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REKRUTACJA I  SELEKCJA
Jak spośród setek aplikacji

wybrać tą właściwą?

W jaki sposób przygotować się do 

rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami? 

Jakie podjąć kroki, aby zminimalizować ryzyko 

nietrafionej decyzji?

 

KLUCZOWYM WARUNKIEM SUKCESU W JAKIEJKOLWIEK 
ORGANIZACJI JEST ZDOLNOŚĆ POZYSKANIA I ZATRZYMANIA 
KOMPETENTNYCH PRACOWNIKÓW. SZKOLENIE Z REKRUTACJI 
I SELEKCJI TO KOMPLEKSOWY WARSZTAT, KTÓRY UMOŻLIWI 
UCZESTNIKOM WYPRACOWANIE WŁASNYCH STANDARDÓW 
ZATRUDNIANIA.

Wybór i zatrudnienie niewłaściwych osób to koszty związane 
z okresem wdrożenia, błędami popełnianymi przez nowych 
pracowników i… ponowną rekrutacją. W zależności od 
stanowiska są to kwoty od kilku do kilkudziesięciu tysięcy 
złotych. Ten fakt powinien skłaniać  każdą osobę odpowia-
dającą za zespół do tego, aby przeprowadzać procesy 
rekrutacyjne w oparciu o najwyższej jakości narzędzia, 
zasady i praktykę.

REKRUTACJA I SELEKCJA, czyli jak znaleźć, wybrać i zatrzmyać najlepszych
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PLANOWANIE I PRZYGOTOWYWANIE PROCESU 
REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

Istotą modułu jest przekazanie rozwiązań umożliwiających zaplanowanie 
procesu rekrutacji – od zdiagnozowania potrzeb personalnych, zdefiniowania 
stanowiska pracy  po przygotowanie profilu kandydata. W tej części szkolenia 
uczestnicy nauczą się tego, w jaki sposób tworzyć opis stanowiska oraz profil 
kandydata krok po kroku.

POZYSKIWANIE KANDYDATÓW

Wybór miejsc publikacji ogłoszeń o pracę to kluczowy element, który pozwala 
unikać  problemów z niedostateczną liczbą aplikacji. Trener przekazuje 
najważniejsze wskazówki z tym związane oraz omawia alternatywne źródła 
pozyskiwania kandydatów. W ramach tego modułu uczestnik rozwinie 
umiejętności konstruowania ogłoszenia, aby stało się ono pierwszym
i skutecznym narzędziem selekcyjnym. Pozna również metodę bezpośrednie-
go  poszukiwania kandydatów, która zakłada identyfikację i docieranie do 
osób o ściśle określonych kwalifikacjach. 

SZCZEGÓŁOWA ANALIZA APLIKACJI KANDYDATÓW

Na podstawie przykładów i modelów, uczestnicy poznają etapy analizy
i weryfikacji dokumentów aplikacyjnych, po to by nabyć umiejętność
dostrzegania istotnych informacji.

DOBÓR I ZASTOSOWANIE ODPOWIEDNICH METOD 
SELEKCJI KANDYDATÓW

Wiedza pozyskana podczas tego modułu pozwoli uczestnikowi dokonywać 
trafnych wyborów dostosowanych zarówno do możliwości finansowych 
firmy, jak i charakteru stanowiska na jakie prowadzony jest nabór pracowni-
ków. Wybór miejsc publikacji ogłoszeń o pracę to kluczowy element, 
który pozwala uniknąć pomyłek oraz problemów z niedostateczną 
liczbą ogłoszeń. Trener omawia sposoby pozyskiwania, co umożliwia 
słuchaczom dostosować elementy do własnych działań.

