
5 głównych przyczyn negatywnych 
doświadczeń związanych  
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Niedobór kandydatów na rynku i trendy zwane „Great Resignation” 
oraz „Quiet Quitting” spowodowały zwiększenie nacisku na budowanie 
pozytywnego doświadczenia kandydata podczas procesu rekrutacyjnego. 
Spójrzmy na liczby:

Ze względu na globalnie rosnącą lukę w umiejętnościach dostępnych  
u kandydatów na rynku oraz zmieniające się oczekiwania pracowników, 
wojna o największe talenty przybiera na sile. Z uwagi na fakt, że 
budowanie marki pracodawcy ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu 
rekrutacji, a platformy oceny upubliczniają doświadczenia kandydatów, 
wiodące firmy koncentrują swoje wysiłki na budowaniu pozytywnego 
candidate experience.

w liczbach DOŚWIADCZENIE KANDYDATA 

Prawdopodobieństwo, że 
kandydat którego doświadczenia 
w trakcie procesu rekrutacyjnego 
były pozytywne poleci organizację 
zatrudniającą, wzrasta 
dwukrotnie. 
(IBM)

70% firm, które dbają  
o pozytywne candidate 
experience, odnotowuje 70% 
poprawy jakości zatrudnienia.  
(Glassdoor)

70%

82% osób poszukujących pracy 
analizuje reputację marki przed 
złożeniem aplikacji. 
(CareerArc)

82%
80% kandydatów rezygnuje  
z procesu aplikacyjnego  
na pewnym etapie.
(LinkedIn)

80%

81% osób poszukujących pracy twierdzi, 
że częstsze aktualizacje statusu, 
uzyskiwane od pracodawców w trakcie 
procesu rekrutacji, znacznie 
poprawiłyby ich candidate experience. 
(CareerBuilder)

81%

83% osób poszukujących pracy odczuwa 
zniechęcenie z powodu negatywnych 
doświadczeń podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej, natomiast aż 87% jest 
gotowych zmienić swoją opinię o roli lub 
firmie po rozmowie, gdzie doświadczenie 
było pozytywne.
(LinkedIn)

83%

41% kandydatów nie poleci firmy, 
ani nie kupi jej produktów po 
złych doświadczeniach z procesu 
rekrutacyjnego. 
(HR Executive)

41%
90% osób poszukujących pracy 
twierdzi, że ważne dla nich jest, aby 
pracować dla pracodawcy, który 
przestrzega zasady transparentności. 
(Glassdoor)

90%



Pandemia wywołała 
sejsmiczną zmianę 

oczekiwań pracowników 
i bezprecedensową falę 

rezygnacji.
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„Doświadczenie kandydata” to sposób, w jaki osoba poszukująca pracy 
postrzega Twoją firmę jako potencjalnego pracodawcę, w oparciu o punkty 
styku i interakcje, jakie ma z Twoją organizacją w trakcie procesu rekrutacji. 
Te interakcje obejmują wszystkie etapy podróży kandydata, od ogłoszenia 
o pracę, procesów aplikacji i selekcji, aż po rozmowy kwalifikacyjne 
i onboarding. Kluczowe wskaźniki obejmują czas odpowiedzi rekrutera,  
czas na złożenie oferty, wskaźnik akceptacji oferty i wyniki wskaźnika 
lojalności (NPS).

Na obecnym rynku rekrutacyjnym pozytywne doświadczenia kandydatów 
są imperatywem biznesowym. Wraz z postępem technologii, 
globalna luka kompetencyjna prawdopodobnie stanie się 
jeszcze bardziej odczuwalna w nadchodzących latach. 
Badania przeprowadzone przez konsultantów Korn Ferry 
sugerują, że do 2030 roku globalny deficyt talentów może 
przekroczyć 85 milionów stanowisk. Oprócz istniejącego 
niedoboru wykwalifikowanych pracowników, pandemia 
spowodowała sejsmiczną zmianę w oczekiwaniach 
pracowników i bezprecedensową falę rezygnacji, które 
jeszcze bardziej ograniczyły dostępną pulę talentów. 
W konsekwencji chwilowego wzrostu bezrobocia w 2020 r., 
w następstwie kryzysu związanego z Covid, połowa 
światowej siły roboczej była w ruchu (Microsoft). Rynek rekrutacyjny  
to obecnie zdecydowanie rynek kandydata.
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CZYM JEST „CANDIDATE EXPERIENCE”? 

DLACZEGO DOŚWIADCZENIE KANDYDATA JEST WAŻNE?



Negatywne recenzje 
od niezadowolonych 

kandydatów na stronach 
karier, takich jak GoWork lub 
Glassdoor, mogą zniechęcić 

innych kandydatów do 
rozważenia Twojej firmy jako 

pracodawcy.

To samo badanie Korn Ferry ujawniło bezpośredni związek między wysokim 
zaangażowaniem pracowników, a wyższą sprzedażą i przychodami firmy. 
Widzimy więc korelację między wysokiej jakości doświadczeniem kandydata, 
a lepszymi wynikami biznesowymi. Ale, podczas gdy 73% organizacji 
twierdzi, że candidate experience ma istotne znaczenie dla ich działalności, 
mniej niż połowa uważa, że ich procesy są skuteczne (Brandon Hall Group). 
Negatywne doświadczenia kandydatów z procesu rekrutacji  
mogą kosztować Twoją firmę utratę najbardziej 
utalentowanych kandydatów – aż 50% osób 
poszukujących pracy twierdzi, że odrzuciło ofertę pracy 
z powodu złego candidate experience. 
(Echevarria). 

Jedna na pięć osób odrzuca ofertę pracy, ponieważ

 nadchodzi ona zbyt późno. Glassdoor 

Słabe doświadczenie kandydata może również 
zaszkodzić reputacji Twojej firmy i atrakcyjności marki. 
Negatywne recenzje od niezadowolonych kandydatów 
na stronach karier, takich jak GoWork lub Glassdoor, mogą 
zniechęcić innych kandydatów do rozważenia Twojej firmy jako pracodawcy. 
55% osób poszukujących pracy twierdzi, że unika firmy po przeczytaniu 
negatywnych recenzji w Internecie (HCI). Ponieważ 60% puli talentów 
korzysta z sieci społecznościowych w celu odkrywania nowych możliwości 
(LinkedIn), negatywne doświadczenia kandydatów mogą również hamować 
Twoją zdolność do przyciągania najlepszych talentów w przyszłości. 
Statystyki rekrutacyjne pokazują, że negatywne doświadczenia kandydatów 
mogą również prowadzić do znacznej utraty przychodów (HCI).  
 

