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NajczÚstsze techniki stosowane przez
rekrutujÈcych. Co naleĝy o nich wiedzieÊ?
Jak siÚ dobrze przygotowaÊ?
Zgodnie z obowiÈzujÈcymi kanonami rekrutacji wiÚkszoĂÊ pracodawców bÈdě firm poĂrednictwa pracy rekrutuje z zachowaniem
tzw. kluczowych czynników skutecznej rekrutacji. SpoĂród wielu
czynników najbardziej istotne sÈ nastÚpujÈce:
1. Czynnik niezbÚdnego czasu, czyli kilka etapów rekrutacji
Polega na tym, ĝe rekrutujÈcy, chcÈc zminimalizowaÊ ryzyko
pochopnej decyzji, przeprowadza kilka etapów procesu
rekrutacyjnego. W ten sposób eliminuje choÊby wpïyw
gorszego samopoczucia kandydata w danym dniu, niekorzystny wpïyw pogody, a takĝe, poprzez kilkakrotne spotkanie z kandydatem oraz zaangaĝowanie innych osób rekrutujÈcych, stwarza moĝliwoĂÊ lepszego poznania kandydata.
2. Czynnik wielokierunkowych obserwacji, czyli kilka metod
w rekrutacji
RekrutujÈcy, chcÈc poznaÊ róĝne aspekty profilu zawodowego i osobowoĂciowego kandydata, musi uĝyÊ kilku metod
rekrutacyjnych. W ten sposób poszerzy zakres prowadzonych obserwacji. Dlatego teĝ zazwyczaj w procesach rekrutacyjnych stosuje siÚ kilka metod, z których kaĝda umoĝliwia
obserwacjÚ róĝnych obszarów kompetencji lub zachowañ.
Nie istnieje bowiem tylko jedna metoda, która pozwoliïaby
na ocenÚ wszystkich elementów profilu kandydata.
3. Czynnik potwierdzania obserwacji, czyli weryfikacja spostrzeĝeñ
RekrutujÈcy zazwyczaj dobierajÈ metody rekrutacyjne w taki
sposób, aby kaĝda z nich dostarczaïa innych, nowych infor-
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macji na temat kandydata. Poza tym wïaĂciwy dobór róĝnych metod rekrutacyjnych pozwala na weryfikacjÚ poszczególnych spostrzeĝeñ zdobytych za pomocÈ kaĝdej z nich
z osobna. Im wiÚksza jest zgodnoĂÊ obserwacji zdobytych
róĝnymi metodami, tym bardziej spójny i integralny obraz
kandydata siÚ z nich wyïania (szczegóïowo piszÚ o tym
w kolejnych rozdziaïach).
BiorÈc pod uwagÚ powyĝsze czynniki, poniĝej opisujÚ kilka
najczÚĂciej stosowanych metod rekrutacyjnych.
W poszukiwaniu faktów, czyli selekcja ukierunkowana.
Zaïoĝenia metody i wyzwania dla kandydata. Przykïady pytañ
Jest to najczÚĂciej stosowana metoda rekrutacyjna. Jej koncepcja
polega na tym, ĝe w ocenie cech i kompetencji kandydata rekrutujÈcy posïuguje siÚ elementami psychologii behawioralnej. Krótko
mówiÈc, chodzi o to, aby uzyskaÊ od kandydata jak najwiÚcej informacji zawierajÈcych fakty i opisy zdarzeñ z jego ĝycia zawodowego
i na ich podstawie przewidzieÊ moĝliwe style zachowañ w przyszïoĂci w podobnych sytuacjach. Takie przewidywanie jest moĝliwe oczywiĂcie tylko wtedy, gdy analizie podlegajÈ odpowiedzi na
pytania ukierunkowane na okreĂlony, interesujÈcy rekrutujÈcego
obszar zachowañ. Ustalenie konkretnych obszarów zachowañ i kompetencji stanowi istotny element przygotowañ do rozmowy ze strony
osób rekrutujÈcych.
Celem osób rekrutujÈcych za pomocÈ tej metody jest szczegóïowe przeanalizowanie zadañ na stanowisku pracy, na które sÈ
poszukiwani kandydaci, oraz okreĂlenie tzw. kluczowych obszarów
aktywnoĂci i wyników. Przez kluczowe obszary aktywnoĂci i wyników
rozumie siÚ wszystkie dziaïania, jakie powinny byÊ podejmowane
z najwiÚkszÈ starannoĂciÈ na stanowisku pracy, oraz to, jakie powinny
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byÊ efekty tych dziaïañ. Dziaïania zazwyczaj opisuje siÚ zdaniami
odpowiadajÈcymi na pytanie „Co robi na stanowisku? Jak dziaïa
na stanowisku?”. Natomiast wyniki dziaïañ powinny byÊ opisane
