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Cześć Czytelniczko i Czytelniku,

 

 

bardzo się cieszę, że zainteresowała Cię tematyka

rekrutacji zdalnej. Ten E_book równie dobrze mógłby

nosić tytuł "Buduj candidate experience w rekrutacji

zdalnej".

Rekrutuję już w ten sposób ponad 7 lat i dzielę się

swoimi doświadczeniami. Ponieważ oprócz

prowadzenia rekrutacji prowadzę już ponad 10 lat

konsultacje kariery dla kandydatów przygotowując

ich do rekrutacji, zbieram na bieżąco ich obawy,

pytania oraz obserwację co stanowi dla nich

największą obawę.

Aktualna sytuacja gdy 100% rekrutacji przeszła do

środowiska wirtualnego zmotywowała mnie do

zebrania w jednym miejscu praktycznych obserwacji.

 

Niech służą Ci w Twojej pracy i w procesach

rekrutacji moje wskazówki :)

 

Życzę dużo dobrego w obecnych wyjątkowych

czasach.

 

Olga
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CZĘŚĆ I 
DLA KANDYDATA

Rozróżnienie rekrutacji zdalnych

pod kątem wykorzystywanych

narzędzi.

CZĘŚĆ II 
DLA REKRUTERA

Czynnik ludzki w rekrutacji

zdalnej, czyli jak Ty jako

rekruter/manager możesz

wyjść naprzeciw obawom i

lękom kandydata.

REKRUTACJA ZDALNA
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CZĘŚĆ I DLA KANDYDATA

W części I  

 
skupię się na prostym rozróżnieniu rekrutacji zdalnych na automatyczne /

półautomatyczne oraz takie gdzie od początku do końca mamy kontakt z

rekruterem. Ze względu na małe rozeznanie w systemach IT nie będę

zagłębiała się w nazwy narzędzi. Te informacje są ogólnodostępne w sieci, a

samych narzędzi jest aktualnie dość dużo. 

 

Pokazując to rozróżnienie chcę zwrócić uwagę, że każdy z typów ma swoje

wyzwania tak samo dla kandydata, tak też dla rekrutera.
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Automatyczne rekrutacje
 

rozumiem jako w pełni wykorzystujące systemy IT, bez udziału i kontaktu z

żywym człowiekiem. Jako kandydat dostajesz link przez który logujesz się do

systemu, który prowadzi z Tobą rozmowę, a Ty odpowiadasz w formie video,

które nagrywasz w czasie tej rozmowy. Masz ograniczony czas na nagranie.

Każde pytanie ma konkretny limit czasu. Może tak wyglądać 1 i 2 etap, a

nawet decyzja o zatrudnieniu może być podjęta po tych etapach. Oczywiście

już rozmowa o umowie i warunkach zatrudnienia zwykle jest krótką video

konferencją. Mimo to, kandydat może odnieść wrażenie, że jest zaproszony

nie do firmy (ludzi, zespołu, szefa, współpracowników) ale do świata

wirtualnego. W aktualnej sytuacji epidemiologicznej naturalne jest to, że

home office jest jedyną opcją jednak właśnie tym bardziej moim zdaniem

trzeba łączyć kandydata z zespołem, szefem i HR-em poprzez video, a nie

systemy w pełni automatyzujące.

CZĘŚĆ I DLA KANDYDATA
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Półautomatyczne podejście do rekrutacji to

rozwiązanie kiedy zwykle masowa preselekcja jest

robiona przez system IT, do którego rekruter

wgrywa pytania a kandydat uruchamiając system

na video nagrywa swoje odpowiedzi. Następnie są

już video konferencje z rekruterem/managerem.

Kontakt z rekruterem to podejście, gdzie od

początku mamy kontakt z rekruterem w formie

telefonu czy video rozmowy. Czasem jest tak, że

na tej video rozmowie rekruter sprawdza nasze

kompetencje.  Dostajesz zadanie do wykonania

w czasie rzeczywistym np. rekruter udostępnia

pulpit, na którym odpowiadasz lub otrzymujesz

zadanie mailem.

CZĘŚĆ I DLA KANDYDATA
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W części II
 

opowiem o obawach, z którymi spotykam się wśród kandydatów pracując jako

konsultant kariery a następnie pokaże Ci kilka rozwiązań dla rekruterów, które

mogą zmniejszyć obawy kandydata i dzięki temu spokojniej i bardziej

efektywnie przeprowadzić proces rekrutacyjny.

