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Wstęp
 

“Większość firm po prostu chce zatrudnić inżyniera. Rynek jest
jaki jest. A potem jakoś to będzie. Gdzieś się go wsadzi, wszystko

się wyprasuje ... 
Programista chce lepszą kasę i spełnienie obietnic fajnych

technologii, więc nie zadaje odpowiednich pytań.
Kandydaci często nie wiedzą o co zapytać i wymyślają cokolwiek

na miejscu …” 
 

Ta wiadomość od senior MLOps Engineera była dla nas punktem
zapalnym do stworzenia cyklu pt. Rekrutacyjny Czerwiec, 

w ramach #KawaNaKlawiaturę .
 

Celem inicjatywy jest zapobieganie nieudanym współpracom. 
A zdaje się, że takich jest coraz więcej …

Bo wraz z kosmiczną potrzebą zatrudniania programistów,
często idzie malowanie rekrutacyjnej trawy. Ale po co? Skoro

najczęściej skutkuje to rozjechaniem oczekiwań z realiami. I w
efekcie rozstaniem. A to spore koszty dla wszystkich stron.

 
W tym ebooku przytaczamy jedne z najczęstszych powodów

rozstań z firmami. Mamy je prosto z rynku, czyli z pierwszej ręki ;)
Tutaj podrzucamy tematyczne pytania, które warto zadać na
rekrutacji … Żeby się nie rozczarować i rozstawać rzadziej, niż

częściej.     
 

     Owocnej lektury!      
Aga & Aneta
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Dla kandydatów w IT
O co zapytać rekrutera
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 Jak od teraz na przestrzeni ostatniego roku wygląda u was
sprawa “ławek”?
 Co jest/było ich główną przyczyną?
 Jakie “role” przeważnie na niej zasiadały?

#1
Ławka

 
 

“Po przyjściu do nowej pracy nie było dla mnie projektu przez
dobre pół roku! Dostawałem sporadyczne taski “wypychacze”.
Niby fajnie dostawać pieniądze i nie musieć się przy tym prawie
wcale wysilać, ale ja bałem się, że dojdzie do tego, że będę miał
staż seniora, a wiedzę początkującego mida …” - Data Engineer

O co warto zapytać podczas rekrutacji?
Podpowiada Aga Myśliwczyk:

1.

2.
3.

Od tej wiedzy już tylko krok do zweryfikowania powodów u
samego źródła        pracowników w tej roli i z tej konkretnej firmy.
Choćby w prywatnej wiadomości na linkedinie. 
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A co inni myślą w temacie "ławki"?

Niestety większość organizacji nie wykorzystuje ławki jako źródła innowacji i sprzedaży
nowych projektów. Osoby znajdujące się na ławce powinny być raczej traktowane jako
rotujący zespół R&D. W ten sposób razem ze swoim "ławkowym" zespołem w ciągu
roku udało nam się zbudować partnerstwa z Amazon i Epic Games. Co otworzyło
drogę do nowych komercyjnych projektów.
Kluczem jest znalezienie odpowiednich projektów do zrealizowania i bliska
współpraca z zespołem sprzedaży i klientami. W rezultacie "ławka" może napędzać
rozwój zespołu.

Tomasz Jankowski 
Lead developer | Team leader |
Full-stack & design

Temat chyba przerabiany przez każdego, moim skromnym zdaniem ważne jest tutaj
otwarte wyrażanie swojego nie zadowolenia z braku zadań, które były by na
odpowiednim poziomie, a w między czasie doszkalanie się i szukanie czegoś nowego,
bo raczej nie jest dobra wróżba na przyszłość ;)

Karol Węcławski 
Senior PHP 

#KawaNaKlawiaturę
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 Poproś o rozmowę z innymi członkami zespołu, czyli z
osobami z którymi będziesz pracować bezpośrednio.
   Poproś o podanie konkretnych codziennych zadań.
 Zapytaj jakie są oczekiwania względem Ciebie w ciągu
pierwszych 30-60-90 dni.
 Zapytaj ile projektów czeka w kolejce, ile ich jest obecnie w
toku i ile osób + w jakich rolach pracuje w każdym z nich.

#2
Liczba i specyfika zadań do zrobienia

 
 

“Jedyne czego się nie spodziewałem, to ile rzeczy jest do
zrobienia. Przyszedłem jako 6 developer, żeby zająć się Machine
Learningiem. Okazało się, że jest tak dużo tematów do
ogarnięcia, że zacząłem budować swój zespół.” - MLOps Engineer

O co warto zapytać podczas rekrutacji?
Podpowiada Anita Brzezinska:

1.

