Przydatne wskazówki dla użytkownika wideorekrutacji
automatycznej

1. Miejsce i czas
Rozmowę możesz przeprowadzić w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie. Postaraj się wybrać
ciche i dobrze oświetlone pomieszczenie, aby uzyskać możliwie najkorzystniejsze warunki
otoczenia.

2. Sprzęt
Upewnij się, że Twój komputer jest w pełni sprawny, ma dobre połączenie z Internetem,
posiada działającą kamerę internetową, głośniki oraz mikrofon. Jeśli korzystasz z laptopa,
sprawdź, czy posiada on wystarczająco naładowaną baterię. Jeśli nie masz wtyczki Flash –
zainstaluj ją (https://get.adobe.com/pl/flashplayer).

3. Zadbaj o siebie!
Nie denerwuj się – zautomatyzowana rozmowa video umożliwia przeprowadzenie rozmowy
rekrutacyjnej w wyjątkowo komfortowych warunkach sprzyjających Kandydatowi. Odpręż się
i weź trzy głębokie wdechy, abyś czuł się pewny siebie. Wypij szklankę wody i przygotuj
jeszcze jedną, którą możesz mieć w zasięgu ręki, aby podczas rozmowy na pewno nie zaschło
Ci w gardle. ;-)

4. Link
Otwórz link, który dostałeś w wiadomości mailowej od Rekrutera.

5. Film
Poznaj nas oglądając nasze video i zajrzyj do naszego biura!

6. Konfiguracja sprzętu
Ustaw mikrofon i kamerę. Jeśli nie masz programu Adobe Flash Player – zainstaluj go.
Następnie postępuj zgodnie z filmem instruktażowym. W oknie „Ustawienia programu Adobe
Flash Player” wybierz odpowiedni mikrofon oraz kamerę. Zamknij okno, a później zezwól na
dostęp do kamery i mikrofonu.

7. Test kamery i mikrofonu
Nagraj próbne video. Obejrzyj je ponownie i oceń jakość nagrania. Jeśli jesteś zadowolony,
wybierz zielony przycisk, jeśli nie, wybierz czerwony, dokonaj odpowiednich zmian i spróbuj
ponownie.

8. Zgoda
Zaznacz okienko po prawej stronie, aby zaakceptować zgodę na przetwarzanie nagrania i
wybierz przycisk „kontynuuj”.

9. Pytanie
Wysłuchaj dokładnie pytania Rekrutera.

10. Odpowiedź
Weź głęboki oddech i nagraj swoją odpowiedź! Możesz ocenić jak wypadłeś, oglądając swoje
video. Teraz przejdź do następnego pytania! Powtórz punkty 10 i 11 tyle razy, ile pytań
przygotował dla Ciebie Rekruter.

11. Brawo!
Właśnie odpowiedziałeś na wszystkie pytania. W celu zakończenia rozmowy wybierz
odpowiedni przycisk.