75% pracowników twierdzi, że pozytywne doświadczenie kandydata

 wpłynęło na ich decyzję o przyjęciu oferty pracy. Echevarria
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O tym, jak wysoki jest koszt złego candidate experience, firma 
telekomunikacyjna Virgin Media dowiedziała się z pierwszej ręki.  
W 2015 roku kierownictwo Virgin zdało sobie sprawę, że negatywne 
doświadczenia kandydatów – często spowodowane złymi doświadczeniami 
podczas rozmów kwalifikacyjnych i brakiem komunikacji – kosztowały 
firmę ponad 5 milionów funtów utraconych przychodów rocznie. Ponieważ 
wielu kandydatów na stanowiska w firmie było klientami Virgin, anulowali 
oni swoje subskrypcje i naturalnie przeszli do konkurencji. Aby zaradzić 
temu szkodliwemu trendowi, firma Virgin Media przyjęła strategiczne 
podejście do poprawy CX i zamieniła stratę w wysokości 5 milionów funtów 
w strumień przychodów w wysokości 6 milionów funtów. Przykład Virgin 
Media pokazuje, że podczas gdy złe doświadczenia kandydatów mogą 
prowadzić do uszczerbku na reputacji firmy, pozytywne CX może zwiększyć 
przychody i lojalność wobec marki.

Seria „10 MINUT INSPIRACJI” Thomas International
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50% osób poszukujących pracy 
twierdzi, że odrzuciło ofertę pracy  

z powodu złego candidate experience 
(Glassdoor).

55% osób poszukujących pracy 
twierdzi, że unika firmy po przeczytaniu 

negatywnych recenzji w Internecie 
(HCI).

RZECZYWISTE ZNACZENIE DOŚWIADCZENIA KANDYDATÓW  
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Doświadczenie kandydata jest sprawą newralgiczną. Na dzisiejszym 
wymagającym rynku pracy, organizacje znajdują się pod presją przyspieszenia 
procesów rekrutacyjnych, co wiąże się z ryzykiem pogorszenia jakości 
zatrudnienia i może zaostrzyć problemy związane z retencją pracowników.  
55% profesjonalistów uważa, że w niektórych branżach rotacja pracowników  
w nadchodzącym roku będzie nadal rosła, co sugeruje, że trend będący 
pochodną „Great Resignation” może w dalszym ciągu być odczuwalny (Korn 
Ferry). Gdy wojna o talenty sięga nowego zenitu, rosną również wynagrodzenia, 
a rynek pracy roi się od kontrofert. Intensywna presja rynku skłania wiele firm do 
przyjęcia krótkoterminowych strategii przyciągania talentów w celu zaspokojenia 
popytu. Jednak, aby odnieść sukces w dłuższej perspektywie, organizacje muszą 
skupić się na podnoszeniu doświadczenia i zaangażowania kandydatów, nie 
rezygnując przy tym z ich rzetelnej oceny. Oto pięć podstawowych przyczyn 
negatywnego doświadczenia kandydatów i sposoby na wyeliminowanie ich  
z procesu rekrutacji, aby wzmocnić markę pracodawcy i wygrać wojnę o talenty.

5
Seria „10 MINUT INSPIRACJI” Thomas International

5 GŁÓWNYCH PRZYCZYN NEGATYWNYCH DOŚWIADCZEŃ 

ZWIĄZANYCH Z PROCESEM REKRUTACJI 

I JAK IM PRZECIWDZIAŁAĆ.   
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90% rotacji w małych  
i średnich  

przedsiębiorstwach 
jest spowodowane 
niedopasowaniem  

do kultury organizacji.

1NIEDOPASOWANE WARTOŚCI
Marka i reputacja pracodawcy są obecnie o prawie 10% ważniejsze dla osób 
poszukujących pracy niż pięć lat temu i są kluczowym czynnikiem dla 82% 

kandydatów (Careerarc). 93% osób ubiegających się o pracę twierdzi, że ceni 
sobie informacje o kulturze firmy i oferowanych przez nią benefitach (Talentology). 
Według badań przeprowadzonych przez firmę doradczą Leadership IQ, 90% 
rotacji w małych i średnich przedsiębiorstwach jest spowodowane 
niedopasowaniem do kultury organizacji, co przyczynia się 
do ogromnego 50% wskaźnika odejść nowych pracowników 
w ciągu pierwszych 18 miesięcy. Biorąc pod uwagę, jak duże 
znaczenie ma dopasowanie do wartości komunikowanych 
przez firmę dla budowania pozytywnego doświadczenia 
kandydata, publikowanie postępów z osiąganych celów 
w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, może być 
kluczowym wyróżnikiem Twojej marki w oczach największych 
talentów. Według badań firmy Korn Ferry zaufanie do liderów 
wyższego szczebla jest również powiązane z sukcesem 
organizacyjnym, który zwiększa zwroty finansowe o 25% 
w okresie pięciu lat.

Chociaż trend „Great Resignation” czy też jego ewolucja – „Quiet Quitting” może osłabnąć, 
gdy na pierwszy plan wysunie się kryzys ekonomiczny, trend premiowania biznesu opartego 
na wartościach będzie kontynuowany. 93% pracowników należących do pokolenia Z twierdzi, 
że wpływ firmy na społeczeństwo ma znaczenie przy podejmowaniu decyzji o ubieganiu się 
o stanowisko, co stanowi odsetek wyższy niż w poprzednich pokoleniach (BuiltIn). Według 
socjolożki z Uniwersytetu Stanford Roberty Katz, typowe pokolenie Z „głęboko troszczy się 
o innych”, a ich społecznie świadome wartości wpływają na ich zachowania zakupowe i ambicje 
zawodowe. Aż 73% obecnych pracowników twierdzi, że pogarszająca się reputacja marki 
wpłynęła na ich decyzję o odejściu z poprzedniej firmy. I odwrotnie, pracownicy, którzy są 
wewnętrznie zmotywowani przez swoje role, są o 35-45% bardziej skłonni do pozostania 
zaangażowanymi w rozwój firmy (McKinsey). 

