
ANKIETA REKRUTACYJNA 
Cześć!  

Zanim zaczniesz, przeczytaj. 

Witam Ciebie serdecznie w drugim etapie rekrutacyjnym na stanowisko PRAWEJ RĘKI w mojej 
firmie. 
Ankieta ma na celu poznanie Ciebie, Twoich umiejętności i kompetencji, które mogą zaowocować 
dobrą współpracą, ale również poznanie Twojej osoby, motywacji w pracy, upodobań oraz 
wyobrażeń organizacyjnych i finansowych. 

Musisz wiedzieć, że PRAWA RĘKA będzie dla mnie bardzo ważnym wsparciem i bliskim 
współpracownikiem, dlatego istotne jest zaufanie, wysoka motywacja i chęć rozwoju siebie oraz 
wspólnych projektów. Nie będziesz pracować DLA MNIE, tylko ZE MNĄ, zależy mi na dobrej 
komunikacji i proaktywnej postawie [to znaczy "jak widzisz, że leży to podniesiesz"], aby móc 
zrobić/rozwinąć wspólnie coś wyjątkowego! Dobra organizacja pracy, terminowość, umiejętność 
pracy zdalnej i zaangażowanie są mile widziane. Nie musisz umieć wszystkiego, wielu rzeczy 
nauczymy się razem! 

Jak wiesz, działam wielozadaniowo, mam szkołę językową, nagrywam podcast i jestem w trakcie 
tworzenie kursu j.niemieckiego online. Potrzebuję wsparcia we wszystkich tych procesach.  

Jeśli nie lubisz brać odpowiedzialności za powierzone zadania, a w Twoim słowniku często używane 
zwroty to "yyyy, zapomniałem/am" lub "jakoś tak wyszło", to proszę, nie aplikuj. Chcę pracować z 
osobą ogarniętą i pełną życiowej energii! 

Ankieta składa się z dwóch sekcji.  

1. O TOBIE - tutaj podasz kilka głębszych niż w zgłoszeniu informacji o sobie, odpowiedz na nie 
nawet jeśli niektóre pytania powielają się z tym, co pisałeś/aś w zgłoszeniu 
2. ZADANIA - tutaj przygotowałam kilka zadań, usiądź wygodnie, znajdź trochę czasu i daj sobie 
możliwość spokojnego wypełnienia ankiety 

Pytania z gwiazdką są obowiązkowe, te bez gwiazdki też są ważne - im więcej odpowiedzi, tym 
lepiej będę mogła sprawdzić, czy między nami może zaiskrzyć w pozytywnym znaczeniu tego słowa 
:)  

Ankietę należy wypełnić do 13.05.2021 [23:59]. Do wybranych osób odezwę się maksymalnie do 
20.05.2021 w celu umówienia się na ostatni krok, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna ze mną.  

Jeśli się nie odezwę, to znaczy, że nie przeszedłeś/ przeszłaś dalej. Nie będę wysyłać informacji 
wyjaśniających, dlaczego nie. Nie obrażaj się i nie bierz tego do siebie. 
Skoro wysyłam do Ciebie tę ankietę, to znaczy, że Twoja aplikacja mnie zaciekawiła i na pewno 
mogłoby z tego wyjść, coś dobrego. Wybór jest trudny, a prawa ręka, poza moją ;-) - może być 
tylko jedna.

Nie wykluczam też rozszerzenia współprac z innymi osobami w przyszłości, dlatego sądzę, że warto 
mieć nadal dobry kontakt z takimi osobami jak Ty! 6/1/2021



Nie ma złych odpowiedzi! Zaangażuj się w tę ankietę, bądź szczery/a i przekaż mi jak najwięcej 
informacji.  
Dziękuję! 

Aga

* Wymagane

* Ten formularz zarejestruje Twoje imię i nazwisko, dlatego wypełnij swoje imię i nazwisko.

Sekcja 1 O TOBIE

1

Czy jesteś ze Szczecina lub okolic Szczecina? 

Na czas wdrożenia chciałabym popracować z Tobą stacjonarnie w stałych 
godzinach [ok. 4h dziennie], u mnie w domowym biurze [okolice Wielgowa/ ul. 
Stary Szlak]. Wdrożenie potrwa około 1 miesiąc. Po wdrożeniu praca będzie w 90% 
zdalna i elastyczna. Tylko 1-2 dni w miesiącu będziemy się spotykać stacjonarnie.  