za pomocÈ mierzalnych wskaěników, takich jak na przykïad wielkoĂÊ sprzedaĝy, osiÈgniÚty poziom udziaïu w rynku, liczba zrealizowanych kompletnie zadañ, osiÈgniÚcie peïnego rezultatu dziaïañ w terminie itp.
Po okreĂleniu poĝÈdanych kompetencji i cech, a takĝe kluczowych obszarów aktywnoĂci i wyników rekrutujÈcy wybierajÈ kilka
najwaĝniejszych kompetencji (od trzech do piÚciu), które bÚdÈ
podlegaÊ szczególnej obserwacji i ocenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Kolejnym krokiem jest zaplanowanie pytañ ukierunkowanych na te kompetencje oraz innych metod i technik rekrutacyjnych, które bÚdÈ wchodziÊ w skïad zïoĝonego z wielu elementów
procesu.
Skoro osoby rekrutujÈce na podstawie spostrzeĝeñ z rozmowy
z kandydatem majÈ wnioskowaÊ o jego przyszïych, potencjalnych
zachowaniach, to ich spostrzeĝenia nie mogÈ byÊ przypadkowe.
Nie mogÈ byÊ oparte na domysïach, fantazjach, na tym, co im siÚ
wydaje ani co kandydat chce powiedzieÊ, a czego nie chce. Precyzyjne przewidywanie jest moĝliwe tylko wtedy, kiedy w odpowiedzi
na ukierunkowane pytania osoba rekrutujÈca dowiaduje siÚ faktów. Koncentracja na faktach w rozmowach rekrutacyjnych jest
gïównym zaïoĝeniem selekcji ukierunkowanej.
Dobrze wyszkolony rekrutujÈcy bÚdzie zatem zadawaï pytania ukierunkowane i bÚdzie dÈĝyï do uzyskania opisów zdarzeñ
faktycznych. W sytuacjach kiedy kandydat nie udziela odpowiedzi
w formie opisów zdarzeñ faktycznych, rekrutujÈcy zadaje pytania
dodatkowe, aby uzyskaÊ peïnÈ informacjÚ o danej sytuacji. CzÚsto
bowiem zdarza siÚ, ĝe kandydat lub kandydatka opisuje jakÈĂ sytuacjÚ, ale opis jest niepeïny, gdyĝ nie zawiera omówienia rezultatu
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dziaïañ. Bardzo czÚsto teĝ pojawiajÈ siÚ opisy czÚĂciowe, niekompletne, które koñczÈ siÚ lub zaczynajÈ okreĂleniami typu zawsze
w takich sytuacjach; czÚsto zdarza mi siÚ; nigdy tak nie postÚpujÚ; jestem
otwartym szefem, dlatego nie zamykam siÚ na opinie moich pracowników; mojÈ zasadÈ w dziaïaniu jest uczciwoĂÊ, dlatego trudne sytuacje
staram siÚ otwarcie i szczerze wyjaĂniaÊ zawczasu. Wszystkie tego
typu okreĂlenia, niepodparte opisami konkretnych sytuacji, nie mogÈ
stanowiÊ podstawy do wnioskowania prospektywnego. SÈ bowiem
zbyt ogólne, majÈ charakter powierzchowny i mogÈ siÚ pojawiÊ
w odpowiedziach wielu kandydatów niezaleĝnie od ich realnych
doĂwiadczeñ z przeszïoĂci. MogÈ one byÊ takĝe elementem mowy
ĝyczeniowej, czyli kreowanego wizerunku, jaki kandydat chciaïby
zaprezentowaÊ, co nie znaczy, ĝe taki wïaĂnie jest jego wizerunek.
Uïatwieniem jest tutaj model koncentracji na faktach STAR,
który za pomocÈ akronimu od angielskich sïów okreĂla niezbÚdne
elementy, jakie muszÈ znaleěÊ siÚ w opisie przykïadu przedstawianego przez kandydata (S — situation, czyli sytuacja; T — task,
czyli zadanie; A — action, czyli dziaïanie; R — result, czyli efekt
lub rezultat dziaïañ). Rysunek 1. poniĝej opisuje model STAR bardziej szczegóïowo.
Dla lepszego zrozumienia zasady udzielania kompletnych
odpowiedzi poniĝej przytaczam kilka przykïadów opisów sytuacji
przedstawianych przez kandydatów z ich krótkÈ analizÈ pod kÈtem
kompletnoĂci wedïug zaïoĝeñ modelu STAR. Przeczytaj uwaĝnie
kaĝdy przykïad i zastanów siÚ, czy podane opisy sytuacji sÈ kompletne, czy teĝ wymagajÈ doprecyzowania, aby mogïy stanowiÊ podstawÚ do wnioskowania prospektywnego.
Kandydat 1.: (pytanie brzmiaïo: ProszÚ podaÊ przykïad sytuacji,
kiedy musiaï pan bardzo szybko zmieniÊ zaplanowany wczeĂniej
ukïad zajÚÊ na dany dzieñ).
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(S) SITUATION:
Opis sytuacji, otoczenia, osób
uczestniczÈcych, problemu,
wyzwania, trudnoĂci, informacja
o miejscu, kontekst sytuacyjny

