
Wyniki badania

„POLACY A PROCES 
REKRUTACJI –
OCZEKIWANIA, OBAWY, 
POTRZEBY” 



Najważniejszy podczas procesu rekrutacji do pracy jest 
przejrzysty proces rekrutacji z informacjami na 
każdym jego etapie. Deklaruje to aż 61% badanych. 



Inne czynniki ważne podczas procesu rekrutacji,

które wskazali ankietowani to: 

krótki czas rekrutacji (37%), 

określony czas rekrutacji (34%) 

i partnerskie relacje w procesie rekrutacji (23%).



Blisko 

1/4 badanych 

za istotne uważa możliwość
ubiegania się o pracę 
w inny sposób niż wysłanie CV.



Większość ankietowanych 

(73%) 
deklaruje, że najważniejszym czynnikiem 
decydującym o ubieganiu się o pracę na dane 
stanowisko, w danej firmie jest płaca 
odpowiadająca oczekiwaniom. 



i dodatkowe korzyści 
np. ubezpieczenie 
zdrowotne 
i emerytalne (31%).

Wśród czynników wpływających na podjęcie decyzji 
o ubieganiu się o pracę na danym stanowisku badani wymieniają:

dopasowanie 
stanowiska do wiedzy 
i umiejętności (47%) 

interesująca 
branża/obszar 
działalności firmy 
(42%)

możliwość 
rozwoju (37%) 



W podjęciu decyzji o aplikacji na dane stanowisko w danej firmie ważne
są informacje o traktowaniu pracowników i warunkach pracy 
zaczerpnięte od znajomych i znalezione w internecie. 

• informacje od znajomych dotyczące traktowania pracowników i warunków 
pracy (25%)

• opinie w internecie (24%)



Dla

1/4badanych 

ważna jest elastyczność w trakcie 

umawiania spotkań. 



Brak możliwości dostosowania terminu 

spotkania do bieżących obowiązków jest 

jednym z czynników zniechęcających do 

udziału w rozmowie rekrutacyjnej.

Deklaruje to 14% osób aktywnych zawodowo. 



Wśród innych czynników 
zniechęcających do udziału 
w rozmowie rekrutacyjnej ankietowani 
wskazują słabą znajomość firmy, 
jej produktów i panujących tam 
zasad (19%) i brak informacji 
o firmie/warunkach pracy 
w internecie (14%).



Jednym z najważniejszych oczekiwań w procesie rekrutacji wskazanym 
przez badanych jest partnerskie traktowanie przez osobę 
przeprowadzającą rekrutację. Deklaruje to ok. 1/4 ankietowanych.   



Aktywny kontakt (inicjatywa) 
ze strony osoby rekrutującej 
jest ważniejszy dla osób 
poszukujących pracy (32%)
niż dla osób aktywnych zawodowo 
(21%).



Stres to najczęściej wymieniane 
przez badanych określenie najlepiej 
opisujące skojarzenia z procesem 
rekrutacji do pracy. Deklaruje to blisko 

40% badanych.



1/5osób
wskazuje, że z procesem 
rekrutacji do pracy wiąże się 
zdenerwowanie. 



Dla 

1/4osób 
nieodłącznym elementem procesu 
rekrutacji jest oczekiwanie. 



Przyjazna atmosfera
nie jest czymś, co kojarzy 
się z procesem rekrutacji do 
pracy. Wymienia ją tylko ok. 
10% ankietowanych. 



Trzy najczęściej wskazywane przez badanych 

oczekiwania związane z procesem rekrutacji to: 

otwartość i przyjazna 

atmosfera podczas 

rekrutacji 

bycie wysłuchanym z uwagą i 

skupieniem podczas rozmowy 

rekrutacyjnej 

i przekazanie informacji 
zwrotnej o wyniku procesu 
rekrutacji przez osobę, która 
ją prowadziła



Co ciekawe, otwartość 
i przyjazna atmosfera podczas 
rekrutacji jest ważna w takim 
samym stopniu dla osób 
aktywnych zawodowo 
i poszukujących pracy.
Wskazuje tak blisko połowa 
badanych z obu grup. 



Dziękujemy za uwagę!


