
O TYM, CO MÓWIMY MILCZĄC - AUTOPREZENTACJA 
PODCZAS ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

Wiadomo - na rozmowę kwalifikacyjną trzeba iść przygotowanym, bo to jak wypadniemy w znacznej 
mierze wpływa na to czy dostaniemy pracę, czy też nie. Dla większości osób jasne też jest, że 
przygotowanie do rozmowy to nie tylko gotowość odpowiadania na różnego rodzaju pytania, ale też to co 
przekazujemy niewerbalnie, a więc nasz wygląd i wrażenie jakie wywieramy na innych. 

No właśnie - o ile z wyglądem sprawa na ogół jest jasna - ma być elegancki, schludny i odpowiedni do 
stanowiska na które aplikujemy -  co z osławioną mową ciała? Jak to jest że nawet jeśli mówimy to co 
trzeba i wyglądamy jak trzeba, możemy robić wrażenie osoby, z którą "coś jest nie tak". Jak wreszcie nad 
tym pracować - czyli czy da się myśleć o wszystkich ważnych aspektach mowy ciała i równocześnie być 
aktywnym rozmówcą?

PRZYGOTOWANIA I PRACA

Przygotowanie do rozmowy podzielić można na trzy zasadnicze obszary. 
Pierwszy obejmuje sferę merytoryczną, a więc to, co mówimy - jak opowiadamy o swojej zawodowej 
przeszłości i przyszłości, jak odpowiadamy na pytania merytoryczne. 
Drugi obszar, to coś, co roboczo nazwać można sprawami organizacyjnymi - mieszczą się w nim kwestie 
takie jak zaplanowanie dojazdu, przygotowanie koniecznych dokumentów, zadbanie o odpowiedni 
wygląd i … kondycję, która umożliwi nam opanowanie stresu oraz skupienie się na rozmowie. 
Trzecim obszarem - równie istotnym jak poprzednie, który niejednokrotnie wydaje się być 
najtrudniejszym do opanowania - jest mowa ciała, czyli to, co mówimy o sobie za pomocą postawy ciała, 
gestów i mimiki. Jest to obszar tyle ważny, co trudny - wiele z zachowań niewerbalnych znajduje się 
bowiem poza naszą świadomością - czyli zwyczajnie o nich nie wiemy. Uświadomienie sobie tych 
zachowań, które może umożliwić ich zmianę, stanowi pierwszy krok do pracy nad tym, co mówimy 
milcząc.

Taka praca opłaca się nie tylko ze względu na to, iż prawdopodobnie każdy z nas będzie w przyszłości 
uczestniczył w wielu rozmowach kwalifikacyjnych - każde nasze wystąpienie publiczne, czy to podczas 
jakiegokolwiek zebrania pracowniczego, czy też w sytuacjach nieoficjalnych będzie efektywniejsze, jeśli 
będziemy umieli skutecznie komunikować się niewerbalnie. Sęk w tym, że o ile o tym jak przygotować się 
do rozmowy organizacyjnie można przeczytać w Internecie i po prostu zrobić to co jest napisane, 
o tyle nie da się w ciągu pół godziny popracować nad komunikacją niewerbalną. Tego typu praca wymaga 
innego typu zaangażowania, często zajmuje też sporo czasu. 

BACZNOŚĆ!

O tym, czego nie należy robić podczas rozmowy kwalifikacyjnej napisano już wiele. Fragmenty artykułów 
dotyczących rozmowy, które traktują o komunikacji niewerbalnej właśnie, czasem przybierają charakter 
listy zakazów: nie wolno krzyżować nóg, splatać rąk, garbić się, marszczyć czoła, dotykać rękami twarzy - 
szczególnie okolic ust, wiercić się na krześle, siedzieć na brzegu krzesła i tak dalej, i tak dalej. 