JAK OKREŚLIĆ STOPIEŃ ZGODNOŚCI KANDYDATÓW  
Z WARTOŚCIAMI?
W ankiecie Deloitte, 84% kadry kierowniczej stwierdziło, że dopasowanie do organizacji 
jest ich zdaniem niezbędne do odniesienia sukcesu w pracy. Informacje dotyczące tego 
obszaru można uzyskać wykonując analizę osobowości - jest to szybki i dokładny sposób 
określenia, w jakim stopniu wartości kandydata pokrywają się z wartościami Twojej 
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Zgodność wartości jest 
niezbędna dla starszych 

pracowników, na których 
barkach w dużej mierze 

spoczywa rozwój kultury 
Twojej organizacji.
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organizacji. Analiza wskazuje, jakie jest prawdopodobieństwo, że dana osoba odniesie 
sukces w proponowanej roli i dostarcza informacji o tym, jak kandydat radzi sobie ze 
stresem, podejściem do ryzyka oraz poziomem rywalizacji i preferowaniem nowości. 
Wszystko to zadecyduje o tym, jak skuteczny i spełniony poczuje się nowy pracownik 
w pracy w Twojej firmie.  Stosowanie analiz psychometrycznych w procesie rekrutacji 
sygnalizuje kandydatom, że Twoja organizacja ceni sobie samoświadomość i inwestuje 
w swoją kulturę. Wykazano, że taka inwestycja podnosi ocenę firmy nawet o 900%, 
w porównaniu z zaledwie 75% w przypadku firm, które nie 
inwestują w kulturę organizacyjną (Forbes).   
 
Zgodność wartości jest niezbędna dla bardziej doświadczonych 
pracowników, na których barkach w dużej mierze spoczywa 
rozwój kultury Twojej organizacji. Możliwość omówienia 
z pracodawcą wyników analizy inteligencji emocjonalnej, 
a zarazem własnych przekonań, stanowi wartość dodaną 
dla kandydatów, umożliwiając im samodzielne ustalenie 
stopnia dopasowania na poziomie wartości. Interpretacja 
wyników takiej analizy przynosi korzyści zarówno firmie, jak 
i kandydatowi, ułatwiając głębsze rozmowy i przyspieszając 
budowanie relacji. Inteligencja emocjonalna kandydata określa 
jego zdolność do zarządzania własnymi emocjami i wpływania 
na emocje innych. Na wyższych stanowiskach, których integralną częścią jest 
zarządzanie ludźmi, takie umiejętności mają bezpośredni wpływ na wydajność. 
Inteligencja emocjonalna kandydatów będzie również wskazywać na ich zdolność 
do podejmowania decyzji, które tworzą wartość społeczną, a także stopień, w jakim 
naturalnie dopasują się do kultury Twojej firmy i pomogą ją wzbogacić.

Kiedy pracownicy nie pasują do swojej roli i kultury organizacji, często okupują

 sukces niewspółmiernym wysiłkiem, odczuwają także znudzenie lub/i niepokój. 

Poświęcony firmie czas, a nawet cała kariera, mogą wydawać się im zmarnowane. 

Wtedy zanika u nich poczucie celowości ich działań.  Gallup 

2BRAK POCZUCIA INTEGRALNOŚCI
83% kandydatów twierdzi, że różnorodność jest ważnym czynnikiem przy 
podejmowaniu decyzji o przyjęciu pracy (Yello). Pokolenie Z aktywnie 

poszukuje firm, które cenią sobie różnorodność, a 77% szuka potwierdzeń, że 
potencjalny pracodawca ceni sobie  różnorodność, na wczesnym etapie aplikacji 
(BuiltIn).  Inne badanie przeprowadzone przez Careerarc wykazało, że 63% 
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osób poszukujących pracy analizuje media społecznościowe, aby ocenić poziom 
różnorodności w firmie. Firmy, które mają politykę różnorodności i integracji, ale nie 
przedstawiają dowodów na istnienie zróżnicowanego i integracyjnego miejsca pracy, 
są postrzegane bardziej negatywnie przez grupy mniejszościowe (Wilton). Oznacza 
to, że pracodawcy, którzy chcą pozyskać najbardziej utalentowanych pracowników 
i dążą do poprawy wyników finansowych o 35%, co może wiązać się z pozyskaniem 
zróżnicowanej kadry, muszą ewoluować (McKinsey).

Poza etycznymi i finansowymi korzyściami, ukierunkowanie na różnorodność w rekrutacji 
zwiększa również pulę talentów w czasach, gdy rynek mierzy się z luką kompetencyjną. 
Zdając sobie z tego sprawę, organizacje zaczynają szukać talentów w nietradycyjnych 
miejscach, na przykład poza swoją branżą lub wśród osób nieaktywnych zawodowo  
– np. emerytów. Jednak, pomimo wysiłków zmierzających do rekrutacji zróżnicowanej 
siły roboczej, wiele organizacji wciąż walczy z przezwyciężeniem nieświadomych 
uprzedzeń w swoich procesach rekrutacyjnych i zmaga się z 
nierównościami społecznymi, które mogą przyczyniać się do 
nierówności w miejscu pracy. Dla sukcesu w biznesie kluczowe 
jest to, jak szybko dana osoba będzie się uczyć i reagować w 
zwinny sposób, aby sprostać zmieniającym się potrzebom 
organizacji i rynku. Pracodawcy coraz lepiej rozumieją z czego 
wynikają luki i jak je rekompensować. Ale działając pod presją 
czasu potrzebują sposobów na szybki i obiektywny dobór 
kandydatów, przy zachowaniu wysokiej jakości zatrudnienia.
 

JAK REKRUTOWAĆ Z ZACHOWANIEM RÓŻNORODNOŚCI? 

