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ROZMOWA REKRUTACYJNA
ON - LINE
Jak przygotować się pod względem warsztatowym,
psychologicznym oraz formalnym do skutecznego
prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej?

Małgorzata
Głębocka - Szurko
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ROZMOWA
REKRUTACYJNA
ON - LINE

Otaczająca nas rzeczywistość zmienia się błyskawicznie. Przeniesienie
rozmów rekrutacyjnych do wirtualnego świata stało się wręcz koniecznością.
Rekruterzy stanęli przed wyzwaniem reorganizacji procedur
i intensywniejszego korzystania z nowych technologii. Rozmowa
kwalifikacyjna w nowych warunkach nadal jest punktem kulminacyjnym
procesu rekrutacji i zazwyczaj ma decydujące znaczenie w wyborze
przyszłego pracownika. Chcesz wiedzieć jak dobrze ją przeprowadzić?
KORZYŚCI
•
Dowiesz się jak przygotować siebie i kandydata do procesu
rekrutacji on-line pod względem formalnym, warsztatowym i
psychologicznym
•
Poznasz skuteczne metody budowania zaangażowania kandydata
w procesie rekrutacji online
•
Nauczysz się prowadzić rozmowy rekrutacyjne z kandydatami o
różnych typach osobowości
•
Zdobędziesz wiedzę i wskazówki w zakresie wykorzystania narzędzi
online do skutecznej promocji marki pracodawcy w procesie
rekrutacji
UCZESTNICY
•
pracownicy działów personalnych oraz osoby związane z
rekrutacją nowych pracowników
SZKOLENIE ON-LINE
•
Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu
podłączonego do sieci
•
W oparciu o naszą platformę
•
Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się
oprogramowaniem
•
Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat
Z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie w dedykowanej formie
zamkniętej. Zapraszamy do rezerwacji miejsc!

Anna Chmielewska
project manager
tel. 22 355 24 00
a.chmielewska@langas.pl

Małgorzata Głębocka – Szurko
Pracując dotychczas w kilkunastu krajach
Europy i świata pozyskiwała
i zatrudniała prezesów, menedżerów
średniego i wyższego szczebla, jak również
była odpowiedzialna za procesy rekrutacji
specjalistów, handlowców, pracowników
liniowych i produkcyjnych
Od ponad 20 lat dzieli się swoją pasją do HRu, pracując na stanowisku dyrektora
personalnego, zarówno w spółkach polskich,
jak i międzynarodowych korporacjach. Jako
Korporacyjny Dyrektor Personalny przez 8 lat
zarządzała międzynarodowymi zespołami – w
takich krajach jak: Polska, Chiny, Dania,
Wietnam, Holandia, Norwegia, USA,
Bułgaria, Rosja, Białoruś, Kazachstan i
Armenia. Uczestniczyła i była odpowiedzialna
za zasoby ludzkie w procesach transferu linii
produkcyjnych do/z Polski, Holandii, Danii,
Chin i Wietnamu.

więcej na langas.pl

OPINIE UCZESTNIKÓW
„Niesamowicie pozytywne wrażenie. Trener
– pełen profesjonalizm, bardzo dużo
świetnych przykładów. Moc inspiracji i
pomysłów”
Ewa Stasiak – Staszewska,
Oriflame Products Poland Sp. z o.o.
„Jestem pod wrażeniem prowadzącego
szkolenia. Energia i serce jakie Małgorzata
wkłada w szkolenia są nieprawdopodobne.
Rewelacyjny Coach i trener”
Katarzyna Dunda, KAN Sp. z o.o.

więcej na langas.pl
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9.45 logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
10.00 rozpoczęcie szkolenia
MODUŁ 1. ROZMOWY REKRUTACYJNE ON- LINE ZA
I PRZECIW

•

Jak przygotować rekrutera i kandydata do
procesu rekrutacji pod względem formalnym,
warsztatowym i psychologicznym?

•
•

Obowiązki rekrutera wobec kandydata
Budowanie zaangażowania kandydata w procesie
rekrutacji online - nowoczesne narzędzia pod
postacią testów, próbek pracy, prostych gier
rekrutacyjnych w formie online - przegląd rynku

•

Ogłoszenia odchodzą do lamusa - czyli czas na
viral rekrutacyjny - nowe sposoby pozyskiwania
kandydata na rozmowy

•

Wybór rodzaju pytań i symulacji w oparciu o profil
kandydata do zastosowania podczas rekrutacji
online - macierz selekcyjna i triangulacja metod

MODUŁ 2. EMPLOYER BRANDING W PROCESIE
REKRUTACJI ON – LINE

•

Jak wykorzystać narzędzia online do skutecznej
promocji marki pracodawcy w procesie
rekrutacji?

•

Kultura organizacyjna firmy a proces rekrutacji

•

Referencje; Wywiad panelowy’ Testy i
kwestionariusze: psychologiczne, umiejętności,
zdolności. Licencjonowane narzędzia oceny.

•

Typowe błędy i pułapki procesu oceniania.

MODUŁ 4. EFEKTYWNA ROZMOWA
KWALIFIKACYJNA ONLINE - PRZYGOTOWANIE

•
•

Stres kandydata przed kamerą – jak go „czytać”?

•

Jak zorganizować przestrzeń biurową do
rozmowy online?

•
•

Zasady savoir vivre podczas rozmowy online

•
•
•

Pytania zamknięte i otwarte

•

Opracowanie formularza wywiadu-sprawozdania
z rozmowy kwalifikacyjnej

•

Motywacja kandydata do podjęcia pracy jako
jedno z ważnych kryteriów doboru

•

Techniki radzenia sobie z różnymi typami
kandydatów: dominujący, gadatliwy, milczący,
autorytet

•
•

Jaki kolor ma twój kandydat test Hartmana

MODUŁ 3. METODY OCENY KANDYDATÓW

•

Metody i narzędzia stosowane w selekcji i ocenie
kandydatów: Techniki pre-selekcji; Analiza cv;
Wywiad kompetencyjny; Metoda biograficzna;
Metoda STAR; Próbki pracy; Assessment Centre;
Stres interview;

Zakłócenia procesu rekrutacji związane z formułą
online – jak ich uniknąć?

Efektywnej komunikacja on-line: komunikacja
dwustronna, aktywne słuchanie
Cele i etapy rozmowy kwalifikacyjnej
Definiowanie kompetencji i metody weryfikacji
poprzez wywiad

Technika lejka

16.00 zakończenie szkolenia
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15 PAŹDZIERNIKA 2021 R.
SZKOLENIE ON-LINE NA PLATFORMIE

zgłoszenie do 25/05/2021

970 PLN + 23% VAT

zgłoszenie od 26/05/2021

1270 PLN + 23% VAT