Prawdą jest, że robienie tego co zawierają  listy zakazów wywiera złe wrażenie na rozmówcy. Postawa 
otwarta - czyli taka w której rozmówca jest wyprostowany, nie ma skrzyżowanych rąk, nie garbi się, ma 
rozluźnione (a przynajmniej nie napięte) mięśnie twarzy, sprzyja nawiązywaniu kontaktu - to postawa 
która mówi: jestem otwarty, nie bronię się, chętnie porozmawiam.
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Prawdą też jest, że rozmówca który operuje pewnym i spokojnym głosem, podaje spokojnie i pewnie dłoń 
do uścisku, jednym słowem zachowuje się przewidywalnie i spokojnie, nie budzi niepokoju w rozmówcy
 i sprawia wrażenie "właściwej osoby na właściwym miejscu".

Wszelkie oznaki nadmiernego zdenerwowania - bo nie oszukujmy się, rozmowami denerwują się (prawie) 
wszyscy, chodzi więc o to by stres nas nie paraliżował i by nie był nadmiernie widoczny - napięcie, 
przygarbienie, łamiący się głos, zamknięta postawa, zachowania niezgodne z ogólnymi zasadami savoir 
vivr'u w spotkań oficjalnych, mogą być przyczyną wywarcia na osobie z którą rozmawiamy wrażenia 
zgodnie z którym coś jest nie tak - albo kłamiemy, albo generalnie nie radzimy sobie ze stresem, albo nie 
jesteśmy pewni własnych kompetencji, albo po prostu nie umiemy się zachować… albo jeszcze wiele innych 
wniosków może pójść za wrażeniem niepewności i napięcia, które wywieramy na osobie prowadzącej 
rozmowę. 
  
Mówiąc krótko wszystko to jest prawdą i wiedza o tym jakie zachowania wywierają negatywne wrażenie na 
rekruterze jest potrzebna. Tyle, że sama wiedza w tym wypadku może nie wystarczyć by tych - na ogół 
nieświadomych zachowań - unikać. Zachowania niewerbalne zwykle pojawiają się automatycznie - boimy 
się rozmowy i przybieramy postawę zamkniętą, jesteśmy zdenerwowani i nawykowo chowamy głowę w 
ramionach garbiąc się, nie wiemy co zrobić z rękami i odruchowo je zaplatamy. Można oczywiście pamiętać 
i kontrolować nasze gesty, wymaga to jednak zaangażowania energii oraz pewnej wprawy. 

Jest też inny aspekt kontrolowania myślami zachowań niewerbalnych. Raczej nie ułatwi nam to 
formułowania logicznych i spójnych wypowiedzi  i  nie przysparza pewności siebie, która wpływa na to jak 
ogólnie jesteśmy odbierani. Wyobraźcie sobie zestresowanego kandydata, który na pierwszej 
w swoim życiu rozmowie kwalifikacyjnej z głową pełną tego, czego nie powinien robić ciągle łapie się, np. 
na krzyżowaniu nóg (bo dla niektórych to nawykowy sposób siedzenia) i denerwując się, że nie wypada 
najlepiej, szybkimi ruchami (a więc nerwowo) je prostuje. Jak myślicie, jak odbierze jego zachowania osoba 
z którą rozmawia? 

No właśnie. Osobiście uważam, że początkujący, jeśli chodzi o rozmowy kwalifikacyjne, nie powinni przez 
całą rozmowę myśleć o tym, czego nie wolno im robić, bo nie ułatwia to bycia pewnym siebie, a raczej na 
pewno uniemożliwia skupienie się na innych - równie ważnych - obszarach, ocenianych podczas rozmowy, 
takich jak na przykład udzielanie odpowiedzi na pytania. Moim zdaniem, dużo lepsze rezultaty od myślenia 
o tym, czego nie robić, daje ćwiczenie - czyli wypracowywanie w sobie umiejętności spójnej 
i (prawie) nawykowej mowy ciała podczas oficjalnych rozmów.  

CZYLI JAK TO ZROBIĆ? 

