
 Czy Twoja firma to najlepsze miejsce 
pracy dla potencjalnych kandydatów?  

Zrób audyt procesu rekrutacji i sprawdź! 



Czy Twoja firma do najlepsze miejsce 
pracy dla potencjalnych 
kandydatów? 
 
Jeśli prawdą jest, że to jak traktujesz kandydatów do pracy mówi wiele o 
tym jak traktujesz pracowników, to kiedy oceniasz swój proces rekrutacji z 
tej perspektywy - co widzisz? Sprawdź! 
 
 
Budowanie marki firmy (employer branding) 
 

Czy znasz profil idealnego kandydata na stanowiska, na które 
rekrutujesz?

Czy masz opracowane kanały dotarcia z informacją o rekrutacji do 
miejsc, gdzie przebywają Twoi idealni kandydaci?

Czy wiesz jakie działania promocyjne i rekrutacyjne podejmuje Twoja 
konkurencja?

Czy podejmujesz świadome działania w kierunku budowania wizerunku 
marki firmy wśród kandydatów do pracy?

Czy Twoja strona www pokazuje misję firmy, jej wartości, rytuały i 
praktyki odróżniające ją od konkurencji?

Czy strona www i profile społecznościowe pokazują Twoich 
pracowników i ważne wydarzenia z życia firmy?

Czy tworzysz posty z udziałem pracowników?
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Ogłoszenie o pracę 
 

Czy zakres obowiązków w Twoich ogłoszeniach jest opisany w sposób 
zrozumiały?

Czy oczekiwania są przedstawione w sposób umożliwiający 
kandydatowi ocenę czy ma odpowiednie kwalifikacje?

Czy Twoje ogłoszenia mają podane stawki wynagrodzenia na danym 
stanowisku?

Czy określenia, jakich używasz w ogłoszeniu, dają przedsmak tego jaką 
firmą jesteś?

Czy w swoich ogłoszeniach zwracasz się bezpośrednio do kandydata 
na „ty” (np. będziesz odpowiedzialna za …)?

Czy opisujesz zakres obowiązków czasownikami, nadającymi mu 
dynamikę? (planujesz budżet zamiast planowanie)

Czy w ogłoszeniu opisujesz jakie szanse rozwoju ma kandydat do pracy 
w Twojej firmie?

Czy unikasz w swoich ogłoszeniach żargonu i akronimów, które są 
znane tylko nielicznym?
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Rozmowa rekrutacyjna 
 

Czy osoby rekrutujące są przygotowane do tej roli (w zakresie analizy 
CV, struktury wywiadu, doboru pytań, itp)?

Czy wszystkie osoby, które rekrutują w firmie, opisują ofertę 
kandydatom w taki sam sposób?

Czy sposób w jak przedstawiasz stanowisko pracy odzwierciedla to, co 
kandydat zastaje potem w pracy?

Czy sama potrafisz odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto pracować 
w Twojej firmie?

Czy wiesz jakie pytania z punktu widzenia prawa są zakazane?

Czy wiesz jak przekazywać informację zwrotną w procesie rekrutacji?

Czy umiejętności rekrutujących sprawiają, że kandydat pozostaje z 
dobrym wrażeniem o firmie, nawet jeśli nie otrzyma oferty pracy?
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Proces rekrutacji 
 

Czy proces rekrutacji w Twojej firmie jest tak krótki, jak mógłby być?

Czy możesz usunąć niepotrzebne przestoje i szybciej przekazywać 
decyzje kandydatom?

Jak często jesteś w kontakcie z kandydatem? Czy na każdym etapie 
rekrutacji wie, co się dzieje z jego kandydaturą?

Czy korzystasz z szablonów komunikacji z kandydatem, takich jak 
podziękowanie za zaaplikowanie, informacja o odrzuceniu po analizie 
CV, zaproszenie na spotkanie, podziękowanie za udział w rekrutacji po 
spotkaniu, e-mail z ofertą zatrudnienia zawierający wszystkie warunki 
zawarcia umowy? 
 

Czy wiesz jak przekazywać informację zwrotną w procesie rekrutacji?