WŁAŚCIWE PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZANIE 
ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ Z KANDYDATAMI

Rozmowa kwalifikacyjna (interview) jest najczęściej stosowaną metodą 
oceny kandydatów do pracy.  Po zrealizowaniu modułu uczestnicy będą- 
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w stanie samodzielnie przygotować zestaw pytań zorientowanych na 
poszukiwane kompetencje. Dowiedzą się również, jak organizacyjnie 
zaplanować rozmowy kwalifikacyjne

UMIEJĘTNOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ

Istotą tego zagadnienia jest uświadomienie uczestnikom, że ważne jest 
nie tylko to, o co chcemy zapytać potencjalnego kandydata, ale również - 
forma i sposób w jaki to zrobimy. Świadomość tego jakie pytania 
zadawać, jak je zadawać i dlaczego, pozwala trafnie rozpoznawać
i oceniać kandydatów. 

ODCZYTYWANIE SYGNAŁÓW MOWY CIAŁA

Komunikacja to nie tylko to, co widzimy, ale także szereg niewerbalnych 
sygnałów – znajomość technik rozpoznawania postaw wynikających
z mowy ciała pozwala dowiedzieć się więcej na temat osoby, z którą 
mamy przyjemność rozmawiać. 

WŁAŚCIWA OCENA KANDYDATÓW NA PODSTAWIE DOKU-
MENTÓW APLIKACYJNYCH I WYWIADU REKRUTACYJNEGO 

Zebranie danych na temat kandydatów kończy pewien etap. Następnie te 
informacje trzeba zweryfikować i klasyfikować. Znajomość narzędzi ocen 
i weryfikacji, umożliwi odpowiednią selekcję kandydatów. 

BŁĘDY POPEŁNIANE W PROCESIE REKRUTACJI

Pomyłki zdarzają się wszystkim, jednak w przypadku procesu rekrutacji – 
mają one kluczowe znaczenie. Błędy poznawcze czy niewłaściwe „odczy-
tanie” kandydata, mogą skutkować podjęciem niewłaściwej decyzji, a tym 
samym narażeniem organizacji na koszty: wynagrodzeń, świadczeń 
socjalnych, przeszkolenia, utraconego czasu, wydajności innych
pracowników. Znajomość i wiedza na temat najczęściej popełnianych 
błędów – pozwala ich unikać w przyszłości. 

WDROŻENIE I ADAPTACJA NOWEGO PRACOWNIKA W FIRMIE

Decyzja o zatrudnieniu, nie oznacza jeszcze końca procesu rekrutacji. 
Jego ostatnim etapem, jest wdrożenie i adaptacja. W tym module szkole-
nia, uczestnicy poznają uniwersalne techniki, które pomogą wdrożyć nową 
osobę niezależnie od jej funkcji i stanowiska pracy. 
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KTO SKORZYSTA 
ZE SZKOLENIA?

 MENEDŻEROWIE, 
KIEROWNICY

WŁAŚCICIELE FIRM

SPECJALIŚCI HR, OSOBY 
ZAJMUJĄCE SIĘ 

REKRUTACJĄ I SELEKCJĄ 
KADR

OSOBY PODEJMUJĄCE 
KLUCZOWE DECYZJE
W ZAKRESIE DOBORU 

PRACOWNIKÓW



witalni.pl

PLANOWANIE I PRZYGOTOWYWANIE PROCESU 
REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

Istotą modułu jest przekazanie rozwiązań umożliwiających zaplanowanie 
procesu rekrutacji – od zdiagnozowania potrzeb personalnych, zdefiniowania 
stanowiska pracy po przygotowanie profilu kandydata. W tej części szkolenia 
uczestnicy nauczą się tego, w jaki sposób tworzyć opis stanowiska oraz profil 
kandydata krok po kroku.

POZYSKIWANIE KANDYDATÓW

Wybór miejsc publikacji ogłoszeń o pracę to kluczowy element, który pozwala 
unikać problemów z niedostateczną liczbą aplikacji. Trener przekazuje 
najważniejsze wskazówki z tym związane oraz omawia alternatywne źródła 
pozyskiwania kandydatów. W ramach tego modułu uczestnik rozwinie 
umiejętności konstruowania ogłoszenia, aby stało się ono pierwszym
i skutecznym narzędziem selekcyjnym. Pozna również metodę bezpośrednie-
go poszukiwania kandydatów, która zakłada identyfikację i docieranie do 
osób o ściśle określonych kwalifikacjach. 