Trzeba oczywiście wiedzieć, jakie zachowania niewerbalne powodują zły odbiór przez osoby rekrutujące. 
Zamiast jednak uczyć się ich na pamięć i próbować umysłem opanowywać coś, co zwykle dzieje się 
intuicyjnie, warto zastanowić się które nienajlepsze zachowania niewerbalne stosujemy na ogół 
w stresujących, czy też oficjalnych sytuacjach. 
Bardzo pomocne może okazać się nagranie z nami w roli głównej, kiedy to odbywamy "próbną" rozmowę 
kwalifikacyjną z kimś znajomym. Zobaczenie siebie da nam konkretną informację, jakie niekorzystne 
zachowania niewerbalne mamy w zwyczaju. Na pewno zapamiętamy te zachowania, 
a przede wszystkim będziemy już wiedzieć co robimy źle i dzięki temu nie będziemy  musieli myśleć i 
przypominać sobie podczas rozmowy o wszystkich możliwych rzeczach, których nie powinniśmy robić. 
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Rzeczą, którą z wielu rożnych względów warto robić przed rozmową jest ćwiczenie praktyczne, czyli 
odgrywanie rozmów - rozmawiać powinniśmy albo przed kamerą, albo przed lustrem, albo z kimś 
znajomym. Warto też zapytać osobę, z którą ćwiczymy jakie niekorzystne zachowania niewerbalne 
zauważyła i nie obrażać się, kiedy wymieni ich kilka - to, że się o nich dowiemy, umożliwi nam zmianę na 
lepsze. 

A oto kilka praktycznych wskazówek odnoszących się do mowy ciała podczas rozmowy kwalifikacyjnej 
(polecam szczególnie jeśli nie mamy zbyt dużego doświadczenia w rozmowach):

1.   Zapoznaj się z tym, jakie zachowania wywierają negatywny wpływ na rozmówcy, ale nie ucz się ich 
na pamięć. Dowiedz się, co jest twoją słabą stroną i pamiętaj podczas rozmowy o tych właśnie 
rzeczach. 

2.  Szczególnie dobrze przećwicz kilkadziesiąt pierwszych sekund rozmowy - wejście do pokoju, 
powitanie, to jak siadasz, kilka pierwszych zdań. Efekt pierwszego wrażenia ma bardzo duży wpływ 
na ogólną ocenę kandydata. Błędy w komunikacji niewerbalnej popełnione na samym początku 
rozmowy znacznie bardziej wpływają na ogólną ocenę niż błędy popełnione już w trakcie rozmowy 
(o ile nie są rażące i nie jest ich bardzo dużo).

3.  Nie stresuj się jeśli zdarzy Ci się na chwilę założyć nogę na nogę, czy skrzyżować ręce w trakcie 
rozmowy - jeśli nie masz cały czas postawy zamkniętej i ogólnie robisz dobre wrażenie nie powinno 
to przekreślić Twoich szans. 

4.   Pamiętaj że na Twoją ocenę wpływa wszystko, a nie tylko mowa ciała. Perfekcyjna mowa ciała nie 
zapewni Ci pracy, jeśli merytorycznie nie wypadniesz dobrze. Zadbaj więc o należyte proporcje 
przygotowania się. 

5.   Zadbaj o  dobre nastawienie. Nie panikuj, przygotuj się na to, że będziesz się denerwować i nie 
przerażaj się tym. Ważne by stres nie zablokował Twojego działania, a nie by w ogóle go nie było. 

6.   A teraz najważniejsze: jeśli możesz iść na rozmowę z poczuciem pewności siebie, mówić prawdę 
i być przekonanym, że nadajesz się do tej pracy, zrób wszystko, aby iść z takim właśnie 
nastawieniem. Wówczas Twoja komunikacja niewerbalna  będzie sama "przekonywać" rekrutera 
do tego, że jesteś dobrym kandydatem. 

Pamiętaj! Tylko samemu będąc do czegoś przekonanym, można skutecznie przekonywać innych! 

Powodzenia! 
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