
15 błędów, których nie należy popełniać podczas rozmowy kwalifikacyjnej Destrudo.pl Marcin 
Gaworski Jest to pewien rodzaj spoufalania się z rekrutującym, czego sugerowałbym unikać, ale jest 
też drugi ważny powód, dla którego nie należy wypowiadać się źle o poprzednim pracodawcy. 
Mianowicie: co, jeśli rekrutujący uzna, że skoro w taki sposób wypowiadasz się o poprzednim 
pracodawcy, nie będziesz w taki sam sposób wypowiadał się o przyszłym, do którego o stanowisko 
rekrutujesz? 1 Nie wypowiadaj się negatywnie o poprzednim pracodawcy Nie chcę tutaj wymieniać 
przekleństw, bo to jest oczywiste, że ich nie powinno być. Mam tutaj bardziej na myśli to, iż 
mówienie żargonem, bądź po prostu slangiem odpowiednim do danej grupy zawodowej może zostać 
źle odebrane (np. dlatego, że rekrutujący Cię nie zrozumie). 2 Nie zapominaj o kulturze języka Co 
odpowiesz na pytanie „Jakie posiada Pani/Pan wady?”. Jest co prawda schematyczna odpowiedź w 
stylu: „Gdy dostanę zlecenie, jestem w nie tak bardzo zaangażowany, że ciężko znaleźć mi chwilę 
wolnego czasu”, jednak szczerze zastanowiłbym się, czy aby takowa odpowiedź jest pożądana przez 
rekrutującego. Fakt – może mieć on karteczkę, na której zaznacza sobie „prawidłowe odpowiedzi”, 
ale jeśli odpowiesz równie dobrze i niestandardowo – jest duża szansa, że zapamięta Cię spośród 
wszystkich rekrutujących. 3 Nie wymieniaj swoich wad Oczywista oczywistość, ale na wszelki 
wypadek – wyłącz telefon przed rozmową :-) 4 Nie odbieraj telefonu, smsów, maili Dostaniesz 
potężny minus jeśli rekrutujący, bądź w niektórych wypadkach nawet szef zakładu (który chciał z 
Tobą porozmawiać osobiście i wygospodarował sobie 15 minut ze swojego napiętego grafiku), będzie 
musiał na Ciebie czekać. 5 Nie spóźniaj się T-shirty, bluzy, adidasy – odpadają. Niektórzy stwierdzą, że 
do firmy marketingowej można nawet przyjechać na rowerze, wjechać nim na 1 piętro i wejść w 
sandałach, bo trzeba być „kreatywnym” w tej branży. Moim zdaniem tego typu akcje są po prostu 
żałosne i z doświadczenia mogę napisać, że nie są mile widziane (przynajmniej w branżach, z którymi 
miałem styczność). Rozmowa kwalifikacyjna to aspekt poważny, bo wiąże się niekiedy z bardzo 
dużymi pieniędzmi wypłacanymi przez pracodawcę. Będzie on wymagał poważnego podejścia do 
sprawy z Twojej strony. 6 Nie zapominaj o eleganckim ubiorze Wyczuwalny dym papierosowy czy też 
woń alkoholu moim zdaniem całkowicie eliminują Cię z dalszej „gry”. 7 Nie pal papierosów przed 
rozmową, ani nie strzelaj „jednego na odwagę” Nie krzyżuj rąk, gdyż stwarza to swoistą mentalną 
barierę. Nie rób wyuczonych gestów „rodem z Leppera”, nie pocieraj rąk, nie błądź wzrokiem, nie 
schylaj głowy (to postawa defensywna), ani nie podnoś zbyt wysoko (to zarozumialstwo), nie 
podpieraj głowy rękoma... W internecie pełno artykułów, zachęcam do krótkiej lektury na ten temat. 