2.
3.

4.
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Alee.. 

Dyspozycja zadań ściśle wiąże się z osobą lidera i kadrą
zarządzającą.

„1. Rozmawiałem z innym członkiem zespołu, ba, nawet ze
swoim liderem. I co z tego? Dzień przed moim rozpoczęciem
pracy, firma się w trybie natychmiastowym z nim rozstała.

2. Konkretne zadania codzienne, zależały od "1" - po zmianie,
okazało się to nieaktualne.

3. Znowu zależne od "1".

4. Tego firma nie chciała mi podać podczas rekrutacji." 

Dlatego miejmy na uwadze, że warto zaadresować więcej
obszarów – więcej o zmianach w kadrze managerskiej w
rozdziale 5.

#KawaNaKlawiaturę
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 Czy możesz mi opowiedzieć o potencjalnym przyszłym

#3
Pewność projektu

 
 

“W trakcie rekrutacji obiecano mi, że projekt będzie nowy i
pisany od zera, a okazało się, że to jakieś stare gow**.       
 Decydując się na współpracę chcę mieć pewność, do jakiego
projektu trafię! ” - iOS Developer.

O co warto zapytać podczas rekrutacji?
Podpowiada Agata Stamm:

1.
        zespole? 
    2. Z kim będę pracować? 
    3. Kto jest w tym zespole? (konkrety – imiona)
    4. Czy w toku rekrutacji będę mieć okazję ich poznać?

Gdy rola nabiera ludzkiej twarzy, mamy pewność, że zespół
istnieje/funkcjonuje!       A przecież nikt nie opowie lepiej o
projekcie, niż ludzie którzy w nim pracują!

#KawaNaKlawiaturę
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 Zadaj kilka pytań o architekturę projektu
 Zapytaj o to jakie konkretne technologie wykorzystywane są
w poszczególnych komponentach

#4
Technologie

 
 

“Często widać dysonans pomiędzy wymaganiami, a faktycznym
tech stackiem.” - Front-end Developer.

O co warto zapytać podczas rekrutacji?
Podpowiada Piotr Guzik:

Nie ma tutaj pytania, które rozwieje wszelkie wątpliwości, ale na
pewno można zminimalizować ryzyko… 

1.
2.

Nie bój się zadać też bardziej szczegółowych pytań. Interview jest
nie tylko dla firmy, ale też dla kandydata, żeby upewnił się, że
nowe środowisko będzie odpowiednie. 

Jeśli podczas rozmowy nie ma osoby, która jest w stanie na takie
pytania odpowiedzieć, możesz śmiało poprosić o przesłanie
takich informacji mailem albo o przygotowanie ich na kolejny
etap procesu. Jeśli taki jest planowany. 

#KawaNaKlawiaturę
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 Czy w najbliższym czasie planowane są jakieś zmiany
kadrowe w zespole do którego trafię?
 Jak w przeciągu ostatniego roku zmieniał się skład zespołu,
w tym przełożony?
 Jak w przypadku zmiany mojego lidera mogą zmienić się
moje zadania i organizacja pracy? 

#5
Zmiany w zespole i kadrze managerskiej

 
 

“Na wejściu zmienił mi się manager i skład zespołu. Albo mnie
świadomie nie poinformowali, albo podjęli decyzję na szybko.” -
MLOps Engineer.

 
O co warto zapytać podczas rekrutacji?
Podpowiadają Aneta Arłukowicz i Aga Myśliwczyk:

1.

2.

3.
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 Co najbardziej cenisz sobie w obecnej pracy? 
 Co powoduje, że czujesz się spełniony i doceniony? 

#6
Rotacja

 
 

“Na rozmowie rekrutacyjnej słyszysz o firmie same superlatywy. 
 A później okazuje się, że atmosfera w pracy jest gęsta, rotacja
pracowników wysoka, a ogólne złe nastawienie potęguje
niezdrową konkurencję i brak poczucia bezpieczeństwa 
w firmie.”        - Software Engineer.

O co warto zapytać podczas rekrutacji?
Podpowiada Agata Gwardyś:

Zaadresuj następujące pytanie do Tech Leada, Architekta czy
Senior Developera obecnego na rekrutacji. 

1.
2.

