
Pytania na rozmowę kwalifikacyjną 
 

1. Jak bardzo kreatywny jesteś? 
2. Podaj przykład Twej kreatywności podczas pracy z Klientem? 
3. Jakie największe wyzwania podjąłeś podczas swoich ostatnich lat pracy? 
4. Co motywuje Cię do pracy?  
5. Jak określiłbyś swoje zwyczaje podczas pracy? 
6. Czy inni postrzegają Cię jako pogodnego czy znudzonego podczas pracy? 
7. Jak radzisz sobie ze stresem? 
8. Czy masz dobrą znajomość komputera? 
9. W jakich szkoleniach ostatnio uczestniczyłeś? 
10. Jakie fachowe czasopisma czytasz? 
11. Czy masz w planie dalsze rozwijanie swoich umiejętności? 
12. Opisz swój sposób nauki. 
13. W jaki sposób najlepiej się uczysz? 
14. Wzrokowy, manualny? 
15. Powiedz czy kiedykolwiek miałeś kłopoty z wypełnianiem swych obowiązków w pracy? 

Jeśli TAK powiedz Dlaczego. Co było tego przyczyną? 
16. Powiedz, jak zachowałbyś się w niekomfortowej sytuacji. Np. Problem z klientem czy 

pracownikiem. 
17. Czy byłeś w sytuacji, gdzie świadomie nie wypełniłeś swoich obowiązków w pracy i 

jakie były tego konsekwencje? 
18. Czy łatwo podejmujesz decyzje? 
19. Czy pytasz innych, jeśli nie jesteś pewien swej decyzji? 
20. Jakie Twoim zadaniem nastąpią drastyczne zmiany w dziedzinie obsługi klienta w 

sektorze Salonów Kosmetycznych czy Fryzjerskich? 
21. Powiedz mi o sytuacji, gdzie zapobiegłeś lub rozwiązałeś trudną sytuację? 
22. Czy określiłbyś siebie liderem, przywódcą?  
23. Co takiego nie lubisz wykonywać podczas pracy w salonie? 
24. Z czego masz najwięcej przyjemności wykonując swoją pracę w Salonie? 
25. Czego oczekujesz podczas pracy w naszym Salonie? 
26. Co chciałbyś osiągnąć pracując w naszym Salonie? 
27. Co chciałbyś osiągnąć w swoim prywatnym życiu, 
28. Twoje marzenia? 
29. Co robią rodzice? 
30. Mieszkasz sama czy z rodzicami? 
31. Jesteś osobą wolną czy w związku? 
32. Jak Twoim zadaniem praca w naszym Salonie pomoże osiągnąć Twoje marzenia 

życiowe? 
33. Czym Twoim zdaniem jest praca w Salonie? 
34. Opisz stanowisko w Salonie na jakim chciałbyś pracować? 
35. Powiedz mi, dlaczego myślisz, że powinnam zatrudnić Ciebie a nie inną osobę na to 

stanowisko? 
36. Dlaczego praca w naszym salonie jest tak bardzo ważna dla Ciebie? 
37. Swoimi słowy powiedz mi jakich cech i zachowań szukałbyś w osobie jaką chciałbyś 

zatrudnić w Swoim Salonie? 


