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POMYSŁ

FEEDBACK

Temat trudny, bo każdy ma coś na
sumieniu. Poruszam go, gdyż nigdy na

naukę nie jest za późno i w sumie z pokorą
do niego podchodzę, gdyż tak, zdarzylo mi

się nie dać feedbacku.
Dlaczego? Eh, może następnym razem

poruszę temat wpadek rekruterskich :)

A do rzeczy.... feedback to 
część naszej pracy. 

Część istotna.
.

BADANIE

Feedback jest kwintesencją - to wiemy!
Ale czego faktycznie oczekują od nas

specjaliści?
Co jest dla nich ważne?

Postanowiłam się dowiedzieć. 
Zrobiłam mini ankietę 

wśród inżynierów, 
z którymi pracuję na co dzień
i tym się dzielę z Wami dziś :) 

.
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Czy oczekujesz go od rekrutera?

FEEDBACK

Jest WAŻNY, jest OCZEKIWANY.

FEEDBACK
Odpowiedź: ,,NIE"- zawiera dopowiedź:

 "Nie, ale było by miło".

*KOMENTARZ
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Preferowana forma?

FEEDBACK

60 %   TELEFON 
30 %   EMAIL 
10 %    NIE MA ZNACZENIA
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ale się nie nadaje...

FAJNY PAN

Co inżynier faktycznie chce 
usłyszeć?

Ogólna ocena, jakie wrażenie? 
Co poszło nie tak? 
Co mógłbym poprawić? 
Przyczyna odrzucenia? 
Czy jest sens aplikować ponownie, czy już droga 
zamknięta? 

Konstruktywna krytyka

CIEKAWOSTKA, GODNA ROZWAŻENIA: 
Kandydaci, chcieliby również usłyszeć feedback, 

gdy dostaną ofertę pracy. Myślę, że taka praktyka 
jest rzadkością, warto o tym pomyśleć!!
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czyli, co konkretnie?

KONSTRUKTYWNA
KRYTYKA

informacja dlaczego NIE, np: 
niedopasowanie technicznych skillsów, 
znajomość języka, 
brak doświadczenia, 
lepsze skille innego kandydata etc. 

informacje, co rekruterowi spodobało sie w mojej 
ofercie dla firmy / ew. co wywołało konsternację / nie 
zostało zrozumiane 

informacja, co musiało by być w mojej ofercie, by 
przebiła pozostałych aplikujacych? 
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czyli, co konkretnie?

KONSTRUKTYWNA
KRYTYKA

Szukamy kogoś z większym doświadczeniem w 
technologii XYZ. 

Niestety, nie używał Pan wcześniej technologii XYZ, a 
jest to dla nas krytyczna umiejętność potrzebna w 
projekcie. 

Szukamy kogoś, kto będzie gotowy na dłuższe 
wyjazdy zagraniczne. 

Szukamy kogoś, posługującego się lepiej językiem 
angielskim. 

Chcielibyśmy Pana zatrudnić, niestety Pana 
wymagania finansowe są za wysokie względem 
naszego budżetu. 



WNIOSKI

FEEDBACK

Musi być. I koniec.  
Trochę jest to tak, jak z jazdą na łyżwach,
hmm...  
po chodniku daleko nie zajedziemy ;) 

Pracując w Mobice, mam bogaty wachlarz
możliwości, aby wyjść naprzeciw
oczekiwaniom inżynierów. Myślę, że
każdy z Was, kto ma specjalistów na
pokładzie firmy i są oni zaangażowani w
proces rekrutacji. 

Taką sytuację traktuję jako wielki plus. 
Możemy dać profesjonalny feedback, czyli
taki, który zawiera ocenę techniczną oraz
managerską. 

Jesteśmy w stanie powiedzieć, jak dana
osoba wypadła, co jest w porządku, a co
jeszcze powinna poprawić. 

Wiedząc, co kandydaci chcieliby usłyszeć,
w mojej ocenie, nie ma wielu przeszkód,
aby faktycznie przekazać im wartościową
informację zwrotną. Wszystko zależy od
naszego zaangażowania. 

To oczywiście pozytywny wariant. 04



WNIOSKI
Nieco trudniej mogą mieć  osoby, pracujące 
w agencjach, firmach consultingowych, 
gdzie z reguły kandydaci pracują 
bezpośrednio u klienta. 

Trudniej dlatego, gdyż nie ma konkretów, 
czasami nie wiadomo, co powiedzieć. 
Co wtedy? 
Z rozmowy z moimi kolegami 
dowiedziałam się naprawdę prostej 
rzeczy: powiedz cokolwiek. 
Nie chodzi o "lanie wody", tylko o sam 
kontakt. Jak jest? A może być prozaicznie 
tak: 

Przepraszam, nie wyszło - klient się wycofał. 

Powiedz to. Kandydat chce po prostu 
wiedzieć, czy proces jest cały czas otwarty, 
czy już zamykamy temat. Czasami tyle 
naprawdę wystarczy. 

To są jak dla mnie trudne, momentami 
ekstremalnie trudne okoliczności. Z 
autopsji je znam. Wtedy liczy się już sam 
kontakt i zwyczajne domknięcie sprawy. 

Aby taką świadomość zaszczepić w nas – 
kandydaci naprawdę czekają na kontakt z 
naszej strony. 
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NA ZAKOŃCZENIE
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W OCZACH INŻYNIERÓW BRAK FEEDBACKU 
JEST WYRAZEM BRAKU PROFESJONALIZMU I 
PRZEDE WSZYSTKIM SZACUNKU, ALE. . .  JEST 

COŚ  GORSZEGO OD NIEUDZIELENIA 
INFORMACJI ZWROTNEJ. . .  

Nie danie 
kandydatowi 

feedbacku jest  złe ,  ale  
o wiele gorsze 

jest  nie spełnienie 
obietnicy,  że go 

otrzyma. . .  
 

Badania były pi lotażowe (50 osób) ,  
wykonane z  czystej  symaptii  do 
wiedzy.  
Potrzebę tę ,  zaspokoiłam.

Mam nadzieje ,  że  i  dla  Was ten 
materiał  okazał  s ię  pomocny.  