Zwykle kandydaci, aplikujący na stanowiska programistyczne do
firm IT, zadają pytania o projekt, seniority Zespołu i stack
technologiczny. 
A przecież równie ważne jest poczucie spełnienia i ogólnie
pojętego dobrostanu. 

Wydaje się banalne, ale dopiero, gdy spełnione są warunki
psychicznego komfortu pracy dla każdego z nas, to
automatycznie przekłada się to na wspierającą atmosferę 
w pracy, nastawienie na współpracę, a nie rywalizację i przede
wszystkim na chęć dzielenia się wiedzą wśród Specjalistów 
z różnych obszarów kompetencji. 
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Graj w otwarte karty 

Jak trafi się na rozmowie osoby, które pracują w tym dziale do, którego jest rekrutacja i
się ich zapyta to być może dowiemy się jakiejś prawdy o organizacji. Moim zdaniem jak
się gra w otwarte karty jest lepiej, bo jednak po co marnować sobie czas nawet na
miesiąc czy tydzień zatrudniając się tam

Marcin Stańczyk  
Główny Specjalista ds. IT 
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 Czego oczekujecie od kandydata?
 Jaka jest idealna osoba na to stanowisko? 

#7
Rozwój

 
„Po prostu nie było dla mnie przestrzeni do rozwoju. Zadania były
bardzo niewymagające i to raczej ja mogłam uczyć innych 
w firmie niż na odwrót. Co oczywiście nie jest niczym złym, ale to
jeszcze nie był odpowiedni moment dla mnie na taką
„stagnację”.  To było akurat moje niedopatrzenie. Szukałam
czegoś nowego i przyjęłam ofertę bez większego zastanowienia.”
– IT Analyst.

O co warto zapytać podczas rekrutacji?
Podpowiada Sylwia Gręzak: 

Punktem wyjścia zawsze powinna być dyskusja o dokładnych
obowiązkach na stanowisku. Można zacząć ogólnie, pytając: 

1.
2.

Ale też można głębiej:
   3. Jak wygląda typowy dzień w pracy na stanowisku X?
   4. Co dokładnie robi u Was osoba na stanowisku X?

Nie jest niczym złym, żeby drążyć kwestię ścieżki rozwoju już w
trakcie rekrutacji. Czasem może okazać się, że nie jest ona jasna 
i nie należy się bać dopytywać. Można nawet poprosić, żeby
przedstawiono ją Wam już na etapie oferty, zadając pytanie"

   5. Jaki jest pomysł na moją osobę w Waszej firmie na kolejnych  
       6 miesięcy?

To bardzo celne pytanie. Umawiając się KONKRETY już na etapie
oferty, można uniknąć rozczarowań w przyszłości.

14
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 Jaka postawa i zachowania są dla ciebie wspierające w
budowaniu relacji?
 W jaki sposób moglibyśmy wspólnie dbać o tę relację, żeby
opierała się na ważnych dla ciebie i dla mnie wartościach?
 W perspektywie rozwoju firmy, zespołu, mojego skill-set’u
oraz ewolucji mojej roli, w jaki sposób będziemy rozmawiać 

#8
Poor Management

 
 

„Reguły awansu były niejasne i bardziej polegały na widzimisię
kadry zarządzającej. W projekcie odpowiadałem za zadania
znacznie przekraczające ustalony zakres obowiązków osoby na
mojej pozycji. Natomiast mój manager mocno zlewał każdą moją
prośbę o rozmowę i rozważenie podwyżki/ dostosowania
obowiązków. Nawet mi nie odpisywał.” - Software Developer.

O co warto zapytać podczas rekrutacji?
Podpowiada Katarzyna Hudyma:

W przytoczonym kontekście widzę kilka wątków. Dlatego
zdecydowanie warto pogłębić rozpoznanie problemu dla
precyzyjnego zrozumienia motywacji (oraz jej braku) do
rozmowy jednej i drugiej strony, uniknięcia szumów
komunikacyjnych oraz błędu kontekstu. 

Oto 4 pytania rekrutacyjne, które pomogą zarówno kandydatowi
jak i managerowi zrozumieć się lepiej:

1.

2.

3.

       o nowych warunkach współpracy lub awansie?
   4. Według jakich kryteriów możemy oceniać moją pracę 
       i rozwój, by były dla nas zrozumiałe, transparentne 
       i wiarygodne? 15
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#9
Zespół

 
“Często jest mi coś obiecane lub wręcz kłamane. Jak to na
przykład, że firma posiada wielu dobrych programistów. Raz było
mi powiedziane w trakcie rekrutacji, że jest ich 30. A było ... 2.”  -
iOS Developer.

