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Jak rekrutować najlepszych? 
Łowca talentów, Fujitsu 

 
 

8 godz. dyd. 
 
 

CEL EDUKACYJNY 

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: 

 jak budować anons rekrutacyjny, aby zachęcić największą ilość kandydatów z docelowego segmentu, 

 jak efektywnie (sprawnie i skutecznie) analizować dane w cv, 

 jak prowadzić telefoniczną rozmowę, aby zbudować wizerunek firmy i stanowiska, 

 jak zadawać pytania, aby poprawnie zweryfikować kompetencje, 

 jak sprawdzać prawdę i fałsz w trakcie telefonicznej rozmowy kwalifikacyjnej, 

 jak obiektywnie klasyfikować deklarowane kompetencje i doświadczenie kandydata, 

 jak reagować na manipulację stosowaną przez kandydata, 

 jak unikać błędów w procesie oceny - pułapki wywiadu selekcyjnego. 

RAMOWY PROGRAM 

REKRUTACJA. Precyzyjne oczekiwania 

W przygotowaniu procesu rekrutacji najważniejszymi czynnikami są precyzyjne określenie wymagań i oczekiwań 

stawianych przyszłym pracownikom (Effective Planning), dotarcie z informacją o rekrutacji do jak najszerszego grona 

potencjalnie zainteresowanych osób w celu zagwarantowania sukcesu procesu rekrutacji (Fishing Expedition). 

Kogo szukamy i jakie mamy oczekiwania od kandydatów? 

• Profil stanowiska pracy i zakresu obowiązków. 

• Model kompetencji kandydata: wiedza, umiejętności, doświadczenie, predyspozycje. 

Jak poszukiwać kandydatów: skuteczne konstruowanie treści ogłoszenia. 

• Przykłady sprofilowanych anonsów, ogłoszeń i informacji o poszukiwaniu współpracowników. 

Analiza efektywności pod kątem treści ogłoszenia. 

• Segment potencjalnych Pracowników – charakterystyka profilu segmentu – oczekiwania, potrzeby, styl życia. 

• Budowanie treści ogłoszeń w sposób atrakcyjny dla kandydatów – zwiększanie siły ogłoszenia medialnego. 
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SELEKCJA CZYLI WYBÓR NAJLEPSZYCH 

Posiadając wystarczającą ilość aplikacji oraz informacji o potencjalnych kandydatach przystępujemy do weryfikacji 

oraz selekcji kandydatów spełniających w najwyższym stopniu oczekiwania naszej firmy. Jak to zrealizować? 

Jak trafnie odczytać aplikację kandydatów oraz zinterpretować ich treści mając na uwadze istniejące w sieci 

wszechobecne wzornictwo? 

 Analiza treści, stylu, sposobu zawartych informacji, CV oraz LM. Prawidłowa interpretacja. 

 Jak określić osobowość kandydata na podstawie cv i listu motywacyjnego? 

 Szybka selekcja. Potwierdzenie lub zaprzeczenia danych z CV. 

Ćwiczenia: analiza przykładowych cv – interpretacja, odrzucenie bądź akceptacja. 

 Jak złożyć ofertę kandydatowi: czas i forma. 

 Model scenariusza telefonicznej rozmowy selekcyjnej. 

 Techniki budowania wizerunku firmy i stanowiska. 

 Techniki prezentacji i sprzedawania stanowiska.. Model SELL. Torowanie i Kotwiczenie. 

 Sito Kluczowych Pytań Selekcyjnych. Lista przykładowych pytań selekcyjnych na wybrane stanowiska. 

 Odpowiedzi unikające lub wymijające. System potwierdzania danych. Model Lejka. Pytania otwarte. 

Pytania zamknięte. Pytania potwierdzające i wykluczające. Pytania sugerujące. 

 Jak wykryć kłamstwo / manipulację podczas rozmowy telefonicznej – Danie wiary, Test wiedzy ukrywanej, 

Odłożenie w czasie, Demaskowanie, technika Małego Księcia, technika weryfikacji. 

 Styl rozmowy, interpretacja i klasyfikacja odpowiedzi we wstępnej rozmowie telefonicznej z potencjalnym 

kandydatem - przykłady, case study, scenki symulacyjne. 

Ćwiczenia: symulacje rozmowy telefonicznej. Klasyfikacja. Ujednolicenie struktury. Analiza danych. 

Metody dodatkowe - kwestionariusze, testy umiejętności i testy osobowościowe, Assessment Center 

 Przekrój, trafność, rzetelność wybranych metod selekcyjnych 

 Przykłady zastosowania wybranych metod w selekcji kandydatów. 

EFEKTY/PRODUKTY 

Dzięki udziałowi w szkoleniu, Uczestnik będzie: 

 potrafił precyzyjne określić wymagania i oczekiwania stawiane przyszłym pracownikom, 

 wiedział jak dotrzeć z informacją o rekrutacji do jak najszerszego grona potencjalnie zainteresowanych osób, 

 umiał trafnie odczytać aplikacje kandydatów oraz zinterpretować ich treści, 

 znał metody pozwalające mu na rozpoznanie ew. manipulacji w trakcie rozmowy z kandydatem, 

 znał różne metody selekcyjne, ich rzetelność i okoliczności zastosowania, by móc adekwatnie się nimi 

posługiwać. 
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Każdy uczestnik szkolenia, który będzie obecny w min. 80% zajęć, otrzyma Certyfikat udziału w szkoleniu. W przypadku 

Uczestnika, którego udział w szkoleniu będzie dofinansowany z funduszy EFS, otrzyma on również Zaświadczenie 

o udziale w usłudze szkoleniowej, celem okazania Operatorowi środków i rozliczenia się z otrzymanego 

dofinansowania. 

ADRESACI SZKOLENIA 

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do: 

 specjalistów działów HR, 

 menedżerów zajmujących się rekrutacją pracowników. 

 

 

W przypadku chęci realizacji szkolenia zamkniętego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb 

przedsiębiorstwa, dofinansowanego z EFS lub nie, prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Szkoleń 

WSH. 


