
Cześć z tej strony Anna, Twoja nauczycielka polskiego.  
Piszecie do mnie w wiadomościach, że podobają się Wam moje lekcje. 
Pytacie, co możecie dla mnie zrobić. Otóż możecie mi pomóc dotrzeć do jak 
największej grupy odbiorców, przesyłając dalej mój podcast, albo oceniając 
go w serwisach streamingowych.  
 
Możecie też postawić mi kawę w serwisie bucofee.to Umieszczam link w 
opisie podcastu: buycoffee.to/annaharezlak 

 
 
 
 
Odpowiadając na Wasze prośby i pytania, nagrywam specjalne odcinki o 
tym, jak przygotować się do rozmowy o pracę. Na początek kilka 
uniwersalnych porad.  
 
Żeby odnieść sukces:  
 

• Okazuj entuzjazm dla stanowiska i firmy. 
• Na zadane pytania odpowiadaj zwięźle i wprost. 
• Bądź sobą i pokaż pracodawcy, dlaczego jesteś 

wyjątkowy/wyjątkowa. 
• Bądź przygotowany/przygotowana na odpowiadanie na trudne 

pytania. 
• Praktyka jest ważna! Więc ćwicz.  
• Skoncentruj się na tym, czego oczekuje od Ciebie pracodawca. 

 
 
CZĘSTE BŁĘDY: 
 

• Nie przygotowałeś/przygotowałaś się do rozmowy. Nie potrafisz 
mówić o swoich mocnych stronach w kontekście tego konkretnego 
stanowiska.  

• Spóźniasz się na spotkanie z rekruterem/rekruterką. 
• Nie wiesz nic o firmie, do której aplikowałeś/aplikowałaś. 
• Mówisz dużo, ale nie na temat,  
• Nie jesteś szczery/szczera. 

 
 
Dlaczego powinniśmy Cię zatrudnić?  
Kandydaci skupiają się zazwyczaj na tym, co odpowiedzieć, ale nie to w jaki 
sposób. Rekruter/rekruterka sprawdza, czy jesteś osobą pewną siebie, 
przygotowaną do rozmowy. Pamiętaj, gdy udzielasz odpowiedzi na to 
pytanie, powiedzieć o swoim doświadczeniu, umiejętnościach, 
wykształceniu, osiągnięciach zawodowych.  
 
Skoncentruj się na potrzebach firmy – kogo szukają? 



 
Nie mów o takich rzeczach jak: 
- potrzebuję pieniędzy; 
- mam blisko do was od siebie z domu. 
 
Podobne pytania: 
- Dlaczego jesteś najlepszym/najlepszą kandydatem/kandydatką do pracy? 
- Dlaczego zależy Ci na tym stanowisku? 
- Co Twoja obecność wniosłaby do firmy? 
 
Słowniczek – słowa klucze 
 
W spotkaniu rekrutacyjnym może przydać Ci się kilka słów, by odpowiednio 
dobrze się zaprezentować. Na przykład: 
 
 

Rodzaj męski Rodzaj żeński 
 

Pewny siebie Pewna siebie 
Zmotywowany Zmotywowana 
Proaktywny Proaktywna 
Elastyczny Elastyczna 
Doświadczony Doświadczona 

 
Godny zaufania Godna zaufania 
Empatyczny Empatyczna 
Przyjacielski Przyjacielska 
Zdyscyplinowany Zdyscyplinowana 
Pracujący w zespole Pracująca w zespole 
Punktualny Punktualna 
Obowiązkowy Obowiązkowa 
Kreatywny Kreatywna 

 
 
Dlaczego powinniśmy Cię zatrudnić?  
 
Ta praca wymaga proaktywności i kreatywności, a to coś, co mnie definiuje. 
Pracowałem/pracowałam na podobnym stanowisku przez trzy lata i 
miałem/miałam doskonałe wyniki. Efekty mojej pracy były doceniane przez 
szefa i zespół. Jestem osobą zdyscyplinowaną, zawsze kończę projekty na 
czas. Do pracy motywują mnie ciekawe projekty, ale jestem entuzjastycznie 
nastawiony/nastawiona do działania. Lubię pracę w zespole, bo lubię ludzi, 
jestem przyjacielski/przyjacielska i można na mnie polegać.  