SZCZEGÓŁOWA ANALIZA APLIKACJI KANDYDATÓW

Na podstawie przykładów i modelów, uczestnicy poznają etapy analizy
i weryfikacji dokumentów aplikacyjnych, po to by nabyć umiejętność
dostrzegania istotnych informacji.

DOBÓR I ZASTOSOWANIE ODPOWIEDNICH METOD 
SELEKCJI KANDYDATÓW

Wiedza pozyskana podczas tego modułu pozwoli uczestnikowi dokonywać 
trafnych wyborów dostosowanych zarówno do możliwości finansowych 
firmy, jak i charakteru stanowiska na jakie prowadzony jest nabór pracowni-
ków. Wybór miejsc publikacji ogłoszeń o pracę to kluczowy element, 
który pozwala uniknąć pomyłek oraz problemów z niedostateczną 
liczbą ogłoszeń. Trener omawia sposoby pozyskiwania, co umożliwia 
słuchaczom dostosować elementy do własnych działań.

WŁAŚCIWE PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZANIE 
ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ Z KANDYDATAMI

Rozmowa kwalifikacyjna (interview) jest najczęściej stosowaną metodą 
oceny kandydatów do pracy.  Po zrealizowaniu modułu uczestnicy będą- 

PR
AK

TY
KA

METODY SZKOLENIA

98,21%
pozytywnych

opinii o szkoleniach

Nasze statystyki
są witalne

50
asyst rekrutacyjnych 

i doradczych
zakończonych 

sukcesem

38%
nagłe zwolnienie
poprzedniego pracownika

22%
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niesprawdzone
rekomendacje

34%
współpraca

nie była skuteczna

POWODY NIEUDANYCH
PROCESÓW REKRUTACYJNYCH

W FIRMACH:

Żródło danych:
www.blog.goldenline.pl/2014/01/27/i-

le-kosztuje-nieudana-rekru-
tacja-infografika/
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Wiedza uzyskana na szkoleniu, pozwoli 
menedżerom na dokładniejszą analizę 

nadsyłanych aplikacji, co już w pierwszym 
etapie procesu ograniczy koszty związane 
z czasem zainwestowanym w spotkania.

GŁÓWNE KORZYŚCI

Szkolenie rozwija umiejętność samodzielnego 
przygotowania i przeprowadzenia procesu 

rekrutacji - dzięki czemu firma zyskuje kompe-
tentną osobę do zadań w tym zakresie.

Uczestnicy otrzymują wzory i przykłady 
materiałów, które są gotowe to 

zastosowania w ich organizacjach.

Uczestnicy, dowiedzą się jak minimalizować 
ryzyko związane z wyborem i zatrudnieniem 
niewłaściwej osoby – ograniczą tym samym 

ewentualne koszty, jakie mogłaby ponieść 
cała firma.

Techniki omawiane przez Trenera zwiększają 
skuteczność przeprowadzonych rozmów 
kwalifikacyjnych oraz pozwalają uniknąć 

najczęstrzych błędów w procesie rekrutacji.

Zdobycie umiejętności związanych z zadawaniem 
pytań, umożliwi menedżerom dokładniejszą 

weryfikacje kandydatów, co w rezultacie 
zwiększy szanse znalezienia osoby
z odpowiednimi predyspozycjami.
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W okresie 2012 – wrzesień 
2015 firma Witalni przepro-
wadziła dla Vetrex sp. z o.o. 
szereg procesów rekruta-
cyjnych na różne stanowi-
ska. Profesjonalne podej-
ście i zaangażowanie firmy 
Witalni pozwoliło w krót-
kim okresie od złożenia 
zleceń na pozyskanie 
wartościowych pracowni-
ków.  Wiedza i doświad-
czenie firmy Witalni impo-
nuje, co korzystnie wpływa 
na sprawny przebieg 
procesów. Potencjalny kontra-
hent firmy Witalni może 
liczyć na bardzo wysoki 
standard współpracy.

