
Na początku chciałabym opowiedzieć trochę o tym, jak będzie wyglądał cały
proces rekrutacyjny na to stanowisko.
Pierwszym etapem jest rozmowa telefoniczna, którą właśnie odbywamy i tak,
jak wspomniałam potrwa ona maksymalnie 15 minut.
Drugim etapem rekrutacji jest .... [opis procesu]. W tym spotkaniu będzie
uczestniczył również.... [osoby biorące udział w spotkaniach np. menadżer] i
potrwa ono... [czas trwania drugiego spotkania]
Decyzję o przejściu do drugiego etapu przekażę maksymalnie w ciągu [czas
przekazania decyzji]. Skontaktuję się z Panią/Panem niezależnie od wyniku.
Jakie pytania pojawiają się u Pani/Pana na tym etapie rozmowy?

Co powoduje, że chce Pani/Pan dołączyć do naszej firmy i na to stanowisko?
Czy miała Pani/Pan okazję korzystać z naszych produktów/usług? Jakie są
Pani/Pana wrażenia?
Co najbardziej lubi Pani/Pan robić? W czym jest Pani/Pan dobry?
Co jest dla Pani/Pana najważniejsze w.... [kluczowy obszar stanowiska np. w
obsłudze klienta]
[Pytania o informacje w CV]
Jakie są Pani/Pana oczekiwania finansowe?
Jaka jest Pani/Pana dyspozycyjność? Od kiedy mógłby Pani/Pan rozpocząć
współpracę, gdybyśmy ją podjęli?
Jakie pytania chciałby Pani/Pan mi zadać?
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SCREENING
TELEFONICZNY

WSTĘP

PRZEDSTAWIENIE, POWÓD KONTAKTU, POTWIERDZENIE ZAINTERESOWANIA

CZAS NA ROZMOWĘ

ETAPY REKRUTACJI

PYTANIA WŁAŚCIWE

ZAKOŃCZENIE

Dzień dobry, z tej strony..... [imię i nazwisko + nazwa firmy]
Czy rozmawiam z.... [imię i nazwisko kandydata]
Dzwonię w zawiązku z Pani/Pana aplikacją na stanowisko [nazwa stanowiska]
Czy dalej jest Pani/Pan zainteresowany udziałem w procesie rekrutacyjnym?

Czy ma Pani/Pan teraz chwilę czasu na krótką, 10-15 minutową rozmowę?

Bardzo Pani/Panu dziękuję za rozmowę.
Jak wpsomniałam na początku, wrócę do Pani/Pana z informacją zwrotną w
ciągu...[czas] niezależnie od naszej decyzji.
Miłego dnia, pozdrawiam!



SCREENING
TELEFONICZNY

Przedstawienie siebie i firmy

Wskazanie powodu kontaktu

Potwierdzenie aktualności aplikacji

Zapytanie o czas na rozmowę

Przedstawienie etapów rekrutacji

Zadanie pytań właściwych

Przestrzeń na ewentualne pytania kandydata

Podziękowanie za rozmowę

Informacja kiedy kandydat otrzyma feedback

Pożegnanie

CHECKLISTA


