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Rozmawiając z pracodawcą
Pierwsze wra?enie, jakie wywrzemy na drugiej osobie, mo?e zdeterminowa? dalsze kontakty. Nie bez powodu
mawia si?: jak Ci? widz?, tak Ci? pisz? - i chodzi tu o co? wi?cej ni? tylko wygl?d zewn?trzny - tak?e o sposób
mówienia, ton g?osu, o to, jak cz?sto si? u?miechamy, jak gestykulujemy, a nawet o zapach!
Wi?kszo?? decyzji o zatrudnieniu pracownika zapada po rozmowie kwalifikacyjnej. W?asny obraz, jaki stworzysz w
trakcie tej rozmowy, mo?e by? równie wa?ny, jak Twoje do?wiadczenie, kwalifikacje i talent. Dlatego chcemy
po?wi?ci? ten rozdzia? zagadnieniom zwi?zanym z w?asn? prezentacj? podczas rozmowy z pracodawc?.
Rozmowa telefoniczna
Wspominamy o niej przy tej okazji, bowiem s?u?y cz?sto jako pierwszy kontakt przed spotkaniem. Podczas tej
rozmowy wa?ne jest nie tylko uprzejme zachowanie, ale tak?e... u?miech, który jest doskonale s?yszany w
s?uchawce! Ludzie u?miechni?ci i rado?ni budz? nasze dobre emocje i ?atwiej uzna? ich za sympatycznych.
Spotkanie osobiste
Czyli tzw. rozmowa kwalifikacyjna - je?li uda?o Ci si? na ni? umówi?, to ju? odnios?a? ogromny sukces! Takie
bezpo?rednie spotkanie daje mo?liwo?? obrony swojej kandydatury, przekonywania pracodawcy i reakcji na jego
obawy. Jak si? do niego przygotowa??
Sprawy zewn?trzne
Wygl?d - poprzez schludno??, czysto??, dba?o?? o drobiazgi - od zadbanych paznokci po delikatn? bi?uteri? okazujemy szacunek rozmówcy. Ludzie schludni stwarzaj? atmosfer? porz?dku i harmonii, a któ? nie chcia?by z
takimi osobami pracowa?!
Poruszanie si? - staraj si? na tyle, na ile jest to mo?liwe - porusza? si? spokojnie i w miar? pewnie, usi?d? wygodnie,
nie na brzegu krzes?a.
Postaraj si?:

wyprostowa? i podnie?? g?ow? do góry,

mówi? spokojnie - ton g?osu jest równie wa?ny, jak to, co mówimy! (niektórzy twierdz?, ?e ma nawet
wi?ksze znaczenie),

nie „zaplata?” palców,

kierowa? twarz w stron? mówi?cego (ma to znaczenie dla osób widz?cych, poniewa? daje poczucie
kontaktu wzrokowego, a ten wp?ywa na opini? pracodawcy).
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Chodz?c, wyobra?aj sobie, ?e Twój podbródek jest bli?ej pod?ogi ni? sufitu. Jak si? czujesz? Obserwuj swój nastrój,
zwró? uwag?, jak reagujesz na innych ludzi.
A teraz chodz?c, wyobra?aj sobie, ?e Twój podbródek jest bli?ej sufitu. Jak si? teraz czujesz? Jaki jest twój nastrój?
Jak reagujesz na innych ludzi?
Na ogó? czujemy si? l?ejsi, bardziej zadowoleni, pewniejsi siebie, gdy podbródek mamy uniesiony. Wypraktykuj to.
Postawa cia?a ma wp?yw na to, jak nas postrzegaj? inni ludzie.
Dokumenty - przygotuj uporz?dkowan? teczk? z dokumentami, aby mie? pod r?k? to, co zosta?o przes?ane do
pracodawcy. W ten sposób mo?esz wykaza? si? szybko?ci? i precyzj? w przedstawianiu materia?ów!
Sprawy wewn?trzne, czyli przygotowanie merytoryczne
Zakresy tematyczne mo?liwych pyta?:
Pytania dotycz?ce firmy - dlaczego chcesz akurat w niej pracowa? - znajd? maksymalnie du?o informacji, poznaj
produkty firmy, strategie, itp. Wyka? si? ich znajomo?ci?, mów o tym z entuzjazmem. Dla pracodawcy bardzo
wa?na jest lojalno?? wobec firmy, zaanga?owanie w jej sprawy, ch?? zwi?zania si? z ni? na d?u?ej - uwzgl?dnij to
w swojej wypowiedzi.
Pytania dotycz?ce Twoich kwalifikacji i umiej?tno?ci. Postaraj si? przekona? pracodawc?, ?e zatrudniaj?c Ciebie
zrobi bardzo dobry interes, poniewa? posiadasz cechy odpowiednie do oferowanego stanowiska.
Inne zagadnienia do przemy?lenia:

Przedstaw swoje kwalifikacje.

Powiedz w czym jeste? dobra.

Okre?l Twój najwi?kszy sukces.

Zastanów si? nad swoimi wadami - czym mo?esz je zrekompensowa??

Jak dochodzisz do celu?

Czy potrafisz pracowa? w zespole? (Wró? pami?ci? do sytuacji, gdy wspó?dzia?a?a? z innymi).
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Jak wyobra?asz sobie swoj? karier? zawodow?? Jaki masz cel zawodowy? (stanowisko, kierunki rozwoju,
dziedziny, w których chcesz zdoby? nowe umiej?tno?ci).

