
Proces rekrutacji 
z punktu widzenia inżynierów 
i ich mobilność zawodowa



Co znajdziesz w środku? 

Co w głównej mierze decyduje o podjęciu decyzji 
o relokacji celem podjęcia pracy? 

O ile procent Pracodawca musiałby zaproponować 
wyższe wynagrodzenie, aby Kandydat zdecydował 
się na relokację? 

Na jakie pytanie najtrudniej odpowiedzieć podczas 
rozmowy rekrutacyjnej? 

Najbardziej preferowany typ rekrutacji.

Co najbardziej stresuje Kandydatów podczas 
rozmów o pracę?

W jakiej formie w trakcie dotychczasowych procesów 
rekrutacyjnych najczęściej były sprawdzane kompe-
tencje techniczne naszych respondentów? 

Czy Assesment Center to popularna metoda 
sprawdzania umiejętności Kandydata?

Kluczowe aspekty, które decydują o podjęciu pracy 
w danej firmie.
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Co w głównej mierze zadecydowałoby o podjęciu przez 
Ciebie decyzji o relokacji celem podjęcia pracy? 

74%
wyższa pensja

11%
zdobycie nowych 

kompetencji

11%
atrakcyjna lokalizacja

4%
renoma nowej firmy

Edyta Jurczak – Bednarska, Senior Technical Recruiter 
komentuje: 

Relokacja jest przedsięwzięciem energochłonnym i kosztogennym z założenia, 
ponieważ wymaga przeorganizowania sobie życia na nowo, w tym zorganizowania 
nowego miejsca zamieszkania, transportu dobytku i czasem rodziny. Nie dziwią zatem 
wyniki, że 

zdecydowana większość respondentów byłaby zmotywowana 
do relokacji wyższym wynagrodzeniem 

– wszak to przedsięwzięcie musi być opłacalne. Niemniej, nie jest to kluczowe dla wszyst-
kich udzielających odpowiedzi, bo choć są w mniejszości, to po równo 11% opowiedziało
się także za innymi motywatorami, a są to lokalizacja i rozwój kompetencji.

Nie wiemy, oczywiście, czy lokalizacja jest oce-
niania jako atrakcyjna z powodów prywatnych czy 
zawodowych. Z doświadczenia z prowadzonych 
wywiadów wiemy, że zawsze jest to ocena bardzo 
indywidualna. Czasem wynika z prywatnych planów, 
czasem jednał łączy się z innym, równie popularnym 
punktem, czyli możliwością zdobycia nowych kompeten-
cji. Nie zawsze te kompetencje można zdobyć w miejscu 
aktualnego zamieszkania. Z resztą migracja zawodowa 
jest znana i funkcjonuje w społeczeństwach rozwijają-
cych się i rozwiniętych.

Edyta Jurczak-Bednarska
Senior Technical Recruiter

https://www.linkedin.com/in/edyta-jurczak-bednarska/


O ile procent pracodawca musiałby zaproponować Ci wyższe 
wynagrodzenie, żebyś zdecydował/-a się na relokację? 

94%
Powyżej 15%

5%
Od 10% do 15%

1%
Do 5%

Edyta Jurczak – Bednarska, Senior Technical Recruiter 
komentuje: 

W tym pytaniu chcieliśmy sprawdzić jaki wzrost wynagrodzenia byłby rekompensa-
tą za relokację. Zakresy były odniesione do deklarowanych oczekiwań różnych grup zawo-
dowych. 

Z naszych wywiadów wynikało, że stanowiska managerskie wyższego szczebla 
nie oczekują aż tak dużego progresu finansowego, z kolei sama zmiana pracy 

często wymaga relokacji. 

Jest to poniekąd wpisane w zawód. Na stanowiskach managerskich średniego szczebla, jak 
również specjalistycznych, wakaty już nie są tak ograniczone, żeby trzeba było się każdora-
zowo relokować, zatem też prawdopodobieństwo umotywowania takiej relokacji finanso-
wo wzrasta. 

Na niższych szczeblach w organizacji i dla osób młodszych bądź mniej 
wykwalifikowanych, a zarazem zarabiających najmniej z tych opisanych grup, 

znaczny wzrost wynagrodzenia jest „must have”.