8 Nie zapominaj o mowie ciała Rekrutujący to nie jest Twój kolega (mimo, że może takiego udawać). 
Na pewno nie będzie nim w ciągu 3 minut rozmowy. Niekiedy rekrutujący dostają zadanie, aby 
spróbować spoufalić się z kandydatem, by zobaczyć co jest w stanie powiedzieć na swego rodzaju 
„prywatnej płaszczyźnie”. Pamiętaj, to jest wyuczony schemat rekrutującego – nie daj się nabrać. 9 
Nie spoufalaj się z rekrutującym Zabierz ze sobą dokumenty, referencje, portfolio – cokolwiek. Spraw 
wrażenie, że jesteś w 100% przygotowany do tego, aby zaskoczyć pozytywnie rekrutującego i wpoić 
mu do głowy, że zrobi interes życia, jeśli na pracownika wybierze właśnie Ciebie, osobę 
odpowiedzialną, sumienną, utalentowaną i zawsze przygotowaną. 10 Nie przychodź na rozmowę z 
pustymi rękoma Staraj się również zadawać pytania (ale nie zbyt trudne, tylko takie, żeby rekrutujący 
znał odpowiedź na każde z nich). Rekrutujący będzie widział Twoje zaangażowanie w sprawy firmy, a 
to spory plus przy „ogólnej punktacji”. 11 Nie bądź bierny w rozmowie Pamiętaj, jesteś tam, aby 
osiągnąć swój cel – zdobyć pracę. Nie możesz nawet przez sekundę pomyśleć, że to o czym właśnie 
mówisz nie do końca jest prawdą, bądź też jest prawdą, ale średnio się w tym czujesz. W każde 
zdanie opisujące Twoje umiejętności i doświadczenie wkładaj 100% pasji i pewności siebie. 
Rekrutujący musi wiedzieć, że rozmawia z osobą rzetelną i pewną siebie. 12 Nie okazuj braku 
pewności siebie Unikanie kontaktu wzrokowego często jest odbierane jako strach. Czego się boisz? 
Skoro się boisz, to może nie jesteś osobą pewną siebie? A skoro nie jesteś osobą pewną siebie, to 
może nie potrafisz wykonywać zleconych zadań? A skoro nie potrafisz wykonywać zleceń, to po co 



jesteś na rozmowie kwalifikacyjnej? Liczysz na brak pozostałych kandydatów? (takie chore dedukcje 
może snuć w głowie rekrutujący, a nie jest Ci to na rękę). 13 Nie unikaj kontaktu wzrokowego To 
rekrutujący proponuje, bądź pyta ile chcesz zarabiać. Jeśli tuż po przedstawieniu swoich umiejętności 
zaczniesz mówić o swojej przyszłej pensji bez możliwości porozmawiania o Twoim doświadczeniu, 
wymienionych umiejętnościach – prawdopodobnie rekrutujący nie zapamięta Cię w pozytywnym 
świetle. 14 Nie mów pierwszy o pieniądzach Można tutaj odwołać się do wymienionego wcześniej 
pytania o Twoje wady, ale również o pytania proste, na która odpowiesz „zbyt prosto”. Przykład: 
(branża IT) „Ile postawiła Pani/Pan stron na systemie Wordpress?” - „czternaście”. „W jakim języku 
kodowania czuje się Pani/Pan najlepiej?” - „PHP”. To odpowiedzi bardzo schematyczne (w prawdzie 
konkretne, ale trzeba wyczuć z jakim typem rekrutującego mamy do czynienia). Przeważnie 
rekrutujący chciałby usłyszeć coś więcej. Czy nie lepiej byłoby odpowiedzieć na drugie pytanie w 
sposób: „Najlepiej czuje się w języku PHP, jako przykład mogę pokazać Panu stronę, którą zrobiłem 
dla firmy XYZ. Skrypt polegał na dostosowaniu i stworzeniu... Niech Pan zerknie w wolnej chwili na 
adres: www.., bądź jeśli można, pokażę go Panu od razu”? 15 Umiej się sprzedać Powodzenia na 
rozmowie! Więcej poradników na 