Czy przekazujesz kandydatom informację o powodzie odrzucenia ich 
aplikacji?

Czy badasz zadowolenie kandydata z rekrutacji niezależnie od tego,  
czy otrzymał ofertę zatrudnienia czy nie?
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Właśnie ukończyłaś autodiagnozę  
procesu rekrutacyjnego w Twojej firmie.  

Gratuluję!  
	

Wierzę,	że	ta	check	lista	była	dla	Ciebie	pomocna	i	dzięki	niej	uświadomiłaś	sobie,	w	jaki	sposób	możesz	
usprawnić	swój	proces	rekrutacji	i	przyciągnąć	więcej	dobrych	kandydatów.		

	
Rekrutacja	to	strategia	poszukiwań	odpowiednich	kandydatów,	docierania	do	nich	i	wybierania	

właściwych	osób.	Po	audycie	procesu	rekrutacji,	który	właśnie	przeprowadziłaś	wiesz	już,	gdzie	jest	Twoja	
pięta	achillesowa	i	na	poprawie	jakich	obszarów	warto	się	skupić.	Być	może	zastanawiasz	się	teraz	co	dalej	i	

jak	to	zrobić?	
	

Zapraszam	Cię	na	webinar	„Jak	zatrudniać	najlepszych	pracowników”.	Usłyszysz	na	nim	konkretne	
wskazówki	w	jaki	sposób	możesz	działać	skuteczniej	.	

	
	

Do	zobaczenia	w	czwartek	o	20.00!	
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O Autorce 

Jestem	dyrektorem	personalnym	i	kocham	to	co	
robię.	Mam	wieloletnie	doświadczenie	w	
rekrutacji,	zarówno	w	korporacjach	jak	i	
mniejszych	firmach.	Od	kilkunastu	lat	buduję	
strategie	personalne	w	firmach.	Piszę	książki,	
publikuję	w	prasie	branżowej,	występuję	na	
konferencjach.	Zdobyłam	tytuł	Top	Manager	HR	w	
ogólnopolskim	konkursie,	pokonując	ponad	600	
kandydatów.	
	
Specjalizuję	się	w	budowaniu	marki	pracodawcy,	
rekrutacji	i	rozwoju	pracowników	oraz	budowaniu	
kultury	zaangażowania.	Jestem	ekspertką	w	
tworzeniu	zespołu	personalnego	od	podstaw.	
Moją	największą	pasją	jest	rozwój	managerów	i	
pomaganie	im	w	rozwoju	umiejętności	
ułatwiających	osiągnięcie	sukcesu	w	tej	roli.	
	
Jestem	certyfikowanym	coachem	
międzynarodowej	organizacji	International	
Coaching	Community	(ICC)	od	2008	roku.	
	
	

kontakt@angelikasniegocka.pl @angelikasniegocka 

Z	wykształcenia	jestem	prawnikiem	i	od	
ukończenia	studiów	nigdy	nie	przestałam	się	
uczyć.	Zainwestowałam	w	swój	rozwój	
zawodowy	i	osobisty	mnóstwo	czasu,	
zaangażowania	i	pieniędzy,	kończąc	kolejne	
studia	podyplomowe	(ostatnio	MBA)	czy	
szkoląc	się	u	najlepszych	zagranicznych	
nauczycieli	(takich	jak	Harv	Eker,	Blair	Singer,	
Tony	Robbins	czy	Ramit	Sethi).	
	
Jestem	orędowniczką	kompetentnych	kobiet	i	
wspieram	je	jak	mogę.	Mam	marzenie,	aby	
świat	biznesu	częściej	dostrzegał	ich	potencjał	i	
włączał	w	podejmowanie	decyzji.	Wierzę,	że	w	
ten	sposób	możemy	dokonać	przełomowych	
zmian	w	firmach,	a	potem	w	świecie.	
	
Zapraszam	Cię	na	moją	stronę	-	w	Czytelni	
czekają	na	Ciebie	interesujące	artykuły	
www.AngelikaSniegocka.pl	

Angelika Śniegocka 

Coach kariery, mentorka procesów rekrutacyjnych 
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