67% menedżerów ds. rekrutacji twierdzi, że informacje w CV są słabym wskaźnikiem 
przyszłego sukcesu (Cranfield School of Management). Zamiast polegać na CV, które 
są z natury obciążone nierównościami społecznymi, organizacje muszą mierzyć 
to, co ma znaczenie dla biznesu – szybkość uczenia się i przetwarzania informacji. 
Zastosowanie obiektywnych rozwiązań naukowych, może pomóc w zatrudnieniu 
różnorodnych kandydatów, posiadających zdolności dopasowane do określonych 
wymagań ról, jednocześnie demonstrując Twoje zaangażowanie, jako pracodawcy 
w uczciwe procesy rekrutacyjne, sprzyjające różnorodności. Analizy psychometryczne 
zapewniają wgląd w podstawowe motywacje, szybkość poznawczą i cechy 
behawioralne potencjalnych pracowników, co może pomóc w przeciwdziałaniu 
uprzedzeniom. Na przykład, wykorzystanie analizy zdolności poznawczych na 
etapie selekcji pozwala wiarygodnie przewidzieć przyszłe wyniki. Może również 
poszerzyć pulę talentów i zaoszczędzić czas, zapewniając jednocześnie wysoką jakość 
zatrudnienia.

Ukierunkowanie na 
różnorodność w rekrutacji 
zwiększa pulę dostępnych 

talentów w czasach gdy 
rynek mierzy się z luką 

kompetencyjną.
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Porównanie wyników 
analizy z profilem 
idealnym dla roli, 
pomoże Ci szybko  

i w sposób wolny od 
uprzedzeń stworzyć 
ranking najlepszych 

kandydatów.
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Zamiast polegać na pierwszym wrażeniu i ryzykować 
podejmowanie decyzji rekrutacyjnych w sposób stronniczy, 
rekruterzy mogą zmierzyć poziom cech kandydata, które 
mają największy wpływ na sukces, za pomocą dostosowanych 
do potrzeb biznesu analiz psychometrycznych – np. analizy 
osobowości. Porównanie wyników analizy z profilem idealnym 
dla roli, pomoże Ci szybko i w sposób wolny od uprzedzeń 
stworzyć ranking najlepszych kandydatów. Ponieważ 
osobowość jest konceptem stosunkowo stabilnym w czasie, 
wyniki testu osobowości będą również cenną informacją 
dla kandydatów w trakcie całej ich kariery, a zawarte w nich 
głębokie spostrzeżenia mogą zmienić ścieżki ich kariery. 
Dotyczy to zwłaszcza rekrutacji absolwentów, na początku ich kariery 
zawodowej. Analiza osobowości, która zajmuje zaledwie dziesięć minut, 
może otworzyć drzwi dla różnorodnych talentów i wyróżnić Twoją firmę na 
tle konkurencji. Aby uzyskać więcej wskazówek na temat rekrutacji na rzecz 
różnorodności, zapisz się na listę oczekujących na nasz kolejny przewodnik 
dotyczący zjawiska uprzedzeń w rekrutacji. 

„Brak różnorodności na stanowiskach liderskich i kierowniczych będzie 

tylko utrudniał działalność biznesową i usługi publiczne. Obecnie 

potrzebujemy intensyfikacji i przyspieszenia tempa zmian, zwłaszcza 

biorąc pod uwagę projektowane wyhamowanie wzrostu gospodarczego

i niedobory umiejętności, z którymi mierzą się tysiące pracodawców.”

Ann Francke OBE, CEO, Chartered Management Institute

Seria „10 MINUT INSPIRACJI” Thomas InternationalCANDIDATE EXPERIENCE



Komunikacja ma kluczowe 
znaczenie dla utrzymania 
zaangażowania w całym 

procesie rekrutacji.

3GŁÓWNE BLOKADY W KOMUNIKACJI
Przejście na hybrydowe procesy zatrudniania może utrudnić skuteczną komunikację 
z kandydatami. Tymczasem, pomimo tego, że na dzisiejszym gorącym rynku 

pracy budowanie zaangażowania kandydatów ma kluczowe znaczenie, 63% kandydatów 
twierdzi, że większość pracodawców nie komunikuje się z nimi odpowiednio (Talent Board). 
Dla kandydatów istotne są uproszczenie procesów i szybkość, a 80% z nich oczekuje od 
pracodawców jasnego harmonogramu procesu rekrutacji (Miller). 60% zrezygnuje 
ze zbyt długiego lub złożonego procesu aplikacyjnego (Talentology). Przeciętny czas 
między pierwszą rozmową kwalifikacyjną, a ofertą zatrudnienia jest około trzy 
razy dłuższy niż idealny okres z punktu widzenia kandydatów, 
który wynosiłby od jednego do dwóch tygodni (Duszyński). 
W sytuacji, kiedy większość rozmów rekrutacyjnych odbywa 
się z zastosowaniem komunikatorów internetowych 
(60%), wydłużenie czasu na odpowiedź zmniejsza 
prawdopodobieństwo doprowadzenia do zatrudnienia 
(LinkedIn). Komunikacja ma kluczowe znaczenie dla 
utrzymania zaangażowania w całym procesie rekrutacji, 
a 81% osób poszukujących pracy twierdzi, że ciągłe 
aktualizacje statusu od pracodawców znacznie poprawiłyby 
jakość ich candidate experience (CareerBuilder).

Aby pokonać bariery komunikacyjne, stworzone przez zatrudnianie hybrydowe  
i przyspieszyć integrację, niektórzy menedżerowie zajmujący się rekrutacją projektują na 
nowo procesy onboardingu. Wysyłanie wideo-wycieczek po biurach i zachęcanie przyszłych 
współpracowników do kontaktowania się z nimi przed datą rozpoczęcia pracy, to niektóre 
z taktyk stosowanych przez menedżerów w celu przyspieszenia procesu wdrożenia. Jasna 
komunikacja i określanie oczekiwań na wczesnym etapie ścieżki kandydata pomogą również 
zapobiec ogromnej 28% skali rezygnacji nowych pracowników w ciągu pierwszych 90 dni 
(Echevarria). Utrzymywanie zaangażowania kandydatów przez cały proces rekrutacji ma 
istotne znaczenie nie tylko dla poprawy doświadczenia kandydata, ale także przygotowuje 
grunt pod ciągłe budowanie wysokiego zaangażowanie po zatrudnieniu.