Jeśli nie jest to dla Ciebie możliwe, zrezygnuj z dalszego wypełniania ankiety. * 

 

2

Podaj imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu * 
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3

Na początek praca będzie wymagać ok. 20h/ tygodniowo. Praca jest elastyczna, 
ale ważne jest dla mnie to, aby te godziny były rozłożone na każdy dzień od 
poniedziałku do piątku. Czyli nie możesz pracować na przykład 3 dni po ok. 7 
godzin, a dwa dni mieć wolne. Chcę mieć możliwość codziennej pracy z Tobą po 
kilka godzin w umówionych terminach. Czy jest to dla Ciebie jasne i się na to 
zgadzasz? * 

Tak

Nie

Inne

4

Dlaczego aplikujesz? Szczerze, bo i tak wyjdzie :) Masz za dużo wolnego czasu; 
aktualna praca Cię wkurza; nie lubisz tego, co robisz teraz; szukasz zmiany; lubisz 
nowe wyzwania; itd. (max. 300 słów) * 

 

5

Czy gdzieś aktualnie pracujesz? Jeśli tak, to napisz gdzie, jakie masz stanowisko i 
jaki wymiar czasu pracy? * 
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6

Czym się interesujesz? Jakie masz hobby? Kto lub co Cię inspiruje?

 

7

Czy znasz jakiś język obcy? Jeśli tak, to jaki i jaki masz poziom?

 

8

Czy uważasz się za osobę kreatywną?

Tak

Tak, ale odnajduję się też w "zwykłych zdaniach" nie wymagających kreatywności

Nie, wolę wykonywać narzuconą pracę
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9

Zaznacz 3 punkty, które są dla Ciebie najważniejsze w pracy, co Cię motywuje. 
Możesz dodać swoje punkty. * 

Samodzielne stanowisko

Przyjazna atmosfera

Finanse

Możliwości rozwoju

Uczenie się nowych rzeczy

Fajny szef/ fajna szefowa

Prestiż

Poczucie bycia docenionym

Elastyczny czas pracy

Inne
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10

Zaznacz te punkty, które demotywują Ciebie w pracy? Możesz też dopisać swoje 
czynniki demotywujące. * 

Nadmierna kontrola

Monotonna praca

Zła atmosfera

Niesprawiedliwy szef

Praca w weekendy

Praca wieczorem

Brak możliwości rozwoju

Brak poczucia docenienia, pochwał

Inne

11

Tu możesz rozwinąć poprzednie odpowiedzi. Daj znać, co Cię napędza i dlaczego? 
Czego oczekujesz po współpracy ze mną? Czego nie lubisz w pracy?
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12

Jakie masz doświadczenia edukacyjne, zawodowe i prywatne, które mogą być 
przydatne na takim stanowisku? 
Gdzie pracowałeś/aś, co robiłeś? W czym jesteś dobry/a? Co jest Twoją mocną 
stroną? Potraktuj to miejsce jak swoją wizytówkę.  Jeśli opisałeś/ aś to w 
zgłoszeniu, pomiń pytanie.

 

13

Do obowiązków "prawej ręki" będzie należał też kontakt telefoniczny i mailowy z 
klientami, zarówno w sprawach miłych, jak i niezbyt przyjemnych, np. dotyczących 
zaległości w płatnościach. Zdarza się dość rzadko, ale się zdarza:) Zawsze działamy 
'po ludzku", ale nie jest to proste zadanie. Czy miałeś/aś jakieś przykre/ 
problemowe doświadczenia z klientami? Jak sobie z tym poradziłeś/aś?
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14

Prowadzisz swoje media społecznościowe? Jeśli nie masz nic przeciwko lub chcesz 
się pochwalić/pokazać - wklej link do swoich mediów społecznościowych: 
instagram, fb, tiktok, blog, etc. 

 

1 2 3 4 5 6

15

Raz ustalone obowiązki pilnujesz i ogarniasz bez konieczności ciągłego 
przypominania. W jakim stopniu uważasz, że jesteś samodzielny/a w pracy? (1- 
niesamodzielność, 6 - pełna samodzielność) * 

16

Czy robiłeś/aś jakiś test osobowości lub np.: Test Talentów Gallupa? 
Jeśli tak, to wpisz tu, jaki masz wynik i/lub top 5 talentów. 