O co warto zapytać podczas rekrutacji?
Podpowiada Tomek Jurek:

Seniority zespołu to obok samego projektu kluczowy czynnik
wpływający na rozwój programistów, którzy do niego dołączają.
Dlatego całkiem słusznie stanowi podstawę decyzji wielu
kandydatów.

      Informacje na ten temat można zweryfikować samemu,
choćby patrząc na linkedinie jakie doświadczenie mają osoby,
które w swoich profilach oznaczają jako swojego pracodawcę
firmę, do której aplikuje kandydat. 
Jeśli takich osób nie ma wielu, a rekruter twierdzi inaczej, warto
w trakcie rozmowy zapytać o to i dopytać, czy w zespole są osoby
na body leasingu. 

#KawaNaKlawiaturę
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 Ile jest osób w zespole (w danym stacku w całej firmie, nie na
projekcie) i jaka jest jego struktura?
 Jaka jest proporcja osób spoza firmy na projekcie (body
leasing etc.)?
 Czy projekty są realizowane od początku do końca przez stały
zespół? Jak często skład zespołu się zmienia?
 Jak wygląda struktura zespołu na projekcie - Ile osób
realizuje dany projekt i jaki jest ich poziom doświadczenia
oraz jakie są ich role? 
 Czy zdarzają się sytuacje, kiedy programista realizuje projekt
indywidualnie, czy raczej zawsze przynajmniej w parze
(dwóch devów tej samej technologii, np. iOS) lub w większym
zespole? 
 Czy w zespole jest lider przewyższający doświadczeniem inne
osoby i czy jest do niego przypisany na FTE, czy na fragment
etatu?
 Czy programista realizuje więcej niż jeden projekt
jednocześnie, a jeśli tak, to w jaki sposób dzielony jest jego
czas pomiędzy projektami?
 Czy w trakcie projektu istnieje możliwość zmiany zespołu?”

Dobre pytania do rekrutera to 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

#KawaNaKlawiaturę
2022
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#10
Pewność zatrudnienia

„Z dniem dzisiejszym ponad 700 osób pożegnało się z pracą
którą kochali, w tym JA. W związku z tą "restrukturyzacją" jestem
gotowy na nowe wyzwania.” - Scrum Master

„Po 6 latach wymarzonej pracy szukam czegoś nowego.
Charyzmatyczni liderzy zostali zastąpieni młodymi wilkami.
Wysypało się od razu 10 osób. A ja postanowiłem szukać nowej
wymarzonej pracy :)” – Software Developer

Jak do tego podejść? 
Podpowiada Kasia Hudyma:

W procesie restrukturyzacji wyłączenie emocji jest praktycznie
niemożliwe, bo ten proces dotyka albo bezpośrednio nas, albo
ludzi, z którymi najpewniej już zbudowaliśmy relację.
Niesamowicie przykry temat.

#KawaNaKlawiaturę
2022
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Niemniej jednak, kiedy emocje opadną, warto ustrukturyzować
myśli, tj:

1. Na co faktycznie miałem / mam wpływ w kontekście obecnej
sytuacji?
2. Na co nie miałam / nie mam wpływu i odbyło się zupełnie poza
mną?
3. Czego nie rozumiem, nie wiem i czy faktycznie mogłem się
tego dowiedzieć wcześniej, jeśli zadałbym odpowiednie pytania
odpowiednim osobom?

Moja propozycja pytań:

1. W jaki sposób i przez kogo podejmowane są kluczowe decyzje
w firmie?
2. Czy i w jaki sposób odbywa się ogólnofirmowa komunikacja
odnośnie procesu podejmowania decyzji strategicznych w
firmie?
3. Kto odpowiada za zarządzanie kryzysowe w firmie?
4. Według jakich wartości leadership team podejmuje decyzje w
sytuacji kryzysowej w firmie?

#KawaNaKlawiaturę
2022
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Dla rekrutera / Tech Leada
O co zapytać kandydata

#KawaNaKlawiaturę
2022
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 Rozmowę techniczną zaczynamy od omówienia 1-2
najciekawszych projektów z CV i zadajemy pytania
pogłębione o organizację zespołu (role i zakres obowiązków),
współpracę z klientem lub product ownerem i metodykę oraz
procesy.
 Kolejną metodą jest pytanie o omówienie problemu lub
wyzwania w pracy, który można opisać metodą STAR.
 Narzędziem, które najcześciej jest osobnym etapem jest
Project deep dive, czyli głębsza rozmowa o wybranym przez
kandydatkę/a projekcie, który dobrze odzwierciedla jego
dotychczasową pracę. Przed spotkaniem opisujemy
kandydatce/owi cel spotkania i dajemy możliwość
przygotowania się.

