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Dzień #1

Pewność siebie
w roli rekruterki



CZEŚĆ!
Nazywam się Joanna Urbańska i pomagam początkującym oraz
rozwijającym się rekruterkom rekrutować profesjonalnie, przyjaźnie
i z pasją. 

Na własnej skórze doświadczyłam jak nie przykłada się wagi do
edukacji, szkolenia i wdrażania rekruterów do swojej pracy.
Założyłam więc bloga rekrutujzpasja.pl i tworzę wiele materiałów,
aby pomóc Ci zadbać o wszystkie aspekty budowania najlepszych
procesów - zarówno dla kandydata, jak i biznesu.

Bierzesz udział w WYZWANIU #RekrutujęSkutecznie, a więc już
chciałabym Ci pogratulować! Bierzesz odpowiedzialność za swój
rozwój i działasz, a to już baaardzo dużo. Właśnie tak osiąga się
sukces - małymi krokami do celu. Mam nadzieję, że wszystkie
materiały i ćwiczenia, które dla Ciebie przygotowałam w tych         
 3 dniach zaprowadzą Cię dalej w kierunku Twoich zawodowych
marzeń. Ba! Jestem wręcz tego pewna, jeśli tylko z nich
skorzystasz!

Trzymam kciuki za Twoje rozmowy rekrutacyjne!

Joanna
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MODEL ZASOBÓW

Przy każdej z poniższych kategorii zapisz zasoby, które już posiadasz jako
rekruterka.
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JA
DZISIAJ

WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI

CECHY
CHARAKTERU LUDZIE

Co masz w zasięgu ręki? Z czego możesz skorzystać?

Uświadomienie sobie zasobów, które już posiadasz, pokaże Ci jak wiele już
masz, aby zrealizować swój cel. Wypisz wszystko, co przychodzi Ci do głowy:
konkretną wiedzę z różnych obszarów, wszystkie umiejętności, które możesz
wykorzystać na tym stanowisku, cechy charakteru, które Cię wspierają w tej
roli i ludzi, którzy mogą Ci pomóc, wesprzeć Cię w rozwoju.



Rekrutuj z Pasją 4

ZAPISKI Z WARSZTATÓW

Spisuj swoje notatki i wrażenia po każdym szkoleniu. Napisz, jak się czułaś
podczas konkretnych zadań, o czym myślałaś i jak się czujesz po
ukończeniu testowania nowej wiedzy.

Wracaj tutaj co jakiś czas! Takie zapiski pokazują, jakie osiągasz postępy.
Możesz wyciągać wnioski co robić następnym razem lepiej :)
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Zrób kolejny krok i naucz się

profesjonalnej rekrutacji end to end.

REKRUTACJA OD A DO Z Kurs
Online

30 lekcji wideo (ponad 10 godzin)

16 kart pracy z ćwiczeniami

11 checklist

10 szablonów

4 skrypty

3 workbooki

materiały dodatkowe

dożywotni dostęp do platformy online

certyfikat ukończenia kursu

Kurs
Online

Szczegóły już wkrótce!

https://online.rekrutujzpasja.pl/kurs/rekrutacja-od-a-do-z/
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