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Warsztat

• Zdobądź praktyczną wiedzę z zakresu najlepszych praktyk 
i innowacyjnych narzędzi, by przeprowadzać skuteczne selekcje i rekrutacje 
najlepszych kandydatów!

• Sprawdź zdobytą wiedzę w trakcie ćwiczeń!

• Zdobądź certyfikat!

                 Zgłoś swój udział już dziś!

        530 755 339       ewa.rokicka@bmspolska.pl   



 WARSZTAT

Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
        
     Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
        
     Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo

Referencje

Innowacyjne narzędzia i dobre praktyki w pracy rekrutera

Warsztat przeznaczony dla specjalistów ds. rekrutacji i selekcji, menedżerów HR i menedżerów liniowych oraz dla 
innych osób biorących udział w procesie naboru kandydatów, odpowiedzialnych za jego profesjonalny przebieg 
i efektywność.

Cel:

Jego celem jest zapoznanie Uczestników z najlepszymi praktykami i innowacyjnymi narzędziami rekrutacji 
i selekcji kandydatów, umożliwiającymi prowadzenie skutecznych procesów rekrutacyjnych na obecnym 
wymagającym rynku.

Korzyści z uczestnictwa:

Dzięki praktycznemu charakterowi szkolenia Uczestnicy:

• Poznają specyfikę aktualnego rynku pracy i wymagania, jakie stawia on przed rekruterami.
• Nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego naboru kandydatów.
• Poznają innowacyjne metody i źródła poszukiwania kandydatów.
• Zapoznają się z efektywnymi narzędziami selekcji, zwiększającymi trafność wyborów.
• Poznają możliwości wykorzystania testów wiedzy, umiejętności, kwestionariuszy predyspozycji
zawodowych i innych praktycznych narzędzi stosowanych w praktyce rekrutacyjnej.

Ponadto, szkolenie będzie także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy Uczestnikami,
stworzenia bazy dobrych praktyk i inspiracji.

Metodyka pracy: 

Metoda warsztatowa z elementami prezentacji, praca grupowa, w parach i ćwiczenia indywidualne,
symulacje, prezentacja autentycznych materiałów i narzędzi selekcyjnych, dyskusja i wymiana
doświadczeń.



KURS REKRUTERSKI

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, prostych narzędzi, miłej atmosfery. 
Przebywałam pod opieką super prowadzącego
   
        Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex

1. Wprowadzenie:
• Odrobina demografii – o czym powinien wiedzieć każdy rekruter.
• Rynek w pracy w liczbach i co z tego wynika dla Twojej pracy.
• 4 pokolenia na rynku pracy – wyzwania rekrutacyjne.

2. Przygotowanie do poszukiwań Kandydatów:
• Jak zbudować trafny Profil Rekrutacyjny Kandydata?
• Kluczowe umiejętności kandydata - Profil Kompetencyjny.
• Macierz Selekcyjna i Skala Ocen - konstrukcja i zastosowanie.

3. Rekrutacja Kandydatów:
• Źródła poszukiwania kandydatów i ocena ich efektywności.
• Rekrutacja wewnętrzna czy zewnętrzna?
• Czy ogłoszenia rekrutacyjne są jeszcze skuteczne?
• Gdzie szukać kandydatów z 4 pokoleń pracowników?
• Open House – kiedy warto stosować?
• Media społecznościowe i jak z nich efektywnie i etycznie korzystać?
• Viral Recruiting, E-recruiting, Gamifikacja, Scouting… - wymóg naszych czasów?
• Jak budować politykę systemów poleceń i re-recruitmentu?

4. Selekcja Kandydatów:
• Przegląd narzędzi selekcyjnych oraz ocena ich efektywności.
• Diagnozowanie kompetencji za pomocą wywiadu behawioralnego.
• Assessment Centre – czy rzeczywiście jest najtrafniejszą metodą selekcyjną?
• Testy wiedzy i umiejętności – rodzaje, przykłady rynkowe i interpretacja wyników.
• Kwestionariusze osobowości i predyspozycji zawodowych – co dzięki nim i jak możemy
zbadać?
• Testy kompetencyjne - konstrukcja i zastosowanie.
• Symulacje, próbki pracy i analiza przypadku – praktyczne narzędzia diagnostyczne.

5. Wybór Kandydata:
• Czy kandydat idealny to zawsze najlepszy kandydat? – kryteria wyboru kandydata.
• Matryca Motywacyjna – jak sprawdzić dopasowanie kandydata do oferowanego stanowiska?
• Czy praca może uszczęśliwiać? - efektywność pracownika a jego naturalne predyspozycje.
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    TRENER

Monika Kołodziejczyk

Trener, coach, certyfikowany asesor, konsultant HR i wieloletni praktyk w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 
Certyfikowany trener metody STAR.

Absolwentka Studiów Podyplomowych z zakresu Doradztwa Zawodowego i Job Coachingu SWPS oraz Studiów 
Trenerskich SWPS. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała przez 17 lat tworząc i zarządzając działami personalnymi 
w międzynarodowych korporacjach i dużych firmach. Odpowiadała za systemy rekrutacji, szkoleń i rozwoju oraz 
systemy motywowania i oceniania pracowników, a także wynagrodzenia, benefity i relacje pracownicze. Posiada 
bogate doświadczenie w zakresie projektów rekrutacyjnych kandydatów na wszystkie szczeble organizacji, wdrażania 
wielorakich systemów z obszaru zarządzania personelem, budowania strategii personalnej oraz prowadzenia szkoleń 
i warsztatów.

Specjalizuje się w szkoleniach z obszarów związanych z zarzadzaniem zasobami ludzkimi, zarządzaniem zespołami 
oraz rozwojem umiejętności osobistych.

Preferuje warsztatową formułę prowadzenia zajęć, łącząc niezbędną teorię z dużą dawką aktywizujących ćwiczeń, 
symulacji, dyskusji i pracy własnej Uczestników. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie zdobyte w korporacjach 
o wysokich standardach rozwiązań HRM, skupia się na przekazywaniu Uczestnikom rozwiązań praktycznych, 
przydatnych w ich obecnej bądź przyszłej pracy. Uzyskuje zawsze bardzo pozytywne oceny Uczestników.