W ankiecie nie pozyskiwaliśmy danych o poziomie stanowiska ani stażu, nie możemy więc 
jednoznacznie stwierdzić, że grupa badana jest mało zróżnicowana. Być może jednak 
największy odsetek odpowiedzi pochodzi z ostatniej grupy lub też osób, dla których reloka-
cja nie jest konieczna w ogóle. Przez „brak konieczności relokacji” rozumiemy tu sytuację, w 
której rynek lokalny daje wystarczająco dużo możliwości zarobkowania i rozwoju, przez co



dana osoba musiałaby mieć znaczną gratyfikację, żeby zdecydować się na przeprowadzkę
i podjęcie pracy w innym miejscu. 

Załóżmy jednak, że niezbędnym minimum opłacalności relokacji jest 1000 zł netto 
( jest to uproszczenie dla celów obliczeń), co stanowi 5% dla osoby, której wynagrodzenie 
wynosi 20000 zł netto, zaś aż 20% dla osoby z wynagrodzeniem 5000 zł netto. Biorąc pod 
uwagę takie bardzo proste obliczenia, nie dziwi ilość odpowiedzi udzielonych na 
korzyść wzrostu wynagrodzenia powyżej 15%.

Podczas rozmów rekrutacyjnych najtrudniej jest Ci odpowiedzieć 
na pytanie? 

50%
Gdzie widzisz siebie 
za 5 lat?

17%
Dlaczego chcesz 
u nas pracować?

12%
Jakie są Twoje 
mocne strony?

21%
Jakie są Twoje 

słabe strony? 

Edyta Jurczak – Bednarska, Senior Technical Recruiter 
komentuje: 

W tym pytaniu chcieliśmy dowiedzieć się, które z typowych pytań zadawanych pod-
czas rozmowy kwalifikacyjnej są najmniej wygodne. Połowa respondentów podała „Gdzie 
widzisz siebie za 5 lat”. Jest to jeszcze dość popularne pytanie, choć już chyba nie aż tak 
często padające podczas rozmowy. Dlaczego to pytanie może wzbudzać obawy? Otóż, 
może być ono rozumiane jako swego rodzaju deklaracja, że chcemy coś osiągnąć lub 
nasza odpowiedź zasugeruje, że nie wiemy czego chcemy albo, że mamy niesprecyzo-
wane plany / nie mamy planów. Może być rozumiane jako zagrażające – szczególnie jeśli 
mamy przekonanie, że istnieje jakiś klucz odpowiedzi. 

Kolejnym popularnym stresującym pytaniem jest rozmawianie o słabych stronach. Należy 
ono do tych mniej przyjemnych, ponieważ wymaga opowiedzenia o czymś, czego w sobie 
raczej nie lubimy. 



Niemniej zapewne większość osób wie, że takie pytanie padnie 
i się do niego przygotowuje.

Mimo tego, że pytanie o mocne strony jest dla respondentów najmniej stresujące, to i tak aż 
12% osób odpowiedziało się za jego trudnością.

Pytanie „Dlaczego chcesz u nas pracować” uplasowało się na 3 miejscu z wynikiem 
17% odpowiedzi. Zatem prawie 1/5 respondentów ma problem z odpowiedzeniem dlacze-
go właśnie to miejsce pracy jest tym, na którym jemu/jej/im zależy. Pytanie to jest w stanie 
pokazać, że się nie przygotowaliśmy, tzn. nie sprawdziliśmy firmy. Jest też niewygodne dla 
osób, które poszukują pracy i nie są w tej komfortowej sytuacji, w której mogą sobie pozwo-
lić na wybieranie pracodawcy.

Jaki tryb rekrutacji najbardziej preferujesz? 

64%
Hybrydowy

24%
Całkowicie zdalny

12%
Całkowicie stacjonarny

Paulina Schodowska - Head of Talent Acquisition
komentuje: 

Zdaniem ankietowanych najbardziej preferowanym trybem rekrutacji jest łączenie 
spotkań online ze spotkaniami bezpośrednimi. Jest to bardzo wygodna forma rekrutacji z 
punktu widzenia kandydata, gdyż na początkowym etapie, na którym dowiadujemy się 
najwięcej o roli, nie ma konieczności przyjazdu na spotkanie bezpośrednie do firmy. Jest to 
spora oszczędność czasu i braku konieczności zmian w kalendarzu, zwłaszcza gdy kandy-
dat pracuje zdalnie, wystarczy tylko zorganizować sobie czas na rozmowę.  

