
BADANIA
SELEKCYJNE
Rekrutacja nie do podważenia



MAKE 
MY MIND
Pierwsza w Polsce agencja pracy 
opierająca rekrutacje na rzetelnych 
badaniach.

Działamy od 2014 roku, 
pomagając przedsiębiorcom
w budowaniu i rozwijaniu 
zespołów. 

Narzędzia przygotowywane są przez 
ekspertów z dziedziny psychologii 
i kognitywistyki, którzy stanowią 
fundament naszej załogi. 

Metody te są stosowane również 
w badaniach naukowych. 
Dzięki temu jesteśmy pewni, 
że są skuteczne i miarodajne.



BADANIA 
SELEKCYJNE

Przeprowadzimy cały proces 
rekrutacyjny, razem 
z badaniami selekcyjnymi.

Zrobimy badania, aby wybrać 
najlepszych kandydatów 
z Twojej listy.

Rekrutacja
+ badanie

Badanie

KANDYDACI

Sprawdzenie predyspozycji
Prognoza funkcjonowania 
w miejscu pracy

Juniorzy

Seniorzy
Weryfikacja kompetencji
Podstawa do budowy systemu 
motywacyjnego



PREDYSPOZYCJE
Badania selekcyjne

Kompetencje miękkie są szczególnie istotne w przypadku osób bez doświadczenia, które posiadają minimalną wiedzę techniczną. 
To one prognozują, jak kandydat rozwinie się na danym stanowisku. 

ODPORNOŚĆ 
NA STRES

• Efektywne działanie 
w sytuacji stresującej

• Zdolność koncentrowania 
się pomimo presji

• Panowanie nad emocjami

UMIEJĘTNOŚĆ 
PRACY 
ZESPOŁOWEJ

• Efektywne 
komunikowanie się

• Budowanie trwałych relacji
• Aktywny udział w pracy 

zespołu

ANALITYCZNE 
MYŚLENIE

• Szybkość nabywania 
umiejętności i wiedzy

• Rozumienie złożonych zadań
• Dostrzeganie związków 

przyczynowo-skutkowych
• Przewidywanie 

i rozwiązywanie problemów

KREATYWNOŚĆ

• Nieoczywiste rozwiązania
• Wychodzenie poza 

schematy



WERYFIKACJA 
KANDYDATÓW

WYŁAWIANIE MŁODYCH 
TALENTÓW

WYBÓR NAJLEPSZEGO 
SPECJALISTY

CEL BADAŃ



Odpowiednie dopasowanie kandydata do zespołu, stanowiska oraz 
do kultury organizacji

Długotrwała współpraca z pracownikiem oznacza 

długotrwałe korzyści biznesowe!

Pracownik, który zostanie z Tobą na dłużej i odnajdzie się w zespole

Poprawa efektywności pracy

Zaoszczędzenie pieniędzy i czasu, które poświęciłbyś na szukanie 
i wdrażanie kolejnego pracownika

Zmniejszenie ryzyka konfliktów w zespole

Wiedza na temat mocnych i słabych stron zespołu, dzięki czemu będziesz 
mógł nim efektywnie zarządzać i skutecznie go motywować

KORZYŚCI
Badania selekcyjne



Kim, Ployhart, 2014

Badania wykazały, że selektywne
dobieranie personelu przyczynia się, 
poprzez wzrost wydajności, do 
zwiększenia zysków.

Czy wiesz, że…

Obiektywne źródło wiedzy 

Łatwość porównania wyników

Wiarygodne i przejrzyste informacje 
o funkcjonowaniu w miejscu pracy

Przystępna procedura

NAJWAŻNIEJSZE
CECHY

Badania selekcyjne



W oparciu o dokładnie 
określone przez 
Ciebie wymagania 
technologiczne, 
przeprowadzimy 
testy umiejętności 
we współpracy 
z doświadczonymi 
deweloperami.