 

17

Ile chcesz zarabiać na tym stanowisku NA RĘKĘ?  
Podaj konkret- stawkę. Nie pisz, że "się dogadamy", albo "nie wiem". Wyceń swój 
czas :) 
Możesz podać stawkę za godzinę lub za cały miesiąc ok.80h/mies. * 
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18

Czy jesteś otwarty na długoterminową współpracę ze mną? * 

Tak, szukam stałej pracy na dłuższy czas

Nie wiem

Nie, szukam czegoś na kilka miesięcy

19

Czy z biegiem czasu jesteś w stanie pracować na coraz większą liczbę godzin? * 

Tak, chciałbym/ chciałabym stopniowo zwiększać liczbę godzin

Nie, nie dam rady więcej. 20h/ tyg. jest dla mnie wystarczająco

20

Jaka forma zatrudnienia Cię interesuje? * 

Umowa o pracę na pół etatu

Umowa zlecenie na godziny

Umowa B2B - mogę założyć działalność

Umowa B2B - mam działalność

Inne
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21

W jakim przedziale wiekowym jesteś? * 

20-25

26- 30

31- 35

36- 40

40+

22

Kiedy możesz zacząć pracę? * 

 

23

Czy masz obiekcje przed nagrywaniem siebie/ tworzeniem filmików?

Tak

Nie mam z tym problemu

Inne
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Sekcja 2 ZADANIA

Ta część jest bardziej zadaniowa. Ma na celu sprawdzenie, jak działasz, ale także Ty masz okazję 
sprawdzić, z czym między innymi będziesz musiał/a się mierzyć na co dzień :) 

24

Wyobraź sobie, że już ze mną pracujesz i jesteś odpowiedzialny/a za obsługę 
klienta w szkole językowej. Napisz odpowiedź na podanego maila. Możesz 
poszukać informacji w internecie i na tej podstawie odpowiedzieć. [Napisz 
dokładnie tak, jakbyś to wysłał/a do klienta]  

MAIL OD KLIENTA: 

"Witam jakie kursy oferujecie i jaki koszt?

Pzdr, Jan Kwiatkowski"
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25

To zadanie jest takie samo, tylko treść maila od klienta inna. Znowu - napisz 
dokładnie tak, jakbyś to wysłał/a klientowi: 

MAIL OD KLIENTA: 

"Dzień dobry, 
jestem zainteresowana kursem angielskiego dla dorosłych. Mam nieregularne 
godziny pracy, grupowe zajęcia w stałych godzinach nie są możliwe.  Wasza szkoła 
została mi polecona, ale sprawdzałam ceny zajęć indywidualnych i to jest dla mnie 
trochę za drogo. W innych szkołach widziałam taniej. Co możecie mi zaoferować?  

E. Nowak"
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26

Napisz treść posta na Instagram do tej grafiki:
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27

Napisz treść posta na Facebook do tej grafiki:
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28

Napisz wszystkie sposoby, które przychodzą Ci do głowy, w jaki sposób można 
zachęcić dorosłych do rozpoczęcia nauki w szkole językowej. W tym pytaniu nie 
chodzi o wskazanie oczywistych zalet znajomości języków obcych. Bardziej 
interesuje mnie, co możemy zaoferować jako szkoła językowa, aby przyciągnąć 
klientów? Czego Twoim zdaniem np. brakuje na rynku, jakie promocje są 
atrakcyjne, czym warto się wyróżniać?

 

29

Które z poniższych narzędzi są Ci znane? Dopisz swoje, jeśli znasz jakieś przydatne 
narzędzia, które pomagają Tobie w pracy.

canva

crello

toggl

trello

asana

inshot

żadne, ale chętnie poznam :)

Inne
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Ta zawartość nie została stworzona ani zatwierdzona przez firmę Microsoft. Podane przez Ciebie informacje zostaną przesłane właścicielowi formularza.

Microsoft Forms

30

Tutaj możesz napisać do mnie, co tylko chcesz. Co uważasz, że jest ważne, a nie 
pytałam o to w ankiecie, albo nie było miejsca w zgłoszeniu A4. Pole nie jest 
obowiązkowe.

 

31

Jak oceniasz taki proces rekrutacji? [1 gwiazdka- źle/ 6 gwiazdek- super]  

Dziękuję za Twój czas i być może do zobaczenia na rozmowie :-)
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