#1
Odpowiedzialność

“W trakcie tech rekrutacji które prowadzę, próbuję ocenić czy
dany człowiek jest odpowiedzialny za robotę, potrafi przejąć
inicjatywę, czy też ogranicza się do klepania tasków lub trzeba
stale mieć na niego oko. Wiadomo, że jeśli spytam kogoś "czy
jesteś odpowiedzialny", to powie, że jest ;)” Front-end Developer.

Jak to sprawdzić?
Podpowiada Tomasz Jankowski:

Oceniając odpowiedzialność staram się sprawdzić poprzednie
doświadczenia oraz nastawienie kandydatki/a. Korzystam razem
z zespołem z kilku metod na różnych etapach rekrutacji.

1.

2.

3.

Na koniec jeżeli mamy jeszcze jakieś wątpliwości, możemy
skorzystać z Case studies, czyli przedstawienia kandydatowi/ce
sytuacji i zapytania jakby ją rozwiązał/a. Ważne, żeby były to
sytuacje prawdziwe, nie teoretyczne. Najlepiej gdyby dotyczyły
naszej pracy lub organizacji. 21
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Często pytam kandydatów jak pracują. W sensie, proszę o przeprowadzenie mnie
przez ich proces od początku do końca. Troszkę też pomaga mi tu zadanie testowe,
jeżeli widzę, że kandydat zna potencjalne pułapki danych rozwiązań, to odbieram to
jako odpowiedzialność. Tak samo nie mam nic przeciwko doprecyzowania zadania.
Osoba, która czuje się odpowiedzialna za zadanie woli się dokadnie dowiedzieć co ma
zrobić. 

Ryszard Bosiak 
Front-end Developer 

Polecam poszukać coś więcej nt. pytań behawioralnych - behavioral interviewing,
STAR method.

 Przemysław Dąbek 
Senior Automation Engineer 

#KawaNaKlawiaturę
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 Podejście do juniorów
 Czy kandydat wypowiada się z góry, czy go denerwują że
pytają, że nie wiedzą. Czy mentoruje, czy tylko neguje                 
i odrzuca pull requesty.
 Podejście do technologii
 Czy kandydat wpada w jakieś dogmaty np. używa tylko
jakiejś konkretnej technologii/frameworka, a całą resztą
gardzi.
 Team player 
 Czy kandydat mówi tylko o sobie, czy też o teamie. Czy
uwzględnia zasługi innych.
 Poczucie wyższości 
 Podejście - jestem dobrym specjalistą, to znaczy, że jestem
lepszy od innych. Czerwone światło powinno się pojawić
szczególnie wtedy, kiedy jest to rekrutacja na leada/seniora
 Wie czego nie wie 
 W odpowiedziach na pytania techniczne są 3 możliwości:      
 1. Wiem 2. Nie wiem 3. Robię educated guess na podstawie
mojej wiedzy. Kręcenie i obchodzenie tematu jest słabe, bo
nie wiadomo czy będzie można na takiej osobie polegać.
Szczególnie cenię odpowiedź 3. I proces dlaczego. Co
pokazuje zdolność do myślenia i rozwiązywania problemów.
Razem.”

#2
Culture Fit

 
„Zdarzyło mi się, że współpraca z nowym członkiem zespołu
rozjechała się, bo szybko okazało się, że jednak wartości i
oczekiwania leżały u obu stron gdzie indziej. Nie było tego
kliknięcia - dopasowania do zespołu.” - Team Lead.

Jak to sprawdzić?
Podpowiada Jeremi Kaczmarczyk:

Najlepiej wyłuskiwać z odpowiedzi i drążyć te tematy, które
mogą świadczyć o culture fit. Często zwracam uwagę na: 

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

23
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Śledź #KawaNaKlawiaturę !
 

Tutaj jest dobrze pogadane! 
 Podrzucaj istotne tematy dla programistów.

#ProgramistaTeżCzłowiek 
 

Nie pozwól, żeby kawa na klawiaturze 
prześladowała Ciebie! 

 
Zaobserwuj # już dziś! 

#KawaNaKlawiaturę
2022
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