Hybrydowy tryb spotkań rekrutacyjnych pozwala także na spotkanie się face to face 
z przyszłym pracodawcą, co daje większe możliwości wyczucia czy pomiędzy 



pracownikiem a pracodawcą będzie tzw. ,,chemia”, czy klimat pracy będzie zbieżny 
z oczekiwaniami kandydata.

Paulina Schodowska
Head of Talent Acquisition

 Całkowicie stacjonarny tryb rekrutacji może być 
dla kandydatów bardziej uciążliwy, zwłaszcza gdy 
proces rekrutacyjny jest złożony z kilku etapów i kandy-
dat musi kilkukrotnie przybywać na spotkanie bezpo-
średnie do przyszłej firmy. 

Co najbardziej stresuje Cię podczas rozmów rekrutacyjnych?

48%
Negocjacja 
wynagrodzenia 

19%
Pytanie o powód 

zmiany pracy 

12%
Wystąpienie 
przed kamerką 

21%
Rozwiązywanie 

case'ów 

Paulina Schodowska - Head of Talent Acquisition  
komentuje: 

 Nadal dla większości ubiegających się o pracę, rozmowa o wynagrodzeniu i nego-
cjacje poziomu pensji są najbardziej stresującym elementem. Może wynikać to przede 
wszystkim z lęku przed odrzuceniem w procesie rekrutacyjnym, a niekiedy równie z niepew-
ności i braku wiary w siebie. Na drugim miejscu z punktu stresogenności znalazło się 
rozwiązywanie studium przypadków tzw. case study. Jest to niewątpliwie stresujący 
element procesu, bowiem bezpośrednio związany z umiejętnościami i kompetencjami 

https://www.linkedin.com/in/paulina-schodowska/


aplikujących. To element sprawdzający poziom naszej wiedzy i dopasowania meryto-
rycznego do stanowiska. Nie dziwi więc, że rozwiązywanie casów znalazła się na drugim 
miejscu w przeprowadzonej ankiecie. Co ciekawe, aż 19% ankietowanych stresuje się pyta-
niami na temat podwodów odejść/zmian pracy. 

Zapewne dla aplikujących, którzy rozstawali się w niesprzyjających warunkach 
lub mających coś do ukrycia przed swoim przyszłym potencjalnym pracodawcą, 

jest to bardzo stresujący moment. 

 Często przecież firma nie decyduje się na kandydata, który został zwolniony z pracy 
z przyczyn lezących po stronie pracownika. Firmy unikają również tzw. ,,skoczków” więc 
dla osób, które nie potrafią w sposób logiczny i spójny wytłumaczyć swoich decyzji, jest 
to wyzwanie, generujące jakiś poziom stresu. 12% ankietowanych stresuje się przed 
wystąpieniami online. Może to wynikać zarówno z tego, że inny niż dotychczas sposób 
rozmowy rekrutacyjnej – zdalny, sprawia że, to, co nowe, jest bardziej niepewne i stresujące. 
Aplikujący mogą czuć się bardziej rozproszeni i mniej skoncentrowani na rozmowie przed 
kamerką, bowiem widzą samych siebie na ekranie, nie mają w tego typu wystąpieniach 
doświadczenia, gorzej czują się w rozmowach zdalnych.

W jakiej formie w trakcie dotychczasowych procesów 
rekrutacyjnych najczęściej były sprawdzane 
Twoje kompetencje techniczne? 

33%
Case study
/ studium przypadku 

18%
Bezpośredniej pracy 

z produktem 

16%
Testów wiedzy

33%
Omówienia rysunku 

technicznego 



Monika Paciorkowska-Krawców - Senior Technical Recruiter/Team Leader
komentuje: 

Pracodawcy rekrutując na stanowisko techniczne chcą mieć pewność, że dobrze 
wybierają. 

Największą popularnością cieszą się Case Study / studium przypadku 
i omawianie rysunków technicznych. 

Może to wynikać z tego, że te dwie metody pozwalają na interakcję/prowadzenie rozmowy 
czy nawet dyskusji, co pokazuje decydentom nie samą wiedzę merytoryczną, ale pewien 
sposób myślenia/rozumowania/prowadzenia analizy. Dodatkowo mogą być realizowane 
całkowicie zdalnie poprzez rozmowę lub udostępnienie ekranu. 

