
Jak w 4 krokach przeprowadzić efektywną  
rozmowę rekrutacyjną całkowicie zdalnie? 
Wskazówki od Pracuj.pl



Prowadź rekrutacje w formie zdalnej

Masz aktywne bądź zaplanowane  
rekrutacje do swojej firmy?

Nie przekładaj rekrutacji i spotkań  
„na później”.

Wykorzystaj formę procesu 
rekrutacyjnego online, w tym również 
zdalnej rozmowy rekrutacyjnej.

Jako doradcy z zakresu rekrutacji online, pragniemy wesprzeć 
naszych klientów i użytkowników w prowadzeniu efektywnych 
rozmów rekrutacyjnych. Dlatego zachęcamy naszych klientów do 
prowadzenia spotkań z kandydatami online. Wesprze to płynną 
kontynuację bieżących i przyszłych rekrutacji. 



Prowadź rekrutacje w formie zdalnej

Dbając o komfort pracy oraz bezpieczeństwo rekruterów 
i kandydatów wprowadzamy możliwość oznaczenia ogłoszeń 
hasłami [Rekrutacja prowadzona online] lub [Rekrutacja 
prowadzona telefonicznie]. 
Ta opcja pozwoli zarówno kandydatom szybko odnaleźć 
oferty z procesem rekrutacyjnym prowadzonym w pełni zdalnie, 
jak również klientom na zachowanie ciągłości prowadzonych 
rekrutacji.

Jakie wskazówki przygotowaliśmy dla Ciebie? 
 jak technicznie przygotować się do zdalnego spotkania 

z kandydatami;

 jak w prosty sposób zakomunikować użytkownikom 
Pracuj.pl, że jesteś gotowy do przeprowadzenia rozmowy 
kwalifikacyjnej online.



Jak w 4 krokach przeprowadzić  
efektywną rozmowę rekrutacyjną  
całkowicie zdalnie?

Sprawdź, z jakich aplikacji do spotkań 
online możesz skorzystać.

Umieść na swoim ogłoszeniu 
na Pracuj.pl informację  
o rekrutacji zdalnej.

Skontaktuj się z wybranymi 
kandydatami, którzy zaaplikowali 
na Twoje ogłoszenie i zaproś ich 
do spotkania zdalnego.

A poza tym… sprawdź, czy masz 
stały dostęp do Internetu ;) 
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Z jakich aplikacji do spotkań 
online możesz skorzystać? 1

Dobra informacja jest taka, że obecnie wszystkie najpopularniejsze 
aplikacje do komunikacji online są wyposażone w funkcję video.

Co to oznacza?
Nie potrzebujesz dostępów do specjalnych systemów.  
Wystarczy, że skorzystasz z powszechnie dostępnych  
rozwiązań na rynku, typu:

 Skype

 WhatsApp

 Facebook Messenger

 Google Hangouts

 Viber Messenger

 Microsoft Teams

Większość z tych aplikacji będzie działać z telefonu, nie jest 
wymagany dostęp do komputera, czy laptopa.



Umieść na swoim ogłoszeniu  
na Pracuj.pl informację 
o rekrutacji zdalnej
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 W zależności od preferencji i sposobu rekrutacji przez klienta, 

umieszczamy informacje: [Rekrutacja prowadzona online] lub 
[Rekrutacja prowadzona telefonicznie] przy nazwie stanowiska.

 Dodanie wybranej informacji o rekrutacji zdalnej  
do ogłoszenia może dotyczyć wszystkich stanowisk 
lub wybranych przez klienta.

 Wybrana informacja o rekrutacji zdalnej na ogłoszeniu 
jest widoczna z poziomu listingu ofert w serwisie Pracuj.pl.

Jakie płyną z tego korzyści?
 Kandydaci w momencie aplikowania 

na ogłoszenie będą wiedzieć, że rekrutacja,  
w tym również rozmowa rekrutacyjna,  
na dane stanowisko odbywa się online 
lub telefonicznie.

 Rekruter otrzymuje jasną informację, 
że aplikujący kandydat jest gotowy na zdalną formę rozmowy. 



Jak wśród kandydatów promujemy 
ogłoszenia z rekrutacją zdalną?

Wszystkie ogłoszenia z informacją o rekrutacji zdalnej są 
dodatkowo promowane w serwisie. Kandydaci w szybki sposób 
znajdą oferty z możliwością prowadzenia zdalnego procesu 
rekrutacyjnego.

Jak promujemy Twoje ogłoszenie? 
 Baner reklamowy na stronie głównej Pracuj.pl,  

kierujący do ogłoszeń z możliwością rekrutacji zdalnej.

 Baner reklamowy na listingu ofert z rekrutacją zdalną.

 Belka informacyjna w mobilnej wersji serwisu.



Skontaktuj się  
z wybranymi kandydatami, 
którzy zaaplikowali na Twoje 
ogłoszenie i zaproś ich  
do spotkania zdalnego
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 Poinformuj kandydata, w jaki sposób chcesz 
przeprowadzić z nim rozmowę online.

 Kandydat będzie miał czas na przygotowanie się  
do rozmowy i zadbanie o kwestie techniczne.



Jak przygotować się  
do rozmowy online? 

 zadbaj o profesjonalny nick na wybranym 
komunikatorze;

 ustal z kandydatem odpowiedni czas na rozmowę 
i aplikację, z jakiej może korzystać;

 prześlij kandydatowi link  
do spotkania online;

 zapewnij sobie ciche i komfortowe 
miejsce pracy zdalnej;

 przygotuj notatnik i CV kandydata;

 sprawdź wcześniej jakość połączenia 
(mikrofon, kamera).

Jakie są zasady skutecznego  
spotkania online?

 przedstaw się kandydatowi imieniem 
i nazwiskiem oraz poinformuj, z jakiej 
firmy dzwonisz, i na jakie stanowisko 
prowadzisz rekrutację;

 zwracaj uwagę na słownictwo, intonację, 
sposób mówienia – pracujesz głosem 
na swój wizerunek;

 unikaj przytakiwania, zbyt szybkiego mówienia, 
przerywania kandydatowi;

 pamiętaj, by nawiązywać kontakt wzrokowy 
z kandydatem;

 zarezerwuj wystarczającą ilość czasu.



Sprawdź, czy masz stały  
dostęp do Internetu ;)4

Niezależnie, z którego miejsca pracujesz sprawdź,  
czy masz dostęp i czy możesz podłączyć swój komputer  
do domowego/publicznego WiFi.

Innym rozwiązaniem jest udostępnienie Internetu  
w ramach Internetu mobilnego. Włącz funkcję HOT SPOT  
na telefonie, wykryj dostępną sieć WiFi z telefonu 
na komputerze i podłącz sprzęt.

Jeśli masz stabilną sieć,  
Internet nie powinien „urywać się”  
oraz przerywać połączenia.



Właścicielem marki Pracuj.pl jest

Tel: (+48) 22 37 37 606
E-mail: dlafirm@pracuj.pl
Zamów ogłoszenie: dlafirm.pracuj.pl

Masz pytanie?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji

https://dlafirm.pracuj.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=Ecom_202003_handbook_rekrutacja_zdalna

