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SPOSÓB NA REKRUTACJĘ, czyli
o standardach, które warto wprowadzać
w rozwijającej się firmie

join us!

KAŻDA FIRMA TO LUDZIE. JEŚLI ODRZUCIMY
WSZYSTKIE CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE, TO OD ICH
W I E D Z Y, K WA L I F I K A C J I , U M I E J Ę T N O Ś C I , D O Ś W I A D C Z E N I A I O S O B OW O Ś C I Z A L E Ż Y S U K C E S F I R M Y.

„Mała firma, mały problem, duża firma, duży problem”
– mówi przysłowie. Co oznacza, że im więcej ludzi tworzy
tę skomplikowaną maszynerię, tym więcej trudnych sytuacji
może mieć miejsce i tym większe wyzwanie stoi przez kadrą
zarządzającą. Przyjrzyjmy się czynnikom, które wpływają na
to, że etap rekrutacji może być pierwszym krokiem zapewniającym dobry start firmowej maszynerii.
STRATEGIA PERSONALNA FIRMY CZYLI W JAKIM
KIERUNKU ZMIERZAMY.
Najczęściej o rekrutacji zaczyna się mówić, gdy dotyczy zatrudnienia konkretnej osoby i dzieje się pod wpływem bieżącej potrzeby. Im większa firma (czyli wielkość zatrudnienia)
tym procesy rekrutacyjne silniej są powiązanie ze strategią
personalną, planowaniem zatrudnienia, opisem i wartościowaniem stanowisk pracy. Te pojęcia wciąż są traktowane po
macoszemu przez mniejsze, czy rodzinne przedsiębiorstwa,
gdzie nabór do pracy wciąż odbywa się metodami tradycyjnymi – na podstawie rozmowy z szefem czy kierownikiem
danego działu. Decyzje na „tu i teraz” obciążone są ryzykiem
działania w pośpiechu i bez szerszej perspektywy przydatności stanowiska ze względu na strategię rozwoju firmy.
Dlatego zaczynamy od zdefiniowania stanowiska pracy
w odniesieniu do strategii rozwoju firmy. Obejmuje ona
takie elementy jak: opis i wartościowanie stanowiska pracy,
zadania, odpowiedzialność, kwalifikacje, umiejętności,
wykształcenie, uprawnienia, doświadczenie, możliwości rozwoju i awansu w firmie, czyli ścieżka kariery. Im struktura
firmy mniej rozbudowana, tym elementy polityki personalnej mogą być prostsze do zdefiniowania. Niezależnie od
wielkości firmy dają one możliwość całościowego spojrzenia
na potrzeby rekrutacyjne przedsiębiorstwa i odpowiedź na dwa
pytania: Kogo szukamy w odniesieniu do strategii firmy? Po co
potrzebujemy tej osoby w odniesieniu do strategii firmy?
PROFIL PRACOWNIKA – NIE OPAKOWANIE, LECZ
ZAWARTOŚĆ.
Kandydat szukający pracy ma za cel pokazanie się z jak najlepszej strony. To podnosi ryzyko wystąpienia zjawiska „ja
idealnego” czyli: „nie jaki jestem, ale jak chcę być widzianym
przez pracodawcę”. Dlatego ważne jest określenie profilu
kandydata. Tak jak np. specyfikację zamówienia definiuje-
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my w kategoriach obiektywnych i mierzalnych wskaźników
- czego oczekujemy od dostawcy, tak profil kandydata powinien być możliwie precyzyjny. Najczęściej taka specyfikacja
dotyczy kwalifikacji (uprawnienia, certyfikaty, pozwolenia,
doświadczenie liczone w latach, projektach, etc.). Wszystko
to, co możemy określić w kategoriach „0/1” lub „ma/nie
ma”. Dzięki cechom 0/1 możemy po części dokonać weryfikacji kandydata jeszcze przed spotkaniem. Tym samym
zmniejszamy koszty związane z czasem przeznaczanym na
spotkania. O tym w kolejnych częściach artykułu.
Analiza profilu to jednak nie tylko cechy twarde, ale również
miękkie aspekty takie jak osobowość czy reagowanie w sytuacjach podwyższonego napięcia. Tu musimy wiedzieć, jakich
efektów wymagamy od pracownika na danym stanowisku
i jakie zachowania będą opisywać wykonywanie określonych
zadań na stanowisku, czyli powiązanie stanowiska ze strategią firmy. To jest najczęściej trudna część rekrutacji: „Zaufać
intuicji? Jest komunikatywny czy nie? Podoba mi się jak się