Jaka byïa sytuacja?

(T) TASK:
Jakie zadania miaï kandydat
w okreĂlonej sytuacji?
Przed jakim wyzwaniem
stanÈï kandydat?

Przed jakim zadaniem stanÈï,
co zrobiï w zaistniaïej sytuacji,
jaki cel naleĝaïo osiÈgnÈÊ, jak
zadziaïaÊ.

(A) ACTION:
Jakie dziaïania podjÈï?
Co zrobiï? Co powiedziaï?

Jakie konkretne dziaïania podjÈï
(jakie byïy jego czyny, sïowa,
zachowania).

(R) RESULT:
Jaki byï efekt dziaïañ?
Do czego doprowadziïy podjÚte
dziaïania? Co spowodowaïy?

Co byïo efektem podjÚtych
dziaïañ, do czego doprowadziïy,
jak wpïynÚïy na rozwiÈzanie
problemu, jak zmieniïa siÚ
sytuacja, jaki byï wpïyw dziaïañ
na okolicznoĂci i ludzi.

RYSUNEK 1. Model STAR

Odpowiedě: Dwa miesiÈce temu, kiedy któregoĂ dnia przyszedïem
rano do biura, otrzymaïem informacjÚ, ĝe tego dnia okoïo poïudnia nasze biuro odwiedzi niespodziewanie szef regionu z Brukseli. Byïem nieco zaskoczony, gdyĝ wczeĂniej nikt nie wspominaï
o moĝliwoĂci takiej wizyty. Miaïem juĝ zaplanowane dwa spotkania z klientami poza biurem oraz caïÈ masÚ zadañ do zrealizowania w biurze. Dyrektor pionu, informujÈcy mnie o wizycie
szefa z Brukseli, poprosiï, abym jak najszybciej przygotowaï skrót
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