 Monika Paciorkowska-Krawców
Senior Technical Recruiter/Team Leader

Praca z produktem pozwala na podobny rodzaj 
rozmowy i wymiany opinii, jednak wymaga już spo-
tkania bezpośredniego i większego przygotowania. 
Najmniejszą popularnością cieszą się testy wiedzy, 
co nas nie dziwi, gdyż daję one zero-jedynkowe rezul-
taty i niejako zawężają pole do poszukania potencjału 
w kandydacie.

Czy w dotychczasowych procesach rekrutacyjnych, w których 
brałeś udział jako metodę oceny Twoich kompetencji 
wykorzystano Assesment Center?

4
Nie

18%
Nie wiem

33%
Tak

9% 

https://www.linkedin.com/in/monikapaciorkowska/


Monika Paciorkowska-Krawców - Senior Technical Recruiter/Team Leader
komentuje: 

Assessment center jest bardzo kosztochłonną i czasochłonną metodą oceny 
kompetencji, więc korzysta się z niej tylko w wybranych przypadkach. 

Polega na umówieniu kilku kandydatów, poproszenie ich o wspólne rozwiązywanie 
konkretnych zadań, a następnie obserwowaniu i ocenianiu przez Assesora. W idealnej 
sytuacji na 1 kandydata przypada 1 Assessor. Jak widać cześć kandydatów nie spotkało się 
nawet z tą nazwą, stąd nie wiedzą, czy brali w takim spotkaniu udział, jednak podejrzewa-
my, że w innym przypadku ta nazwa zapewne padłaby ze strony firmy, gdyż w kręgach HR 
to pojęcie jest dobrze znane.

Co jest dla Ciebie najważniejsze w procesie rekrutacji
zanim podejmiesz pracę w danej firmie?

59%
Spotkanie 
z przyszłym szefem 

12%
Czas trwania 

rekrutacji 

10%
Otrzymanie listu 
intencyjnego 

19%
Jakość kontaktu 

z rekruterem 

Paulina Schodowska - Head of Talent Acquisition  
komentuje: 

Jak widać praca z daną organizacją to praca z Szefem (coś jak odwrócenie popular-
nego zdania „Nie odchodzi się od organizacji, odchodzi się od Szefa”). Jest to osoba mająca 
największy wpływ na naszą pracę i chcemy wiedzieć kto to taki i choć trochę poznać go 
poprzez rozmowę przed podjęciem decyzji o współpracy – ten wynik prawie 60% w ogóle 
nas nie dziwi. Widzimy również, że oceniane są działania, które w żaden sposób nie wpły-
wają na nasze dalsze losy w firmie. Te wyniki to migające światło ostrzegawcze dla 
Działów HR pokazujące, że ich praktyki mają znaczenie i są wizytówką organizacji.



Dziękujemy, że poszerzasz wiedzę na temat doświadczeń Kandydatów, których możesz 
kiedyś spotkać na swojej drodze zawodowej! 

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w prowadzeniu swoich wewnętrznych procesów 
rekrutacyjnych – odezwij się do nas! Porozmawiajmy o Twoich potrzebach! 

Napisz do nas!

A jeżeli lubisz wiedzieć więcej na temat rekrutacji inżynierów – odwiedź 
naszą bazę wiedzy, w której co tydzień dzielimy się doświadczeniem! 

Lubię wiedzieć więcej!

Tel. (+48) 512 175 535
E-mail: rekrutacja@bergman-engineering.com

ul. L. Petrażyckiego 57
52-434 Wrocław, Polska

Bądź z nami na bieżąco!

Ankiety zostały przeprowadzone na osobach pracujących w branży technicznej w Polsce 
na profilu LinkedIn firmy Bergman Engineering w miesiącach kwiecień – maj. Łącznie 

w ankietach udzielono 769 odpowiedzi. 

https://bergman-engineering.pl/znajdz-inzyniera/?utm_source=mini-raport&utm_medium=ostatnia_strona&utm_campaign=kontakt_mini_raport
https://bergman-engineering.pl/baza-wiedzy/?utm_source=mini-raport&utm_medium=ostatnia_strona&utm_campaign=kontakt_mini_raport
https://www.linkedin.com/company/bergman-engineering/
https://bergman-engineering.pl/