wypowiada? Odpowiada mi taki styl.” – to przykłady sformułowań osób rekrutujących oparte o subiektywną ocenę.
Pytanie, na ile jest ona zbieżna z celami firmy co do tego
stanowiska pracy i czy sposób weryfikacji aspektów miękkich kandydata to zapewnia? Dlatego stosujemy tzw. skale
behawioralne w opisie zachowań kandydata – czyli na podstawie jakich zachowań dostaniemy potwierdzenie, że dany
kandydat jest np. komunikatywny? Przyjmujemy definicję,
że zachowaniem jest to, co człowiek mówi – np. zadaje tylko
pytania zamknięte, przerywa i wchodzi w słowo – aspekt
werbalny i co się z nim dzieje – np. rumieni się, unika
kontaktu wzrokowego – aspekt niewerbalny. Stworzenie skal
behawioralnych do obszarów miękkich, np. takich jak komunikatywność, czy radzenie sobie ze stresem, to odpowiedź
na pytanie: Po czym poznasz w zachowaniu, że ta osoba jest
komunikatywna na potrzeby tego stanowiska? Dzięki m.in.
określeniu w profilu specyfikacji cech 0/1 i skal behawioralnych odchodzimy od uproszczonych ocen, a koncentrujemy
się na konkretnych informacjach i zachowaniach.
REKRUTACJA TO TEŻ PROJEKT.
Stereotypowo rekrutacja jest sprowadzana tylko do rozmowy
z kandydatem. Natomiast cały proces zaczyna się kilka etapów wcześniej. Jej podstawą jest wcześniej opisywany profil,
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do którego odnosimy konkretnie zaprojektowane działania. Na ogólnym przykładzie przedstawiciela handlowego
przyjrzyjmy się, jakie etapy taki projekt rekrutacyjny może
zawierać:
1. Analiza dokumentów aplikacyjnych na podstawie ogłoszenia – weryfikacja kwalifikacji/uprawnień, jako czynnika
0/1. Już na tym etapie możemy wyselekcjonować te osoby,
które je posiadają, np. certyfikat pracy z konkretnym programem technicznym.
2. Test wiedzy on-line, off-line – w zależności od oczekiwanego obszaru wiedzy, daje on możliwość weryfikacji
jej poziomu jeszcze przed spotkaniem. Mamy możliwość
obserwacji pracy kandydata w ramach testu wiedzy (forma
on-line) w czasie rzeczywistym i analizy w jakim czasie
odpowiada na pytania, jeśli czas jest ważnym kryterium
oceny rekrutacji lub możemy przygotować formularze z pytaniami o określony obszar wiedzy, na które kandydat może
odpowiedzieć bezpośrednio na stronie www firmy (forma
off-line). Forma zależy od naszych kryteriów rekrutacyjnych
i możliwości rozwiązań elektronicznych stosowanych przez
firmę. Niezależnie jednak od formuły daje możliwość wstępnego sprawdzenia wiedzy kandydata z danej dziedziny, która
nas interesuje (np. znajomość branży, rynku konkurencji,
nowości technicznych, etc.).
3. Case do przygotowania – zadanie dla kandydata do przygotowania przed spotkaniem – np. dotyczące korzystania
z arkuszy kalkulacyjnych (np. analiza finansowa na podstawie danego opisu sytuacji), myślenie problemowe (np.
dotarcie do nowych rynków zbytu).
4. Rozmowa telefoniczna – weryfikacja określonych cech
jeszcze przed spotkaniem, np. język obcy podczas rozmowy,
znajomość rynku konkurencji, wiedza ekspercka, etc.
5. Spotkanie bezpośrednie – na to spotkanie zapraszamy osoby, które trzeba poznać osobiście, niezależnie od
wcześniej zweryfikowanych informacji. W takim spotkaniu
powinni uczestniczyć tylko kandydaci, którzy spełniają
nasze 0/1 oczekiwania. Niestety zdarza się, że zaproszeni
zostają kandydaci niespełniający kryteriów podstawowych,
które można było sprawdzić przed spotkaniem. Dzięki temu
wszyscy zainteresowani zaoszczędziliby czas, a wizerunek
firmy nie ucierpiałby z powodu rozczarowania kandydata
zaistniałym nieporozumieniem.
Rekrutacja to proces składający się z etapów dopasowanych
do profilu konkretnej rekrutacji. To od naszej strategii zależy, które z nich dobierzemy, aby optymalizować czas
i podnosić jakość uzyskiwanych informacji.

