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Rozmowa kwalifikacyjna to duży stres, zwłaszcza gdy jest to spotkanie  
w sprawie pracy, na której naprawdę Ci zależy. 
 
Doskonale wiesz, albo czujesz, że oprócz tego co powiesz, ważne jest  
jak się zaprezentujesz, co paradoksalnie wzmaga stres i czyni rozmowę 
jeszcze trudniejszą. 
 
Pojawia się niepokój: 
-  a co jak rozczaruję rekrutera? 
-  jak sobie poradzę, gdy sparaliżuje mnie stres? 
-  a co jak słabo wypadnę? 
-  a co jak nie jestem idealną kandydatką na to stanowisko? 
-  albo jak nie będę umiała pokazać, że jestem idealną? 
 
Tworzy się takie błędne i samonapędzające koło, bo jeśli tak 
zestresowana  i napełniona wątpliwościami idziesz na rozmowę, 
to ciężko Ci na niej dobrze wypaść. 
 
Tym dokumentem chciałam Ci pomóc przerwać ten kołowrotek 
i napisać jak to wygląda od strony rekrutera, ale zanim do tego 
przejdę, chcę żebyś zapamiętała, że... 
 
Kobieta pewna siebie to nie ta, która nie ma wątpliwości na swój temat 
i jest z siebie zawsze zadowolona. Takie osoby w ogóle nie istnieją. 
Pewność siebie nie jest też tożsama z brakiem obaw, tremy czy 
wątpliwości. Trudna sytuacja zawsze będzie po prostu trudna. 
 
I choć nie da się pozbyć całkowicie stresu z nią związanego, to można 
poprawić wrażenie pokazując pewność siebie. Dobra wiadomość jest 
taka, że jesteśmy w stanie ją zbudować — można się jej nauczyć i ją 
wyćwiczyć, ale potrzebny jest do tego regularny trening i odpowiednie 
przygotowanie. 
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1. Popracuj nad poczuciem wartości i pewnością siebie! 
 
To naprawdę da się odczuć, gdy osoba po drugiej stronie jest 
zestresowana i niepewna, lub gdy emanuje pewnością siebie i dobrą 
energią.  
 
Lubimy ludzi sympatycznych, uśmiechniętych, pozytywnych i takie 
osoby są lepiej odbierane, dostają większy kredyt zaufania, więcej im 
"uchodzi", bo to naturalne, że wierzymy osobom, które są pewne siebie, 
znacznie bardziej niż tym spiętym i niepewnym. 
 
Gdy brakuje Ci pewności siebie zastosuj zasadę "fake it till you make it"  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Nie rezygnuj z negocjowania warunków 
 
Kobiety łatwo rezygnują z negocjacji w zakresie lepszego 
wynagrodzenia, innych warunków umowy czy dodatkowych benefitów 
w związku z zatrudnieniem. Wstydzą się, nie chcą sprawić wrażenia 
osób roszczeniowych lub uważają, że to niekulturalne prosić o coś 
kogoś, kto właśnie chce nam dać pracę. 

5 tajemnic rekrutera, jak dobrze wypaść 
na rozmowie rekrutacyjnej
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Wiedz jednak, że nawet jeśli Twoje negocjacje nie przyniosą 
oczekiwanego skutku, pokażesz swoją odwagę w ich podejmowaniu 
i udowodnisz, że wiesz, jak to zrobić. To ważna cecha w pracy. 
 
Druga ważna informacja dla Ciebie jest taka, że firmy zawsze mają 
tzw. widełki płacowe, a nie sztywną kwotę do zaoferowania, i jeśli 
uważają, że jesteś najlepszą kandydatka na to miejsce, to są skłonne 
dać wyższe wynagrodzenie, niż było założone dla tego stanowiska. 
A jeśli faktycznie Twoje wymagania są  zbyt wysokie jak na warunki 
w tej firmie, to zawsze możesz porozmawiać o bonusach, poza 
podstawowym wynagrodzeniem, które często mają dużą wartość, np. 
dofinansowanie nauki, opieka zdrowotna, jeden dzień w tygodniu home 
office, itp. 
 
3. Wszyscy, tak samo jak Ty, odczuwają stres na rozmowie                
kwalifikacyjnej. 
 
Więc nie czuj się w tym aspekcie wyjątkowa ;-) 
Każdy na rozmowie rekrutacyjnej jest mniej lub bardziej zestresowany! 
Nawet jeśli jesteś przygotowana najlepiej, jak to tylko możliwe, MASZ 
PRAWO ODCZUWAĆ STRES — to zupełnie naturalne. 
 
Rekruterzy są tego świadomi i mówiąc kolokwialnie "biorą na to 
poprawkę". Dobry rekruter umie tak poprowadzić rozmowę, aby 
Kandydat się rozluźnił i mógł w pełni wykorzystać swój potencjał 
i pokazać się od najlepszej strony. 
 
Natomiast nie stresuj się dodatkowo tym, że się stresujesz, bo każdy 
się stresuje i jest to normalne. 
 
