
SZABLONY
ANKIET
REKRUTACYJNYCH

PO ZAAPLIKOWANIU

1.

2.

3.

4.

Dlaczego zaaplikowałeś właśnie do [nazwa firmy]?

Co wyróżnia [nazwa  firmy] na tle innych firm, że chciałbyś z nami współpracować?

Czy na tym etapie widzisz już coś, co możemy zrobić, aby stać się jeszcze bardziej

atrakcyjnym pracodawcą?

Na ile byłbyś w stanie polecić aplikowanie do [nazwa firmy] swoim znajomym?

(Skala 1-10)

ODRZUCENIE PO CV

1.

2.

Czy zamierzasz w przyszłości aplikować do [nazwa firmy] ponownie?

Co według Ciebie możemy jeszcze zrobić, żebyś zaaplikował do nas ponownie?

ZATRUDNIENIE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Czy otrzymałeś niezbędne informacje organizacyjne przed spotkaniem?

Czy podczas rozmowy uzyskałeś szczegółowe informacje na temat zakresu

współpracy i firmy?

Czy osoby, które brały udział w spotkaniu były do niego dobrze przygotowane?

Czy otrzymałeś informację zwrotną w wyznaczonym terminie?

Czy podczas przekazywania informacji zwrotnej rekruter uzasadnił decyzję

względem Twojej kandydatury?

Co moglibyśmy zrobić, abyś uznał ten proces za najlepszy, w jakim brałeś udział?

Na ile byłbyś w stanie polecić aplikowanie do [nazwa firmy] swoim znajomym?

(Skala 1-10)



SZABLONY
ANKIET
REKRUTACYJNYCH

ODRZUCENIE PO SPOTKANIU

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Czy otrzymałeś niezbędne informacje organizacyjne przed spotkaniem?

Czy podczas rozmowy uzyskałeś szczegółowe informacje na temat zakresu

współpracy i firmy?

Czy osoby, które brały udział w spotkaniu były do niego dobrze przygotowane?

Czy otrzymałeś informację zwrotną w wyznaczonym terminie?

Czy podczas przekazywania informacji zwrotnej rekruter uzasadnił decyzję

względem Twojej kandydatury?

Co moglibyśmy zrobić, abyś uznał ten proces za najlepszy, w jakim brałeś udział?

Na ile byłbyś w stanie polecić aplikowanie do [nazwa firmy] swoim znajomym?

(Skala 1-10)

ODRZUCENIE OFERTY PRZEZ KANDYDATA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Czy otrzymałeś niezbędne informacje organizacyjne przed spotkaniem?

Czy podczas rozmowy uzyskałeś szczegółowe informacje na temat zakresu

współpracy i firmy?

Czy osoby, które brały udział w spotkaniu były do niego dobrze przygotowane?

Czy otrzymałeś informację zwrotną w wyznaczonym terminie?

Co moglibyśmy zrobić, abyś uznał ten proces za najlepszy, w jakim brałeś udział?

Na ile byłbyś w stanie polecić aplikowanie do [nazwa firmy] swoim znajomym?

(Skala 1-10)