kandydata z cechami 0/1 i skalami behawioralnymi opisywanymi wcześniej. Dlatego scenariusz powinien zawierać
3 obszary kontroli przebiegu rozmowy i czasu jej trwania:
• Tematy rozmowy, które nadają strukturę (wiedza, doświadczenia zawodowe, sukcesy, umiejętności, etc.)
• Pytania – jeśli dotyczą kwestii 0/1 powinny być zamknięte
(np. czy ma Pan uprawnienia na wózki widłowe?); jeśli
dotyczą wiedzy, umiejętności, zachowań, to powinny być
otwarte i skierowane na rozwiązanie (np. jak standardowo
zmienić butlę z gazem w wózku widłowym? – jeśli chcemy
sprawdzić daną umiejętność). W tym drugim przypadku
błędem popełnianym przez osoby rekrutujące jest pytanie
zamknięte o deklarację, z którego poza deklaracją wiedzy
czy umiejętności nic nie wynika (np. Czy umie Pan
zmienić butlę z gazem w wózku widłowym?) – przy tak
postawionym pytaniu kandydat chcąc pokazać się z jak
najlepszej strony najczęściej odpowie „tak”, nawet, jeśli nie
wie jak to zrobić.
• Zadania - dają możliwość praktycznego sprawdzenia danej
umiejętności czy kwalifikacji kandydata, np. stworzenie
formuły w arkuszu kalkulacyjnym, wprowadzenie danych
do programu magazynowego, próba pracy z konkretnym
urządzeniem, etc.
Tak przygotowany scenariusz rozmowy podnosi bezpieczeństwo weryfikacji kandydata, ponieważ w znacznym stopniu
eliminuje subiektywizm oceny. W zamian koncentruje się
na materiale porównawczym pozyskanym dzięki procedurze
kontaktu. To ułatwia zestawienie i ocenę zwłaszcza, gdy
kandydatów jest wielu, a pamięć po dużej liczbie spotkań
ma prawo zawodzić.

SCENARIUSZ KONTAKTU TO PODSTAWA
SUKCESU.
Niezależnie czy telefoniczny, w postaci arkusza pytań, czy
bezpośredni – kontakt powinien mieć strukturę. Błędem jest
prowadzenie kontaktu z kandydatem na podstawie intuicji
i spontanicznych reakcji rekrutującego, ponieważ opiera
się on wtedy o osobowość, emocje, potrzeby i przekonania
rekrutującego. Scenariusz kontaktu zmniejsza zaś ryzyko subiektywnej oceny. I tutaj również mamy do dyspozycji profil
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PAMIĘTAJ O MARKETINGU FIRMY.
Przyjmujemy do pracy jedną osobę, rozmawiamy bezpośrednio z kilkunastoma, telefonicznie z kilkudziesięcioma,
CV przysyła kilkuset kandydatów, ogłoszenie o pracę widzi
nawet kilka tysięcy osób. Rekrutacja to reklama lub antyreklama firmy. Dlatego należy zwrócić uwagę na wizerunek
pracodawcy, wspomniany już wcześniej – to tzw. Employer
Branding. Profesjonalnie przygotowana i przeprowadzona
rekrutacja to szansa na to, że wielu kandydatów, którzy jej
nie przeszli, pomyśli: „dobra firma, rozmawiałem z fachowcem, jeszcze wiem lub potrafię za mało, ale chciałbym tu
pracować, a w przyszłym roku spróbuję raz jeszcze”.
Takiej oceny ze strony setek kandydatów z rynku pracy oraz
trafnych wyborów życzę na koniec każdej rekrutacji wszystkim firmom, które chcą się rozwijać.

Robert Milczarek
Psycholog, trener i coach.
Właściciel firmy doradczo
– szkoleniowej Centrum Rozwoju HOLIS
fot. Radosław Wojnar
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