JAK ZOPTYMALIZOWAĆ KOMUNIKACJĘ Z KANDYDATAMI? 

W obecnym środowisku, kiedy proces zatrudniania przebiega pod presją czasu, analizy 
psychometryczne mogą pomóc Twojej firmie w szybkim budowaniu relacji z kandydatami. 
Dostarczając cennych informacji na temat ich stylu pracy i preferencji, wyniki analiz mogą 
pomóc zarówno kandydatom, jak i Tobie w ustaleniu, czy spełnią się na danym stanowisku. 
Testy, takie jak analiza osobowości lub stylu zachowania, trwają zaledwie dziesięć minut 
i dostarczają bogatych informacji, które sprawiają, że komunikacja jest bardziej angażująca, 
zachęcając kandydatów do pozostania w procesie rekrutacji.  

Seria „10 MINUT INSPIRACJI” Thomas International
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Osoby o wysokim  
poziomie „dominacji” 

behawioralnej są często 
nastawione na szybkie 

działania, czują się 
komfortowo podejmując 

wyzwania i są zdecydowane.

Ułatwiają również lepszą komunikację z pracownikami przez cały okres 
ich zatrudnienia w Twojej firmie. Choć szybkie do przeprowadzenia, 
testy psychometryczne mogą być szczególnie przydatne, jako czynnik 
wyróżniający Twoją firmę podczas rekrutacji bardziej doświadczonych 
pracowników, którzy prawdopodobnie będą zainteresowani ustaleniem 
skali swojego dopasowania do proponowanej roli. Zrozumienie preferencji 
komunikacyjnych kandydatów pomoże Ci dostosować 
komunikację tak, aby była przekonująca dla kandydata, 
zarówno podczas procesu rekrutacji, jak i poza nim. 
Na przykład, osoby o wysokim poziomie „dominacji” 
behawioralnej są często nastawione na szybkie działania, 
czują się komfortowo podejmując wyzwania i są 
zdecydowane. Preferują krótką, bezpośrednią komunikację 
i prawdopodobnie są asertywne w negocjacjach. Z kolei 
osoby o wysokim poziomie „adaptacji” w swoim profilu 
behawioralnym są bardziej zainteresowane dokładnością 
i szczegółową analizą. Prawdopodobnie cenią sobie czas 
na zapoznanie się z dokumentami kontraktowymi przed 
osobistymi negocjacjami i wzięciem udziału w dyskusji. 
Zastosowanie tych informacji o kandydacie, już w procesie 
rekrutacji, może znacząco wpłynąć na jego CX. Personalizacja komunikacji 
w procesie rekrutacji nie tylko poprawi doświadczenie kandydatów w 
Twojej firmie, ale także pomoże Ci zatrudnić osoby, które pomogą Twojej 
organizacji wyróżnić się na rynku. 
 

„Podczas, gdy rynek opanował sztukę oceny krótkoterminowych 

wyników finansowych, długoterminowy sukces opiera się na skutecznym 

zarządzaniu – czynniku, który jest trudniejszy do zmierzenia. Zarządy 

i zespoły kierownicze powinny poświęcić czas na określenie, jakie obszary 

potrzebują rozwinąć wśród liderów, którzy poprowadzą organizację 

w kierunku długoterminowego sukcesu”.

Zachary First, Executive Director, The Drucker Institute.

Seria „10 MINUT INSPIRACJI” Thomas InternationalCANDIDATE EXPERIENCE
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70% kandydatów twierdzi, 
że straciło szansę na pracę 

z powodu problemów 
technicznych  

podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej  

online.
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4NIEEFEKTYWNE ROZMOWY REKRUTACYJNE
Przed pandemią 94% finalnych rozmów rekrutacyjnych odbywało się osobiście. 
Obecnie liczba ta spadła do zaledwie 17% (Personnel Today). Ponad połowa 

pracodawców deklaruje, że nadal będzie przeprowadzać rozmowy wideo, co w praktyce 
oznacza, że rozmowy online pozostaną z nami na zawsze (Forbes). Menedżerowie 
zajmujący się rekrutacją przeprowadzają średnio sześć rozmów kwalifikacyjnych na 
każde wolne stanowisko, więc rozmowy wideo mają tę zaletę, że zapewniają znaczną 
oszczędność czasu zarówno kandydatowi, jak i firmie. Ale chociaż 
wywiady wideo pomagają przyspieszyć proces rekrutacji, mogą 
stwarzać wyzwania w kontekście oceny kandydatów. Rozmowy 
kwalifikacyjne online mogą być korzystnym rozwiązaniem 
dla kandydatów niepełnosprawnych, mających obowiązki 
opiekuńcze lub problemy z przemieszczaniem się. Z kolei dla 
kandydatów mających trudność z dostępem do wymaganej 
technologii i stabilnego połączenia internetowego, taka forma 
może być ograniczeniem. Ogromna liczba, bo aż 70% kandydatów 
twierdzi, że straciło szansę na pracę z powodu problemów 
technicznych podczas rozmowy kwalifikacyjnej online (Glassdoor). 