Przy ka?dym pytaniu staraj si? poda? konkretne przyk?ady - kiedy wykaza?a? si? wymienionymi cechami, jak
mo?esz udowodni?, na przyk?ad, umiej?tno?? pracy w zespole (mo?e to by? chocia?by organizowanie spotka?
grupy przyjació? z ca?ej Polski). Unikaj wpadania w zbytni? zarozumia?o?? i pewno?? siebie! I pami?taj: nie
przerywaj Twojemu rozmówcy! B?d? szczegó?owa, ale unikaj monologu.
Celowo nie podajemy gotowych odpowiedzi - zostaj? one w Twojej pami?ci, a w uszach pracodawcy brzmi?
sztampowo i sztucznie. Gdy b?dziesz zastanawia?a si? nad mo?liwymi odpowiedziami -wejd? w skór? pracodawcy!
Pracodawca z pewno?ci? wybierze osob?, która powie: ch?tnie wyr?cz? Pana w za?atwianiu tych spraw, mam
do?wiadczenie z poprzedniego miejsca pracy i umiej?tno?ci komunikacyjne, ni? t?, która o?wiadczy niepewnym
g?osem: tak... mo?e...spróbuj? si? nauczy?..., nawet je?li obie maj? dok?adnie takie samo do?wiadczenie
zawodowe.
Rozmowa ko?czy si? pomy?lnie - ofert? pracy, je?li potrafimy odpowiedzie? na potrzeby pracodawcy. Staraj si?
dowiedzie?, co jest najwa?niejsze na danym stanowisku, czego oczekiwano by od pracownika. Podkre?laj to, co jest
wa?ne dla pracodawcy, nie dla Ciebie.
Pytania o poprzednie miejsce pracy - nigdy nie mów ?le o poprzednim szefie, kole?ankach, czy paskudnej
atmosferze - raczej skup si? na poszukiwanych przez Ciebie nowych mo?liwo?ciach, jakie otwiera praca w firmie,
do której zaproszono Ci? na rozmow? kwalifikacyjn?.
Pytania niespodziewane
Pracodawca mo?e Ci? zaskoczy? jakim? pytaniem, przedstawiaj?c opis trudnej sytuacji i zadaj?c pytanie: co Ty by?
zrobi?a, gdyby? si? w niej znalaz?a? Nie wpadaj w panik? a raczej:

spróbuj zyska? na czasie powtarzaj?c pytanie na przyk?ad: rozumiem, ?e mia? Pan na my?li sytuacj?,
gdy...,

powiedz, ?e to ciekawe pytanie i musisz si? zastanowi? (pod warunkiem, ?e rzeczywi?cie by?o
skomplikowane i niecodzienne),

b?d? sob?! nie obawiaj si? powiedzie?, ?e czujesz si? zaskoczona.

Ka?da z opisanych metod daje Ci troch? czasu na zebranie my?li i uwalnia od nieprzyjemnej, trwaj?cej nawet przez
chwil? ciszy.
Wynagrodzenie
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wielu osób najbardziej trudna kwestia to odpowied? na pytania zwi?zane z wynagrodzeniem. Przed rozmow?
zrób wywiad: ile zarabiaj? osoby na podobnych stanowiskach w tej firmie, ile otrzymywa? Twój poprzednik. Na
w?asny u?ytek odpowiedz sobie na pytanie - jaka pensja przekona Ci? do porannego wstawania i wyj?cia z domu?
Mo?esz zgodzi? si? na ni?sze wynagrodzenie na pocz?tku i ewentualn? podwy?k? po okresie próbnym (do trzech
miesi?cy). Nie oznacza to, ?e musisz zaakceptowa? pierwsz? propozycj?!
Pytania dotycz?ce niepe?nosprawno?ci
Niestety, wi?kszo?? osób, w tym pracodawców, nie potrafi?aby poradzi? sobie w codziennych ?yciu maj?c
ograniczone mo?liwo?ci widzenia. Po prostu nigdy si? nad tym nie zastanawiali, nawet oczywiste dla Ciebie
rozwi?zania s? dla nich odkryciem. Dlatego pierwszym Twoim zadaniem jest przekonanie pracodawcy, ?e jest to
mo?liwe i wyt?umaczenie mu, w jaki sposób Ty sobie radzisz. Pami?taj, b?d? przy tym cierpliwa i wyrozumia?a!
Nie zak?adaj z?ej woli pracodawcy - pomó? mu swoj? wiedz? na temat mo?liwo?ci zatrudniania osób
niepe?nosprawnych (szczególnie s?abowidz?cych), sposobów organizowania stanowiska pracy, itp. Rozwiej jego
obawy!
Nie skupiaj si? przede wszystkim na utrudnieniach, nie wykorzystuj okre?le? medycznych, nie narzekaj na trudn?
sytuacj? - to mo?e zrazi? pracodawc?.
Rozmowa mo?e mie? bardzo ró?ny przebieg i atmosfer?, nie ka?da przynosi spodziewany efekt. Z ka?dego kontaktu
staraj si? wyci?gn?? wnioski - przeanalizuj co i jak powiedzia?a?, co by?o dobre, a nad którymi elementami mo?na
jeszcze w przysz?o?ci popracowa?.
Wykorzystaj przyjació?, ?yczliwe Ci osoby do treningu przed rozmow?. Popro?, by udzielili Ci wskazówek,
szczególnie dotycz?cych wra?enia, jakie robisz swoj? osob?, jak mówisz, jak siedzisz, na ile pewnie odpowiadasz.
Po rozmowie kwalifikacyjnej mo?esz przes?a? pracodawcy list z podzi?kowaniem.
Rozdzia? 8 z poradnika „JAK zamiast CZY? Strategie skutecznego poszukiwania i utrzymania pracy – poradnik dla
kobiet niewidomych i s?abowidz?cych
AWARE-Europe. 2001 r., – poradnik dost?pny na stronie www.idn.org.pl/aware-europe
Ewa Stanikowska, Daria Sowi?ska-Milewska
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