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To się dzieje! 

Rozpoczęliśmy rekrutację i szukamy konkretnego człowieka. Lubimy jasne sytuacje, 
dlatego przedstawiamy Ci nasze tricks& tips, czyli jak przygotować się do rozmowy 
rekrutacyjnej, która zapewni Ci miejsce w zespole Brand You Much.

Od czego powinieneś zacząć? Oczywiście od dobrego researchu na temat naszej 
firmy. Aby poznać nas jak najlepiej wejdź na nasze media społecznościowe 
(Facebook & LinkedIn) oraz zapoznaj się z projektami na Behance. Tam odkryjesz 
klimat, styl oraz tone of voice Brand You Much. 

Kolejny niezwykle ważny krok to ponowne zapoznanie się z ogłoszeniem, na które 
odpowiedziałeś. Zastanów się, jak każdy z wymienionych punktów dotyczących 
oczekiwanych przez nas kompetencji odnosi się do Twojego doświadczenia. 
Spotykasz się z czymś pierwszy raz? Nie szkodzi, zrób research. Nie zawsze liczy się 
tylko praktyka, czasem wiedza na dany temat staje się idealnym dopełnieniem 
prawie idealnego kandydata.

Rekrutujemy stacjonarnie, zobaczymy się więc osobiście. 

Rozmowa rekrutacyjna – co Cię czeka?

Na każdej rozmowie rekrutacyjnej w Brand You Much są obecne dwie osoby. 
Podczas rozmowy będziemy weryfikować Twoją wiedzę, pytać o doświadczenie, 
obowiązki na poprzednich stanowiskach, zrealizowane projekty i sukcesy lub po 
prostu o Twoje zdanie na dany temat. Na spotkaniu poznasz również więcej 
szczegółów dotyczących stanowiska, na które aplikujesz oraz zadań, które Cię 
czekają.

Co jest dla nas ważne?

Pomijając kwestię samego doświadczenia i kompetencji, interesuje nas Twoja 
osobowość. Cenimy autentyczność i ciekawość życia i świata. To nie liceum – 
uwielbiamy geeków, pokaż nam więc że kręci Cię to, co robisz i że chcesz to robić 
w Brand You Much.



Podczas rozmowy nie skupiaj się jedynie na tym, aby za wszelką cenę dobrze 
odpowiedzieć na wszystkie pytania. Oczywiście, wiedza jest ważna, ale nas 
interesuje również Twoje zdanie. Dlatego bądź sobą, chcemy zobaczyć, jaki 
jesteś, co Cię interesuje – tylko tak sprawdzimy, czy do nas pasujesz. I uwierz, 
naszym celem nie jest stresowanie Kandydatów, wręcz przeciwnie, chcemy 
poczuć z Tobą dobre flow :)

Ważna rzecz - wszelkie pytania w trakcie rozmowy są przez nas mile widziane. 
To dla nas znak, że jesteś naprawdę ciekawy i zainteresowany tym, co robimy. 
Chcesz dopytać o zespół, wskaźniki do premii? Nie ma sprawy, pytaj o wszystko, 
co jest Ci potrzebne, aby później sprawnie podjąć decyzję, czy chcesz być 
częścią Brand You Much. 

Na koniec pamiętaj - nawet jeżeli teraz nie dostaniesz oferty pracy, nic 
straconego. Każda dobra rozmowa i ciekawy Kandydat zostanie przez nas 
zapamiętany. To tak na przyszłość.

Gotowy?

Teraz już masz pełen obraz tego, jak to wygląda u nas – w Brand You Much. 
Mamy nadzieję, że przekonaliśmy Cię, że taka rozmowa wcale nie musi być 
stresująca, wystarczy tylko wykonać przedtem kilka kroków. 

Nie możemy się doczekać, aż Cię poznamy.