Pełne spektrum wpływu, jaki prowadzenie rozmów 
kwalifikacyjnych online ma na rekrutację nie jest jeszcze znane, 
ale faktem jest, iż rozmowy kwalifikacyjne pozostają kluczową częścią procesu rekrutacji. 
97% ankietowanych twierdzi, że duży wpływ na ich decyzję o dołączeniu do firmy ma 
doświadczenie (Workable). Z drugiej strony, aż 33% zatrudniających menedżerów twierdzi, 
że ma jasność, czy zatrudniłoby kandydata już po upływie trzydziestu sekund od momentu 
rozpoczęcia spotkania (Social Talent). Jak wspomnieliśmy powyżej, decyzje te mogą 
podlegać nieświadomym uprzedzeniom. Działając pod presją czasu i dysponując mniejszą 
niż kiedykolwiek ilością informacji, menedżerowie mogą być narażeni na podejmowanie 
złych decyzji selekcyjnych, które w dłuższej perspektywie negatywnie wpłyną na poczucie 
zaangażowania i retencję pracowników. Raport „Spotlight on Recruitment” Thomas 
International wykazał, że w niektórych organizacjach, aż 57% rekrutacji kończy się 
niepowodzeniem w postaci późniejszego odejścia nowo zatrudnionego pracownika.
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JAK MOŻESZ POPRAWIĆ SKUTECZNOŚĆ ROZMÓW 
REKRUTACYJNYCH?  
Rekrutujący menedżerowie mogą skorzystać z technik szybszej selekcji kandydatów 
i przejścia do kolejnych etapów procesu, mierząc ich zdolności lub szybkość poznawczą. 
Ze względu na ciągłą presję czasu – zarówno w procesach rekrutacyjnych, jak i ogólnie 
w biznesie, szybkość działania ma zasadnicze znaczenie. Korzystanie z psychometrii na 
wczesnym etapie procesu rekrutacji zapewnia możliwość przeprowadzania rozmów 
kwalifikacyjnych tylko z kandydatami dopasowanymi do oferowanej roli. Poprawia 
to doświadczenie kandydata i prowadzi do lepszej jakości rozmów kwalifikacyjnych. 
Korzystając z wniosków zawartych w raportach do testów psychometrycznych, 
takich jak analiza zdolności, osobowości w miejscu pracy i zachowania, osoby 
przeprowadzające rozmowę kwalifikacyjną mogą zagłębić się w cechy kandydatów, 
otwierając się na głębsze dyskusje i bardziej rygorystyczną ocenę 
naturalnych predyspozycji kandydata w odniesieniu do roli.

Korzystanie z psychometrii na wczesnych etapach może 
oznaczać, że zdecydujesz się przeprowadzać wywiady 
rekrutacyjne tylko z osobami o dużym potencjale 
odniesienia sukcesu w Twojej organizacji. Świadomość 
czynników psychologicznych może również pomóc 
rekrutującym menedżerom prowadzić bardziej skuteczne 
rozmowy wstępne i dostosowywać zakres pytań w taki 
sposób, aby szybciej dotrzeć do sedna zagadnień, a ostatecznie 
dokładnie ocenić predyspozycje kandydatów do ról. Korzystanie 
z psychometrii w celu ustalenia, czy istnieje silne dopasowanie między kandydatem  
a rolą, zespołem i kulturą organizacyjną prowadzi do zatrudniania kandydatów,  
na których Twoje środowisko pracy działa motywująco. Biznesowe wykorzystanie 
badań naukowych do weryfikacji decyzji o zatrudnieniu pomoże uniknąć negatywnych 
recenzji od kandydatów w przyszłości. Będzie również miało korzystne przełożenie dla 
kandydatów – ich unikatowe doświadczenie będzie w Twojej firmie doceniane i będą 
odnosić sukcesy w środowisku, które naprawdę im odpowiada.

„Ważne jest, aby dokładnie określić parametry, których szukasz, stworzyć 

adekwatne pytania do rozmowy kwalifikacyjnej, które pozwolą dotrzeć do 

prawdziwych motywacji i postaw kandydatów, oraz opracować wiarygodne 

wytyczne dotyczące odpowiedzi na pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej, 

na podstawie których będzie można ocenić kandydatów”.

Mark Murphy, Hiring for Attitude

Seria „10 MINUT INSPIRACJI” Thomas InternationalCANDIDATE EXPERIENCE
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Biznesowe  
wykorzystanie badań 

naukowych do weryfikacji 
decyzji o zatrudnieniu pomoże 
uniknąć negatywnych recenzji 

od kandydatów  
w przyszłości.



75% osób 
poszukujących pracy 

twierdzi, że rzadko 
lub nigdy nie proszono 

ich o informację 
zwrotną po procesie 

rekrutacyjnym.
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5REZYGNACJA Z INFORMACJI ZWROTNEJ
Feedback jest najważniejszym czynnikiem budującym długofalową relację 
kandydata z Twoją marką (LinkedIn). Chociaż 98% rekruterów twierdzi, 

że zawsze udziela informacji zwrotnej kandydatom, którym się nie powiodło na 
rozmowie kwalifikacyjnej, aż 30% kandydatów twierdzi, że uczestniczyło w rozmowie 
kwalifikacyjnej, nie otrzymując żadnej informacji zwrotnej od pracodawcy (Workopolis). 
Transparentność, a zarazem dostęp do informacji, jakie kandydaci uzyskali dzięki 
istnieniu platform takich, jak GoWork lub Glassdoor oznacza, że nie da się już uniknąć 
sprzężenia zwrotnego. Faktem jest, że 86% pracowników i osób poszukujących 
pracy analizuje recenzje firm, aby zdecydować, gdzie ubiegać się o pracę 
(Glassdoor). Wbrew obawom firm, związanych z otrzymywaniem 
nieproporcjonalnej liczby negatywnych recenzji od niezadowolonych 
kandydatów i pracowników, aż 82% osób poszukujących pracy 
twierdzi, że podzieliłoby się pozytywnymi doświadczeniami,  
a tylko 69% negatywnymi. Szczególnie w obecnym klimacie, 
firmy nie mogą sobie pozwolić na niewykorzystanie 
możliwości oferowanych przez platformy recenzujące,  
w celu stworzenia pozytywnego wizerunku cyklu rekrutacji 
i budowania marki pracodawcy. Platformy internetowe 
będą albo bramą, albo barierą dla najlepszych talentów 
wchodzących do Twojej organizacji. Aż 80% kandydatów byłoby 
zniechęconych do ubiegania się o stanowisko w firmie,
która nie udzieliła informacji zwrotnej na temat ich poprzedniej aplikacji (Workopolis), 
a 90% chciałoby pracować w firmie, która stawia na transparentność (Glassdoor). 
Pomimo chęci, zdecydowanej większości osób poszukujących pracy, na udzielenie 
informacji zwrotnej, aż 75% osób poszukujących pracy twierdzi, że rzadko lub nigdy 
nie proszono ich o informację zwrotną po procesie rekrutacyjnym (Talentology). 
Konstruktywnie wykorzystane informacje zwrotne mogą być motorem ciągłego 
doskonalenia candidate experience, a nawet wydajności firmy.