BADANIA SELEKCYJNE W KILKU KROKACH

01.
Wybierzemy 
i zaproponujemy 
odpowiednie 
narzędzia 
badawcze.

02.
Przeprowadzimy 
badania kandydatów 
oraz zespołu 
i bezpośredniego 
przełożonego, 
do którego mają 
być dopasowani.

03.
Przedstawimy 
czytelne raporty 
z badań wraz 
z rekomendacją 
najlepszych 
kandydatów.

04.



KOMPETENCJE OSOBISTE
Pełna lista kompetencji

POTENCJAŁ

Zdolność myślenia 
i umiejętności osobiste

•    Kreatywność
•    Myślenie analityczne
•    Elastyczność
•    Szybkie uczenie się

WYTRZYMAŁOŚĆ

Radzenie sobie 
z trudnościami

•    Asertywność
•    Odporność na stres
•    Wytrwałość
•    Odpowiedzialność
•    Zdolność pracy pod

   presją czasu

ZADANIA

Zdolność do 
realizacji celów

•    Samodzielność
•    Sumienność i dokładność
•    Orientacja na cel
•    Nastawienie biznesowe
•    Wytrwałość i konsekwencja



LUDZIE

Umiejętność współpracy 
z ludźmi

•    Komunikatywność
•    Praca zespołowa
•    Budowanie relacji
•    Orientacja na klienta
•    Uczenie i szkolenie

MOTYWACJA

Poziom zaangażowania 
i mobilizacji

•    Dążenie do rozwoju
•    Mobilizowanie innych
•    Zaangażowanie
•    Lojalność i etyka
•    Konformizm/ 

   nonkonformizm

ZARZĄDZANIE

Umiejętność wykorzystania 
metod i sposobów pracy

•    Planowanie i koordynowanie
•    Zarządzanie zespołem
•    Delegowanie
•    Zorganizowanie

KOMPETENCJE INTERPERSONALNE
Pełna lista kompetencji



“Rynek usług IT w Polsce” Raport ABSL, 2015 r.

„Efektywne wykorzystywanie technologii będzie zależeć od ścisłej specjalizacji 
pracowników oraz stopnia przyswojenia przez nich kompetencji miękkich, 
takich jak: umiejętność pracy w zespołach, komunikatywność, kreatywność, 
zarządzanie czasem w ramach realizowanych projektów czy odporność na 
stres.”

Według Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych, kompetencje 
miękkie (np. rozwiązywanie problemów czy współpraca w zespole) są 
równie ważne w pracy programisty, co umiejętności techniczne. 



TESTY UMIEJĘTNOŚCI 
TECHNOLOGICZNYCH

TESTY 
PSYCHOLOGICZNE

ESCAPE CENTER

NARZĘDZIA BADAWCZE

01. 02.

04.

Sprawdzają płynność posługiwania 
się technologiami informatycznymi 
w praktyce.

Pozwalają zebrać kluczowe informacje 
w sposób szybki i mało obciążający. 
Stosujemy tylko testy o potwierdzonej 
rzetelności i trafności.  

WYWIAD 
BEHAWIORALNY03.
Weryfikuje kompetencje kandydata 
poprzez ocenę dotychczasowych 
dokonań i sposobów działania.

Wykorzystanie escape roomu do mierzenia 
kompetencji. Proces jest monitorowany, 
a zachowania kandydatów są analizowane 
przez psychologów, specjalistów ds. 
rekrutacji. 

Escape Center jest narzędziem tak samo 
skutecznym jak testy psychologiczne.



RAPORTY

Wyniki kandydatów 
przedstawiane są w formie 
indywidualnych raportów, 
prezentowanych na tle 
grupy.

RAPORTY
Badania selekcyjne



Kinga Michalak
Prezes Make my mind,
specjalista ds. badań i rozwoju,
psycholog

Wiktoria Poszwa
Specjalista ds. badań i rozwoju,
psycholog

kinga.michalak@makemymind.pl
+48 531 288 287

wiktoria.poszwa@makemymind.pl
+48 662 125 347

SKONTAKTUJ 
SIĘ Z NAMI