Krzysztof Michalak
Dyrektor Handlowy

Vetrex sp. z o.o.
2015
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1590,00 PLN netto

WARTOŚĆ INWESTYCJI

Catering  

obiad, poczęstunek, 

przerwy kawowe

komplet profesjonalnych 

materiałów szkoleniowych

ziewać w tych 

materiałach. tym czego 

się spodziewać w tych 

materiałach. ziewać w 

tych materiałach. tym 

czego się spodziewać w 

tych materiałach. tym 

czego się spodziewać w 

tych materiałach

Lorem psum at dolor 
ikonki mówią nam o 
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spodziewać w tych 

materiałach. tym czego 

się spodziewać w tych 

materiałach. tym czego 

się spodziewać w tych 

materiałach

imienny CERTYFIKAT  

ukończenia szkolenia

CERTYFIKAT

dla

Joanny Kowalskiej

w dniach 10-20 l ipca 2014
odbyła szkolenie z  technik sprzedażowych 
tym samym została specjal istą do spraw 

i  kontaktów handlowych

WARTOŚĆ
SZKOLENIA
TO TAKŻE:

Inwestycja:

Witalni
Stempel
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Rekrutacja jest 
tym, gdzie 

wszystko się 
zaczyna. Jest to 

źródło rzeki
i jeśli się je
zanieczyści, 
stopniowo 

zanieczyści się 
jej cały bieg 

H. Kelleher

„

”
Marta Miller

https://witalni.pl/malgorzata-wojciechowska/
https://www.linkedin.com/in/ma%C5%82gorzata-wojciechowska-0709b5bb
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004969927690&ref=br_rs


TERMINARZ SZKOLEŃ  OTWARTYCH
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HARMONOGRAM

DZIEŃ I
09³0 - 1700

DZIEŃ II
09³0 - 1700

w programie szkolenia przewidziane 
są przerwy - obiadowa oraz kawowa 

ZAPISZ SIĘ
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Skorzystaj z formularza zgłoszenia na witalni.pl, wejdź na zakładkę Terminarz, wybierz interesujący Cię termin 
i wypełnij wniosek. Możesz również wygodnie skorzystać z płatności online 

Wypełnij formularz załączony do niniejszego programu i prześlij na adres mailowy biuro@witalni.pl

Skontaktuj się z Nami telefonicznie dzwoniąć pod numer 71 757 52 19

Zapisy na szkolenie do 10 dni przed datą szkolenia
W przypadku chęci zgłoszenia uczestnictwa w terminie krótszym niż 10 dni - uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny.

X
lat

PROMOCJE:
W przypadku przesłania zgło-
szenia na szkolenie do:

dni przed datą szkolenia 
zgłaszający uzyska rabat w 
wysokości 300 PLN netto/os.

dni przed datą szkolenia 
zgłaszający uzyska rabat w 
wysokości 100 PLN netto/os.

60

30

ZASADY:
Podana inwestycja jest warto-

ścią netto + VAT 23%. 

W celu rezerwacji miejsca 

prosimy o przesłanie wypełnionego 

f o r m u l a r z a  z g ł o s z e n i o w e g o  

dołączonego do oferty lub skorzy-

stanie z zapisów online, dostępnych 

na www.witalni.pl

Zapisy na szkolenie odbywają 

się do 10 dni przed datą.

Podana wartość inwestycji nie 

uwzględnia ewentualnego noclegu 

- na Państwa życzenie, możemy

dokonać rezerwacji.
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GDAŃSK

WARSZAWA

POZNAŃ

WROCŁAW

KATOWICE

KRAKÓW

Znajdź szkolenie blisko Twojej miejscowości
Aktualne terminy szkolenia znajdziesz na naszej stronie

SPRAWDŹ TERMINARZ

https://witalni.pl/szkolenia/szkolenia-menedzerskie/rekrutacja-i-selekcja/
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biuro@witalni.pl 71 757 52 90
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 88 1050 1908 1000 0022 6181 9441

5

REKRUTACJA I SELEKCJA

1590,00
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