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ WPŁYNĄĆ POZYTYWNIE NA 
DOŚWIADCZENIE KANDYDATÓW DZIĘKI INFORMACJI 
ZWROTNEJ?  
Informacja zwrotna ma fundamentalne znaczenie zarówno dla procesu rekrutacji, 
jak i optymalizacji doświadczeń kandydatów. Dbałość o CX polega na aktywnym 
poszukiwaniu, słuchaniu i oferowaniu konstruktywnej informacji zwrotnej. 
Wspomniana we wstępie do tego przewodnika firma Virgin Media, nauczyła 
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się budować CX polegając na proaktywnym zabieganiu o opinie i tworzeniu 
strategii działania na ich podstawie. Zamiast obawiać się złych recenzji, skorzystaj 
z transparentności zapewnianej przez platformy mediów społecznościowych, 
takie jak GoWork lub Glassdoor, aby stale poprawiać doświadczenie kandydatów. 
70% osób poszukujących pracy zmieniło swoją opinię na temat firmy na podstawie 
odpowiedzi na recenzję (Glassdoor), więc aktywne wchodzenie w interakcję może być 
przełomem.

Dostarczanie kandydatom informacji zwrotnej na temat wyników analiz 
psychometrycznych, tworzy trwałą wartość i polepsza ich doświadczenie, 
niezależnie od tego, czy później zostaną Twoimi pracownikami, czy też nie. Analizy 
psychometryczne, takie jak analiza zachowania lub osobowości, których wypełnienie 
zajmuje zaledwie 10 minut, pokazują, że inwestujesz w kandydatów i odróżniają 
Twoją markę od konkurencji w walce o największe talenty. Wnioski uzyskane przy 
pomocy analiz behawioralnych zapewnią kandydatom ten rodzaj informacji zwrotnej, 
którą zrozumieją, dzięki której zintegrują się i poczują się zaangażowani. Pomaga 
to nawiązać pozytywne relacje robocze z menedżerami i zespołami, przyspieszając 
integrację podczas onboardingu. Tu warto przypomnieć, że wspomniana wcześniej 
ankieta firmy Korn Ferry wykazała, że 55% ekspertów na rynku uważa, że rotacja 
pracowników wzrośnie w nadchodzącym roku.

Oznacza to, że świadoma komunikacja ma kluczowe znaczenie, zarówno dla 
doświadczenia kandydatów, jak i przygotowania nowo pozyskanych talentów na 
długi czas, który spędzą w Twojej firmie.
  

„W świecie kierunkowanym przez trend zwany „Great Resignation”, 

doświadczenie kandydata jest bardzo ważne, nawet jeśli ta osoba nie 

pozostaje w Twojej organizacji. Traktuj ludzi z szacunkiem i uprzejmością, 

przekazując informacje zwrotne w odpowiednim czasie. Nigdy nie 

wiadomo, czy kandydat, którego ostatecznie zatrudnisz, nie byłby 

poleceniem od kandydata, z którym nie wiązałeś przyszłości”.

Angela Persaud, Global Head of People and Culture, G/O Media



Czas na dane: 
PROGNOZY SUKCESU W PRACY 

Na bazie Schmidt& Hunter 1998, Oh& Shaffer 2016, oraz Sackett, Zhang, Berry, and & Lievens (2021)

Najlepsze predyktory 
(sukcesu w pracy) 

Wywiad 
ustrukturyzowany 

Zdolności 
poznawcze

Osobowość  
i zachowanie

Doświadczenie

Wyniki szkolne
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W metaanalizie 85 lat badań nad trafnością metod selekcji personelu, badacze 
Schmit i Hunter stwierdzili, że analiza wcześniejszych doświadczeń zawodowych 
i CV były relatywnie słabymi predyktorami sukcesu w pracy, a osobowość, wywiad 
ustrukturyzowany i zdolności (szybkość uczenia się) korelowały znacznie silniej 
z przyszłymi wynikami kandydatów w pracy. Nowsze badanie – Sackett, Zhang,  
Berry i Lievens (2021) ustawia tę kolejność w sposób następujący:
1. Ustrukturyzowane wywiady
2. Zawodowe testy kompetencyjne (job knowlegde tests)
3. Biodata (dane zbierane metodą badań empirycznych)
4. Próbki pracy
5. Testy zdolności kognitywnych 



„Korzystamy z analiz psychometrycznych 
dla pracowników na poziomie 
„senior”. Pozwalają nam określić, 
co nowo pozyskana osoba oznacza 
dla zespołu jako całości. Pomagają 
zobaczyć, jakie są płaszczyzny 
współpracy, wykorzystać indywidualne 
mocne strony i wspólnie zająć się 
słabszymi obszarami. Rozmawiamy 
o preferencjach behawioralnych, 
inteligencji emocjonalnej i o tym, jak 
mogą one wpłynąć na to, jak omawiane 
osoby są odbierane przez innych ludzi. 
W przypadku rekrutacji seniorów jest to 
dla nas naprawdę cenne”. 

Elaine Fleat

HEAD OF PEOPLE AND CULTURE

VISIONABLE

„Niektóre firmy mają problemy z dostępnością 
talentów. My mamy odwrotny problem, 
jesteśmy w stanie prowadzić procesy 
zatrudnienia na stanowiska w 80-100 miastach 
jednocześnie. Ponieważ mamy tak wiele osób 
ubiegających się o pracę u nas, używamy 
analiz psychometrycznych, aby rozdzielać 
aplikacje w skuteczny i przyjazny kandydatom 
sposób. Korzystamy z analizy behawioralnej 
Thomas zarówno przed, jak i po rozmowach 
kwalifikacyjnych. Profesjonalizm i standaryzacja 
naszego procesu rekrutacji pomogły w 
przyciągnięciu kandydatów z najwyższej półki 
i wyższej konwersji pod względem różnorodności 
w zatrudnieniu.” 