CZĘŚĆ II DLA REKRUTERA
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CZĘŚĆ II DLA REKRUTERA

Obawa 1

Czy mój sprzęt domowy IT/ komputer/ telefon są wystarczające,
żebym mógł uczestniczyć w rekrutacji zdalnej?

Zapraszając kandydata na spotkanie online określ dokładnie z jakiego

narzędzia będziecie korzystać podczas spotkania. 

Prześlij instrukcję instalacji tego narzędzia, sposób logowania się  na telefonie

czy też na komputerze. 

Poproś by kandydat dał znać jeśli pojawią się jakieś przeszkody w instalacji,
znajdziecie inny sposób kontaktu. 

Poleć kandydatowi przetestowanie z drugą osobą tego narzędzia przed tym

zanim pojawi się termin właściwej rozmowy.

Wsparcie dla kandydata

 

 

 

Przygotuj kandydata przekazując mu swoją intencję dotyczącą atmosfery
rozmowy.

Pokaż gotowość do pokazania dodatkowych informacji o stanowisku.

Wskaż, że interesuje Cię rozmowa o jego doświadczeniu i kompetencjach. 

Daj do zrozumienia, że to poważny, selekcyjny etap rekrutacji, że jest to proces

równoważny do rekrutacji bezpośredniej.  

Zaznacz, że ocena kompetencji kandydata nie różni się od oceny przy

spotkaniu face to face. 

Staraj się zbudować luźną atmosferę i swobodny kontakt.

Obawa 2

Boję się spotkania online z kamerą video, ponieważ nie do końca
mogę kontrolować rozmowę.
Kandydaci często mają poczucie, że to nie jest do końca rzeczywiste spotkanie,
czasem trochę zabawne bo widzimy tylko swoje twarze. Zastanawiają się co myśli
rekruter.
 

Wsparcie dla kandydata
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Zawsze dobrze działa, jeśli we wprowadzeniu kandydata w formie email

potwierdzisz informacje z ogłoszenia. Czyli, że będziemy rozmawiać o

elementach X (patrz treść ogłoszenia: link) oraz o Twoich/Pana/Pani

doświadczeniach zawodowych, oczekiwaniach dotyczących oferty. 

Zaznacz, że celem rozmowy jest sprawdzenie kompetencji i dopasowania do

oferty.

Zaproponuj kandydatowi przed spotkaniem by przygotował swoje pytania

dotyczące firmy, stanowiska, chętnie na nie odpowiesz. 

Zapewnij, że nie będziesz oceniać  problemów technicznych, nieoczekiwanych 

 przerw czy też szumów na łączach.

Obawa 3

Mam obawy co podczas rekrutacji zdalnej będzie tak naprawdę
oceniane?
Nowa sytuacja budzi lęk u kandydata, przed oceną, przed zmianą. Pytania są
zadawane przez inny kanał komunikacji. Często jest to nowa forma rekrutacji dla
kandydata, także dla osoby rekrutującej.
 

 

Wsparcie dla kandydata

 

 

 

CZĘŚĆ II DLA REKRUTERA
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CZĘŚĆ II DLA REKRUTERA

Zaplanuj sobie dużo więcej czasu na wprowadzenie kandydata. 

Zrób szerszy wstęp zawierający informacje o firmie. Możesz przed spotkaniem

video podesłać kandydatowi garść informacji – np. zdjęcia biura, filmik,

informacje na temat dress codu, aranżacji open space, budynku i piętra na

którym znajduje się biuro. Udogodnień dla pracowników w biurze itp.

Możesz opowiedzieć o średniej wieku pracowników czy o widoku z okna

miejsca, w którym planujecie ulokować w przyszłości pracownika. Czasem

ważne są informacje o możliwościach lunchu – czy miejscu parkingowym.

Opowiedz jak wyglądałaby droga, którą pokonałby w biurze by dotrzeć do
sali gdzie prowadzicie rozmowy, opisz salę, powiedz kto by przywitały go na

recepcji.

Poinformuj kandydata kto pojawi się na spotkaniu i przeproś jeśli z jakiegoś

powodu się to zmieni. Pomyśl co widzi kandydat przychodząc na spotkanie
w realu i wyposaż kandydata biorącego udział w zdalnej rekrutacji w podobne

informacje.

Obawa 4

Rozmawiając online nie wiem jakie jest otoczenie mojego
potencjalnego pracodawcy? Brakuje mi tego efektu “pierwszego
wrażenia”.
Kandydat może czuć się niedoinformowany na temat pracodawcy, biura, siedziby,
atmosfery panującej w firmie, zespołu, szefa. Ma poczucie, że tak naprawdę nie do
końca wie na co się decyduje, a każdy z nas nie lubi kupować kota w worku. Pojawia
się lęk przed nowością i brakiem możliwości realnej oceny otoczenia stanowiska
pracy.
 

