
Kochani! Proszę przesłać mi wasze CV i listy motywacyjne, koniecznie dołączcie ogłoszenie, 

na które odpowiadaliście,  na maila: ewalek@vp.pl do dnia 31.03.2020 (wtorek). Jeśli to 

możliwe proszę w Wordzie.  

 

A teraz nowe 2 tematy. Przepisz do zeszytu. 

 

Temat: Rozmowa kwalifikacyjna. 

 

1. Co to jest rozmowa kwalifikacyjna? 

2. Przebieg rozmowy. 

3. Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? 

4. Błędy podczas rozmowy. 

 

Rozmowa kwalifikacyjna jest wywiadem przeprowadzanym przez rekrutera lub przyszłego 

pracodawcę z kandydatem do pracy. Jest to bardzo ważny element dla obu stron. 

Kandydatowi zadawane są pytania dotyczące jego życiorysu zawodowego, znajomości 

tematyki dotyczącej przyszłej pracy, czasami firmy, w której chce pracować kandydat oraz 

wynagrodzenia. Może zakończyć się ona propozycją pracy, propozycją kolejnego spotkania, 

zapowiedzią zatrudnienia albo odmową. 

 

Do rozmowy należy się odpowiednio przygotować: 

- Przeanalizować swoje CV i list motywacyjny, z ebrać odpowiednie dokumenty 

(zaświadczenia o kwalifikacjach, referencje, itp.) 

- zebrać informacje o firmie, w której chcemy pracować i przeanalizować ogłoszenie: kogo 

szuka pracodawca, jakie stawia wymagania i co może się przydać do danej pracy) 

- zaplanować dojazd do miejsca spotkania, ważne aby nie spóźnić się i być co najmniej 5 

minut wcześniej (być wyspanym i wypoczętym) 

- naszykować sobie ubranie (nie zawsze musi to być strój super elegancki, ważne aby był 

czysty i schludny, odpowiadał stanowisku, na którym chcemy pracować, odpadają rozdarte 

dżinsy, wymięty T-Shirt, bluzki na ramiączkach, dres itp.) 

- bardzo ważna jest czystość (włosy, dłonie) 

- zabrać ze sobą notes i coś do pisania (może się przydać, albo będziecie mieli co trzymać w 

dłoniach, aby uniknąć nerwowych ruchów) 

 

Bardzo ważne jest pierwsze wrażenie: 4x20 – pierwszych 20 sekund spotkania, pierwszych 20 

wykonanych kroków, pierwszych 20 wypowiedzianych słów oraz 20 cm twarzy, które 

przyciągają uwagę. Innymi słowy przypomnijcie sobie jak ważna jest w kontaktach 

międzyludzkich mowa ciała (komunikacja niewerbalna). 

 

Obejrzyj sobie film: https://www.youtube.com/watch?v=JjLB8yE08EM 

 

Temat: Pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

Obejrzyj sobie film: https://www.youtube.com/watch?v=TRrFyP0O36M 

 

Wypisz na podstawie podręcznika i filmu najczęściej zadawane pytania podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej (wybierz 5 najistotniejszych twoim zdaniem pytań) i przygotuj na nie swoje 

przykładowe odpowiedzi. Muszą być one związane z ogłoszeniem na które odpowiadałeś 

pisząc swoje CV i list motywacyjny. Pytania i odpowiedzi napisz w zeszycie. 

POZDRAWIAM!!! 
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