Ian Kendrick

DIRECTOR OF HR

CANONICAL

„W Grafton Recruitment często powtarzamy sobie i naszym klientom, że wyobrażenia kandydata 
o miejscu pracy zaczynają się od jego wyjścia z domu na pierwszą rozmowę, a ich utrwalenie bądź 
zburzenie następuje podczas okresu próbnego. Warto pamiętać, że w ramach wrażenia, które 
chcemy wywołać na przyszłych pracownikach, liczy się wszystko. Od tego jak zostali przywitani, 
przez obserwację przyszłych kolegów z pracy, których mija w korytarzu, aż po odczucia jakie  
w nim wywoła przyszły szef. O sukcesie w pracy natomiast decyduje faza okresu próbnego. 
Dobór i utrzymanie kadry w przyszłości będzie podstawą do budowania przewagi konkurencyjnej 
przedsiębiorstw. Proponujemy zadbać szczególnie o pracownika w fazie jego adaptacji do kultury 
organizacyjnej. Mogą w tym pomóc testy psychometryczne, na które możemy spojrzeć jako 
narzędzie do właściwego zarządzania pracownikiem i rozwinięcia w pełni jego potencjału,  
a tym samym satysfakcji z pracy.”  

Joanna Wanatowicz

MANAGING DIRECTOR GRAFTON POLAND

ZARZĄDZANIE  
DOŚWIADCZENIEM 
KANDYDATA  
W REALNYM ŚWIECIE



Zajrzyj na Testythomas.pl po więcej informacji.

THOMAS HPTI – OSOBOWOŚĆ/ POTENCJAŁ
Nasza analiza osobowości opiera się na modelu „Wielkiej Piątki”, opisując 
cechy, które pozwalają przewidzieć sukces zawodowy, a także ryzyko 
niepowodzenia. Dzięki profilowi osobowości można zidentyfikować 
kandydatów o największym potencjale do osiągnięcia sukcesu w miejscu pracy. 
 

THOMAS GIA – ZDOLNOŚCI POZNAWCZE
Analiza zdolności poznawczych zapewnia obiektywny obraz szybkości 
przetwarzania informacji i uczenia się kandydata lub pracownika.  
Może również pomóc w usuwaniu z procesów rekrutacyjnych tendencyjności 
w myśleniu, zapewnianiu równych szans oraz poszerzaniu puli talentów. 
 

THOMAS TEIQue – INTELIGENCJA EMOCJONALNA 
Nasza analiza inteligencji emocjonalnej mierzy 15 aspektów emocjonalnych 
dotyczących dobrego samopoczucia, samokontroli, emocjonalności 
i towarzyskości. Te cechy pomogą Ci zapewnić ukierunkowane wsparcie, 
które zwiększy zdolność Twoich najlepszych pracowników do osiągania 
wyników organizacyjnych. 
 

THOMAS PPA – STYL ZACHOWANIA 
Analiza stylu zachowania Thomas zapewnia głęboki wgląd w preferencje 
behawioralne, mocne strony, ograniczenia i styl komunikacji danej osoby. 
Pomaga to omawianym osobom zwiększyć samoświadomość i stanowi pole 
do analizy różnorodnej dynamiki behawioralnej. 

THOMAS ENGAGE – ZAANGAŻOWANIE 
Analiza Thomas Engage określa poziom zaangażowania pracowników w Twojej 
organizacji i identyfikuje strategie mające na celu poprawę ich samopoczucia, 
motywacji i wydajności. Pomaga zidentyfikować obszary, na których należy 
skoncentrować wysiłki, aby osiągnąć najszybsze i najlepsze efekty. 

NASZE  
ANALIZY
Analizy psychometryczne stanowią obiektywne i bogate źródło 
informacji na temat przewidywanych wyników danej osoby w pracy. 
Zapewniają wgląd w indywidualny styl komunikowania się i preferencje 
behawioralne, pomagając w rozwijaniu relacji i zwiększeniu 
zaangażowania w fazie rekrutacji i onboardingu oraz poza nią. 
Zacznij zachwycać kandydatów już dziś.



© Opracowanie: Grafton Recruitment Polska na bazie materiału Thomas International Ltd 2022. 

Założona w 1981 roku firma Thomas International buduje kulturę podnoszenia wyników organizacji na całym 
świecie, poprzez podejmowanie lepszych decyzji dotyczących ludzi, w oparciu o informacje szersze niż wykształcenie 
i doświadczenie – prawdziwy potencjał i możliwości ludzi. Platforma analiz Thomas łączy technologię, psychologię 
i twarde dane, aby każdy mógł łatwiej zrozumieć złożoną naturę ludzkiego zachowania, zdolności i osobowości. Dziś 
Thomas pomaga ponad 11 000 firm w 140 krajach maksymalnie korzystać z predyspozycji swoich ludzi.

CANDIDATE EXPERIENCE – Seria „10 MINUT INSPIRACJI” Thomas International

pobierz i zachowaj na zawsze

Chcesz z nami porozmawiać? Będzie nam bardzo miło. 
Napisz do nas na thomas.poland@gigroup.com lub zadzwoń: +48663300312

10 MINUT
INSPIRACJI

SZYBKIE WSKAZÓWKI  
NA #LEPSZYHR

Zapisz się na nasz Newsletter,  
aby w pierwszej kolejności dowiadywać się  
o nowych publikacjach w serii.

Zaangażowanie 
i motywacja 
pracowników 
po pandemii.

Planowanie 
sukcesji  
w niepewnej 
przyszłości.

Jak zatrzymać 
pracowników  
w organizacji.

Efektywny 
onboarding  
w zwinnych 
organizacjach.

Budowanie 
i rozwijanie 
efektywnych 
zespołów.

Rekrutacja 
liderów.

Różnorodność  
i przynależność.

Jak unikać 
uprzedzeń  
w rekrutacji. 

5 barriers to successful 
leadership and how to 
tackle them.

LEADERSHIPTEN MINUTE
TAKEAWAYS

Leadership 
zmieniającego 
się świata.

Rekrutacja 
osób  
o wysokim 
potencjale.

Trwały sukces 
zespołów 
hybrydowych. 

5 root causes of poor 
candidate experience  
and how to fix them. 

TWO MINUTE
TAKEAWAYS

CANDIDATE  
EXPERIENCE

Candidate 
experience.

pobierz  
i zachowaj na 

zawsze

 Tu możesz dowiedzieć się więcej 
o Narzędziach Thomas
(https://testythomas.pl/)

Tu możesz zapisać się na nasz 
Newsletter

(https://testythomas.pl/newsletter/)

Już wkrótce kolejne publikacje