 

 

Wsparcie dla kandydata
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RCZĘŚĆ II DLA REKRUTERA

Możesz podesłać kandydatowi przed rozmową kilka wskazówek na temat tego

jak może zadbać o to, aby czuć się komfortowo na spotkaniu online.

Mogą to być wskazówki na temat: jak ustawić się do światła (przodem do światła

dziennego najlepiej), jakie tło jest najlepsze (jednolite jasne), żeby zadbać o

szklankę wody, notatnik i długopis w zasięgu ręki. 

Ważne też, aby zapytać kandydata jaki termin i godzina rozmowy jest

najbardziej komfortowa pod kątem braku dystraktorów domowych – które mogą

zaburzać spokój rozmowy (dzieci, domowników, innych). 

Możesz też zwrócić uwagę, że jakość video będzie lepsza gdy będzie to w
świetle dziennym, w jasnym pomieszczeniu. Im później i im więcej sztucznego

światła kolory video są mniej ostre i bardziej przyjazne.

Obawa 5

Odczuwam lęk przed autoprezentacją poprzez video.
Osoby o niskiej samoocenie, nie akceptujące swojego wyglądu mogą być
szczególnie zestresowane tą formą kontaku.
 

Wsparcie dla kandydata
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Napisz kandydatowi wprost, że nie chcesz ingerować w jego prywatność i

domowe otoczenie. Poleć mu, że powinien dla swojego komfortu i braku

zaburzenia prywatności ale także możliwości skupienia się rekrutera wybrać

jednolite tło (ściana, szafa, drzwi) do video rozmowy. 

Przekonaj go, że to ważne aby wszyscy czuli się komfortowo bez naruszania

prywatności. On zachowa swoją prywatność dotyczącą przestrzeni osobistej, a

Ty będziesz mógł lepiej się skupić na merytoryce.

Obawa 6

Pokazanie podczas rozmowy mojej prywatnej przestrzeni domowej
nie jest dla mnie komfortowe.
Kandydat obawia się autoprezentacji w kontekście swojego prywatnego otoczenia.
Dla niektórych pokazanie swojego miejsca zamieszkania jest elementem trudnym,
jest to intymna przestrzeń. Może to niektórych kandydatów blokować do udziału z
zdalnym procesie rekrutacyjnym.
 

Wsparcie dla kandydata

 



CZĘŚĆ II DLA REKRUTERA
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Można sobie z tym poradzić na dwa sposoby: Poćwiczyć wcześniej przed
rozmową i nagrać się samemu na video odpowiadając na hipotetyczne

pytania, aby oswoić kontakt z kamerą i kontaktem z laptopem a nie żywym

rekruterem naprzeciwko. 

Drugi sposób to zaprosić na rozmowę rekrutacyjną przyjaciela, który będzie

siedział z Tobą w pokoju po drugiej stronie laptopa i będziesz miał wrażenie że

nie mówisz do komputera. Bardzo pomaga też wyłączenie autopodglądu, aby

nie obserwować swoich min podczas rozmowy i zachowywać się bardziej

naturalnie.

Obawa 7

Mówienie do kamery a nie do żywego człowieka wywołuje u mnie
stres.
 

Wsparcie dla kandydata

 

Zrób harmonogram, podziel się tym z kandydatem, wprowadź go w proces

rekrutacyjny online. 

Przekaż informację o etapach, omów z nim czego może się spodziewać. Nadaj

temu poważną  i profesjonalną formę. 

Zadbaj też o swój wizerunek podczas video-rekrutacji, to podniesie rangę

rozmowy i spowoduje to, że zostaniesz bardziej „serio” potraktowany przez

kandydata.

Obawa 8

Rekrutacja zdalna jest dla mnie mało profesjonalna.
Kandydat może potraktować rozmowę online jako mało poważną, przez to sam
może podejść do rekrutacji zbyt infantylnie.
 

 

 

Wsparcie dla kandydata

 

 



CZĘŚĆ II DLA REKRUTERA

Postaraj się zacząć video rozmowę luźno i trochę z poczuciem humoru, zobacz
jak kandydat wejdzie w taką konwencję. Zastosuj small talk. Opowiedz o

śmiesznym zdarzeniu z Twojego rekrutacyjnego życia, żeby pokazać

kandydatowi, że jesteś normalnym „nie spiętym” rekruterem. 

