. Wiem, że praca programistki wymaga realizowania
zadań w terminie, częstej zmiany priorytetów, a przy tym zachowania
trzeźwego umysłu. Umiem skoncentrować się na bieżących
zadaniach, realizuję je na najwyższym poziomie, nawet pod dużą
presją. 
 
D. Wykształcenie i wiedza 
Moją mocną stroną jest zaawansowana wiedza w zakresie
zarządzania produkcją. Wciąż się uczę, uczestnicząc w studiach
podyplomowych, kursach i konferencjach, dzięki czemu mam zawsze
najnowsze informacje z branży i wiem, jakie trendy panują w tej
dziedzinie na świecie. 

Jakie są Twoje mocne strony?
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Twoje świetnie przygotowane CV i list motywacyjny przyniosły skutek
– zostałaś zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną. Chociaż wydaje
się, że to ostatni etap Twoich rekrutacyjnych zmagań, potraktuj to
jako początek. To pierwsza okazja, aby nawiązać relację z firmą,
poznać ją od wewnątrz i skonfrontować jej oczekiwania z własnymi
wyobrażeniami.  
 
Rozmowa z przyszłym pracodawcą lub rekruterem to Twoja
najlepsza szansa na autoprezentację. Nie zmarnuj tego i dobrze
się przygotuj! Przygotowanie to istotny element Twoich starań  
o wymarzoną pracę.  
 
Na tym etapie wiele osób ponosi klęskę, bo często, zwłaszcza my,
kobiety, nie umiemy dobrze się „sprzedać” podczas spotkania twarzą
w twarz z rekruterem. Brakuje nam pewności siebie, a to naprawdę
widać już od pierwszych chwil spotkania, które powinno się
rozpocząć zdecydowanym uściskiem dłoni na powitanie.  
 
Jest więcej elementów, od których zależy to, jak zostaniemy
odebrane, a które często zdradzają nasze lęki i obawy. Na
przykład mowa naszego ciała, którą każdy intuicyjnie odbiera i
interpretuje, może komunikować: „Jestem pewna siebie” lub „Boję
się, jestem niepewna, zestresowana”. Mówić powinnaś pewnym,
silnym głosem, stosując słowa i zwroty, które pokazują sprawczość –
udało mi się, wydaje mi się, tak się zdarzyło itp.  
 
 
 
 

Jak wykorzystać szansę, którą daje Ci
rozmowa kwalifikacyjna, i jak się do niej

dobrze przygotować?
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Ogromne znaczenie ma przebieg samej rozmowy: odpowiadanie  
na pytania, nawet te zaskakujące, które mają sprawdzić, jaką osobą
jesteś, czy pasujesz do profilu i specyfiki pracy w danej firmie.  
 
Ważne jest też przygotowanie sobie odpowiedzi na najpopularniejsze
pytania.  To pierwsze to najczęściej jest "Proszę nam opowiedzieć  
o sobie", czyli Twój elevator speech. 
 
A na końcu spotkania czeka Cię rozmowa o wynagrodzeniu,  
w trakcie której często nie negocjujemy, zaniżamy swoje oczekiwania
finansowe. Zastanów się jednak, czy jeśli Ty sama nie umiesz
zawalczyć o swoje pieniądze, czy będziesz umiała walczyć  
o pieniądze firmy? Czy wyniki finansowe firmy i Twój wpływ na nie
będzie dla Ciebie ważne? Bo dla firmy tak. 
 
Pytanie o mocne i słabe strony to tylko jedno z morza pytań, które
może Ci zadać rekruter. 
 
Aby zrobić dobre wrażenie na rozmowie o pracę warto się
przygotować. 
 
Wyeliminuje to problemy typu: 
-  a jak źle wypadnę to, co sobie o mnie pomyślą? 
-  co jeśli nie będę umiała odpowiedzieć na pytanie? 
-  co jeśli pytanie mnie zaskoczy? 
-  jak rozmawiać o wynagrodzeniu 
-  i w ogóle jak mam się zachowywać na rozmowie by wypaść             
   profesjonalnie? 
 
Tego wszystkiego da się nauczyć. Kiedy idziesz dobrze
przygotowana na rozmowę o pracę, to Twoje szanse na
zatrudnienie rosną i to mocno. 
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Dlatego zapraszam Cię na kurs online “Przygotuj się do rozmowy
kwalifikacyjnej”, z którego po kolei, z wyjaśnieniem, pomysłami,
przykładami i ćwiczeniami dowiesz się: 
- jak wyglądać i jak zachowywać się na rozmowie 
- w jaki sposób się przywitać 
- w jaki sposób mówić z pewnością siebie 
- i oczywiście  co mówić, czyli jak odpowiadać na inne pytania, nawet 
  te zaskakujące 
-  jak i co mówić o sobie (“Proszę nam o sobie opowiedzieć”) 
-  jak negocjować wynagrodzenie 
-  jakie pytania samemu zadawać 
 
By zrobić dobre wrażenie na pracodawcy i rekruterach a w efekcie
zdobyć pracę. 
 
To wszystko - z wyjaśnieniem, pomysłami, przykładami  
i ćwiczeniami znajdziesz w kursie online: 
 

kursy.wolyniecsobczak.com

Przygotuj się do  
ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

>>> DOŁĄCZ DO KURSU <<<<

http://kursy.wolyniecsobczak.com/product/kurs-spotkanie-rekrutacyjne/
http://kursy.wolyniecsobczak.com/product/kurs-spotkanie-rekrutacyjne/
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Kim jestem,  
że o tym mówię? 

kursy.wolyniecsobczak.com

Jestem doświadczonym coachem i doradcą
kariery, rekruterem & headhunterem,
ekspertem personal brandingu i trenerem
umiejętności miękkich. 
 
Moją misją jest wspierać kobiety, które
pracują na etacie, w rozwoju zawodowym,
aby z odwagą i pewnością siebie sięgały  
po pracę swoich marzeń. Pracę która
gwarantuje rozwój, awans i satysfakcję
finansową. 

Pomagam Klientkom zaplanować ścieżkę kariery, przygotować plan zmiany
zawodowej, znaleźć nową pracę. Uczę jak przygotować skuteczne dokumenty
aplikacyjne, poruszać się po wymagającym rynku pracy, jak dotrzeć do ofert,
które nie pojawiają się na popularnych portalach z ogłoszeniami o pracę, jak
zaprezentować się na rozmowie rekrutacyjnej oraz jak budować swoją markę
osobistą, aby być cenionym i poszukiwanym przez pracodawców specjalistą.
Uczę tego na szkoleniach, konsultacjach indywidualnych oraz na kursach  
on-line. 
Więcej o mnie znajdziesz na www.wolyniecsobczak.com 

Izabela Wołyniec-Sobczak