 

5 tajemnic rekrutera, jak dobrze wypaść 
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4. Masz prawo powiedzieć "nie wiem", gdy naprawdę nie wiesz i nie 
masz „na szybko” pomysłu na odpowiedź i jest to zupełnie OK. 
 
Czasami rekruterzy zadają naprawdę zaskakujące pytania i Kandydaci 
mają problem, aby odpowiedzieć na każde pytanie. Odpowiedź "nie 
wiem" nie dyskwalifikuje Cię jako dobrą Kandydatkę, tylko dlatego, że 
nie znasz odpowiedzi na każde pytanie. 
 
Ważne jest natomiast, abyś poza odpowiedzią "nie wiem" dodała 
jeszcze coś od siebie, aby po "nie wiem" nie zapadła krępująca cisza. 
Odpowiedź typu "nie wiem, nie miałam takiej sytuacji, nie spotkałam się 
z takim tematem, musiałabym się nad tym chwilę zastanowić jak Pani 
odpowiedzieć na to pytanie. Albo poszukać informacji, gdyż nie mam 
takiego doświadczenia." 
 
5. Zaskakujące pytania typu "Ile zastosowań ma ołówek, oprócz 
pisania?", "Do czego można wykorzystać sznurówki?", "Dlaczego 
piłka tenisowa jest pokryta materiałem z meszkiem?" 
 
Gdy padają takie pytania Kandydaci często robią wielkie oczy i ja to 
zupełnie rozumiem. Bo rozmawiasz o funkcjach Excela, a tu nagle 
pytanie o sznurówki! Dziwna sprawa!  
 
Celem takich pytań jest zaskoczenie, wytrącenie z komfortu, 
sprawdzenie Twojego refleksu i jak radzisz sobie w zaskakujących 
sytuacjach. Nie jest najważniejsza merytoryka Twojej odpowiedzi, 
a bardziej to, że zamiast się zapowietrzyć i zdenerwować, po prostu 
odpowiadasz. 
 
Takie pytania stosuje się na stanowiska, w których jest np. częsty 
kontakt z Klientem, a ten kontakt, jak zapewne wiesz, bywa czasami 
naprawdę zaskakujący :-D 
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Pewność siebie odbierana jest na różnych płaszczyznach. 
 
Pokazujemy ją swoim ciałem, zachowaniem i tym, co mówimy. 
Kobiety często nieświadomie garbią się, unikają kontaktu wzrokowego, 
wpatrują się w podłogę, przebierają palcami itd. 
 
Podczas rozmowy brak pewności siebie uwidocznia się także poprzez 
niepewne udzielanie odpowiedzi. 
 
Kobiety bywają przesadnie skromne. Często mówimy, że „miałyśmy 
szczęście”, „udało się”, „trafło się”, a tym samym przenosimy zasługi 
na czynniki zewnętrzne, zamiast wprost przyznać, że osiągnęłyśmy coś 
w wyniku ciężkiej pracy, zaangażowania i wielu lat rozwoju w branży. 
 
Gail Blanke, coach i założycielka Life Designs, organizacji wspierającej 
kobiety, uważa, że kobiety zbyt często czekają, aż ktoś je odkryje. 
Nie chcą mówić o swoich osiągnięciach, gdyż boją się, że to zbyt 
aroganckie zachowanie. Blanke apeluje do kobiet, aby podeszły 
z odwagą do rozmowy rekrutacyjnej i bez oporów mówiły o swoich 
zaletach i sukcesach. 
 
Pewność siebie wynika z poczucia wartości i jest efektem 
uświadomionych talentów, silnych stron, umiejętności, 
doświadczenia i naturalnych predyspozycji. 
 
Dlatego podstawowym Twoim zadaniem przed rozmową kwalifikacyjna 
jest przygotować się do niej, tak merytorycznie jak i psychicznie - jeśli 
tego potrzebujesz. 
 
 

To jak poprawić poczucie własnej 
wartości i czuć się pewniej na rozmowie?
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Zestaw narzędzi i ćwiczeń do tego, by zbudować pewność siebie 
i w efekcie swobodnie wypaść na rozmowie, odpowiadając rzeczowo 
i konkretnie na pytania i rozmawiając o wynagrodzeniu, znajdziesz 
w jedynym takim kursie online, przeznaczonym właśnie dla kobiet!  

kursy.wolyniecsobczak.com

Z PEWNOŚCIĄ SIEBIE I BEZ STRESU 
NA ROZMOWIE REKRUTACYJNEJ 

>>>DOŁĄCZ DO KURSU<<<

http://kursy.wolyniecsobczak.com/product/kurs-strespewnosc-siebie/
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Jestem doświadczonym coachem i doradcą 
kariery, rekruterem & headhunterem, 
ekspertem personal brandingu i trenerem 
umiejętności miękkich. 
 
Wspieram kobiety, które pracują na etacie, 
w rozwoju zawodowym, aby z odwagą 
i pewnością siebie sięgały po lepszą 
pracę. Pracę, która gwarantuje rozwój, 
awans i satysfakcję finansową. 
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Kim jestem, 

że o tym mówię?

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