Powiedz o jakiś zabawnych sytuacjach z życia firmy, wewnętrznych akcjach
angażujących pracowników, które mają za zadanie poprawić atmosferę. To

powinno trochę otworzyć kandydata i pozwolić mu ujawnić więcej emocji.

Obawa 9

Martwię się, że podczas rozmowy online rekruter nie dostrzeże
mojej miłej aparycji.
Pojawiają się u kandydatów także obawy, że nie ma “chemii” w kontakcie video, że
trudno kandydatowi zastosować swój urok osobisty. Przepływ emocji jest
utrudniony, trudno wyczuć nastrój i usposobienie.
 

Wsparcie dla kandydata
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Przede wszystkim zadbaj o strukturę takiej rekrutacji (dla własnego spokoju i

komfortu, a także do tego, aby zakomunikować harmonogram i przebieg procesu

kandydatowi). 

Pokaż ile wysiłku proces będzie oczekiwał od kandydata i jakie zaangażowanie

będzie wymagane. Zwróć uwagę, że w trakcie mogą się pojawić różne

dystraktory i ustal, że może zdarzyć się dodatkowy call czy video w celu

skomunikowania kandydata z managerem, czy zadania mu dodatkowych pytań.

Nie zapomnij, aby kandydat miał do Ciebie maila, w sytuacji gdyby miał

problemy techniczne mógł się skontaktować bezpośrednio. 

Zapewnij, że jesteś odpowiedzialny za proces, że oceniasz konkretne

kompetencje i sprawdzasz na ile kandydat też będzie pasował na dane

stanowisko i jako nowy członek zespołu. Ważne jest aby zaznaczyć, że  rekrutacja

to partnerskie spotkanie, że każdy ma prawo zrezygnować w dowolnym

momencie.

Obawa 10

Rekrutacje online są często rozciągnięte w czasie, rekruterom
trudniej podjąć decyzje nie widząc kandydata “na żywo”. Obawiam
się, że rekrutacja będzie się przedłużała.
Kandydat zaproszony do zdalnej rozmowy i do zdalnej rekrutacji potrzebuje mieć
informację jak taki proces będzie wyglądał z jakich się składa etapów. Czasem
kandydatom wydaje się, że rekrutacja zdalna ciągnie się dłużej.
 

Wsparcie dla kandydata

 

 

 



komunikacyjnych 
prezentacyjnych, 
odporności na stres, 
umiejętności dostosowania się do zmiennej sytuacji,
elastyczności,
otwartości na zmiany. 

 

Pamiętaj :)
 
W warunkach bezpiecznych kandydat dużo lepiej i trafniej prezentuje swoje

kompetencje, bardziej się otwiera, jest bardziej autentyczny, a Ty jako rekruter

możesz więcej zbadać, lepiej ocenić dopasowanie kandydata do stanowiska.

 
Sama rekrutacja zdalna w swojej niebezpośredniej formie jest sprawdzeniem

kompetencji:

 

 

Zdalna rekrutacja  jest już selekcją sama w sobie osób, które lepiej odnajdą się w

pracy zdalnej w przyszłości.

 

 

REKRUTACJA ZDALNA
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Jeśli uważasz, ze ten e-book jest cenny dla Ciebie jako rekrutera czy kandydata

podziel się nim z innymi. W ostatnim czasie mamy wystarczająco dużo stresów, warto

zastanawiać się w jaki sposób innym ludziom zaoszczędzić niepokoju i niejasnych

sytuacji. Jeśli sam rekrutujesz i szukasz wsparcia w zaprojektowaniu procesu

zdalnego dla Twojego procesu napisz do Talent Power.

Autorka:

Olga Szyszka 

Jestem specjalistą od ludzi. Mówię o

ludziach i dla ludzi. Jestem praktykiem HR.

Moje rozumienie HR to rozumienie biznesu

i dostosowywanie tego do potrzeb ludzi,

aby firma działała w dobrej atmosferze i

efektywnie.13 lat pracy w obszarze HR,

konsultingu, prowadzeniu szkoleń

biznesowych dla managerów, cały czas

daje mi przekonanie, że najważniejsze są

inwestycje są tworzone dla ludzi i takie

które pokazują rozwiązania, które wspierają

pracę i ułatwiają życie. Pomagam w

tworzeniu rekrutacji zdalnych, więc jeśli

chcesz się skonsultować pisz śmiało :)

 

REKRUTACJA ZDALNA

Więcej informacji o Nas znajdziesz na stronie

www.talentpower.pl.

 

Napisz do Olgi: kontakt@talentpower.pl
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