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Kim jesteśmy?

Wchodzimy w skład Cloud Infrastructure Services
firmy Capgemini – jednego z największych
zagranicznych inwestorów z sektora nowoczesnych
usług w Polsce. Nasz wachlarz usług jest szeroki –
od wsparcia ofertowego, przez transformacje,
aż do transferu wiedzy w fazach operacyjnych.
Pracujemy w czterech głównych obszarach:
doradztwa, tworzenia strategii, projektowania
i implementacji. Świadczymy usługi
consultingowe i przeprowadzamy transformacje
dla największych topowych branż z całego
świata. Jak to robimy? Używamy
nowoczesnych metodologii
takich jak Agile, Scrum,
DevOps czy Togaf. Znamy
wiele technologii: AWS,
Azure, Microsoft,
Amazon, VMware,
Cisco – to tylko
niektóre z nich.

Chcesz dołączyć
do naszego świata?
Ten handbook na pewno
Ci w tym pomoże ! :)



Rekrutacyjna
ściąga

Rozmowa rekrutacyjna często kojarzy się
ze stresem. A wcale nie musi tak być!

Szczególnie, jeśli wiemy, co na takiej rozmowie
nas czeka. Jesteśmy przekonani, że kilka cennych

rad od naszych rekruterek i managerów
pomoże Ci się do niej przygotować :)



Etapy procesu
rekrutacji do P&C

Proces rekrutacji często jest uzależniony od Managera zespołu, do którego rekrutujemy.
Zawsze staramy się jednak, żeby proces był szybki i składał się z maksymalnie 3 etapów.

Magdalena Kita,
IT Recruitment Business Partner

Etap 1
rozmowa telefoniczna
z rekruterem

zadanie/weryfikacja umiejętności
technicznych (opcjonalnie –
nie zawsze się pojawia)

Etap 2
rozmowa z Managerem projektu
w biurze

Etap 3

Na każdym etapie koncentrujemy się na innym zakresie informacji. Rozmowa z rekruterem służy 
sprawdzeniu doświadczenia kandydata, ale też weryfikacji jego motywacji oraz  oczekiwań co do 
zadań, sposobu pracy i obowiązków na tym stanowisku, na które aplikuje. Szukamy też powiązań 

między tym, co oferujemy w ramach roli, a czym zainteresowany jest kandydat, jeśli chodzi o 
własny rozwój zawodowy. Sprawdzamy znajomość języka angielskiego.

Etap drugi to „egzamin” techniczny – patrzymy, jak kandydat radzi sobie z technologią, na ile ją zna, 
jak z nią pracował, jak ją rozumie i jak potrafi ją zastosować dla konkretnych wyzwań biznesowych, 

które pojawiają się w projektach realizowanych dla naszych klientów.

Na etapie 3 manager dopytuje ponownie o doświadczenie zawodowe i realizowane obowiązki, ale 
sprawdza też dopasowanie do swojego zespołu i naszego modelu biznesowego, w którym

potrzebna jest duża proaktywność, samodzielność, otwartość na zmiany i mobilność, gdyż część 
naszych projektów wiąże się z wyjazdami służbowymi poza Polskę.

Aleksandra Strojek,
Senior HR Business Partner



Na co zwrócić
szczególną uwagę,
przygotowując się

do procesu rekrutacji?

Jakie zadania
najczęściej pojawiają się

na rozmowie rekrutacyjnej? 

Na etapie drugim zadania, które weryfikują kompetencje
techniczne, mogą być różne, ale zawsze opierają się

o znajomość kluczowej technologii, której
poszukujemy. Są to na przykład zadania

do samodzielnego wykonania w domu
(np. propozycja konkretnego rozwiązania

technicznego dla problemu biznesowego czy
napisanie określonej części oprogramowania)

lub telefoniczna weryfikacja techniczna, w której
zazwyczaj uczestniczy ekspert z zespołu, do którego

poszukujemy pracownika. Pytania dotyczą przykładowo
najciekawszych, najbardziej skomplikowanych technicznie

czy ambitnych rozwiązań w danej technologii, które kandydat tworzył
lub współtworzył w zespole projektowym - pytamy jakie były konkretnie

jego zadania i jak je realizował z technicznego punktu widzenia. Pojawiają się też
pytania szczegółowe np. sposób konfiguracji danej technologii czy wyzwania związane z pracą

w danej technologii, które kandydat zna z własnego doświadczenia i „przepracował” je
w praktyce. Zdarzają się też zadania do wykonania bezpośrednio podczas ostatniego etapu,

czyli rozmowy „oko w oko” z managerem.

Piotr Żelek,
Capability Manager Cloud & EUS Engineering

Zastanów się nad tym, na jaką rolę aplikujesz – jak Ty rozumiesz to stanowisko, jakie konkretne 
zadania mogą pojawić się w Twojej codziennej pracy, w jakim stopniu będziesz realizować je 

samodzielnie lub zespołowo, jakie wyzwania mogą się z tymi obowiązkami wiązać. Powiąż swoje 
dotychczasowe doświadczenie zawodowe i pozazawodowe z tym, co wskazane jest w opisie 

stanowiska, na które aplikujesz – gdzie pojawia się zbieżność, czy i w jakim stopniu wykonywałaś 
już takie same lub podobne obowiązki.

Nie stresuj się pytaniami, na które nie znasz odpowiedzi – nawet jeśli nie odpowiesz wprost, chodzi 
o weryfikacje Twojego toku myślenia i tego, gdzie poszukujesz rozwiązań oraz jak zachowujesz się 

w takiej sytuacji.

Piotr Żelek

Najważniejsza jest szczerość i dobre nastawienie!
Jeśli jest coś, co można zasugerować, to to, aby

pokazywać swoje umiejętności poza wykonywanymi
w pracy obowiązkami. Zwracamy dużą uwagę na 

profile, np. na GitHub czy w innych tego typu
miejscach. Jest to dla nas bardzo duży plus

i pokazuje, że kandydat chce się rozwijać i sam robi
coś w tym kierunku.

Magdalena Kita



Co warto
umieścić w CV?

Doświadczenie zawodowe –
firma, okres pracy oraz wypisanie
kilku kluczowych wykonywanych
przez kandydata obowiązków

Kluczowe umiejętności –
znajomość technologii,
frameworków, bazy danych,
języków programowania

Certyfikaty techniczne

Linki do kont na np.
LinkedIn, GitHub

Zainteresowania i hobby

Warto umieścić w swoim CV informacje, które mogą mieć wpływ na wykonywanie pracy na 
stanowisku, którym zainteresowany jest kandydat, nawet jeśli są to aktywności pozazawodowe, 

np. współpraca z NGOs, pisanie bloga technicznego i/lub inne aktywności w social mediach 
powiązane ze stanowiskiem, na które aplikujesz, angażowanie się działania społeczności lokal-

nych czy internetowych.

Aleksandra Strojek



Do każdego kandydata podchodzę indywidualnie i staram się prowadzić partnerski dialog, nie 
odpytuje jak w szkole przy tablicy. Oczywiście na pewno pojawią się pytania o doświadczenie 

zawodowe, znajomość danej technologii czy kierunek dalszego rozwoju natomiast nie mam 
szablonu sztywnych powtarzających się pytań.

Magdalena Kita

Jeśli przed kandydatem jest kilka możliwości rozwoju, dopytuję, co byłoby w tym rozwoju 
najważniejsze, jakie czynniki są dla niego kluczowe, czym kieruje się w podjęciu takiej decyzji. 
Pytam również, jak kandydat wyobraża sobie nowe miejsce pracy, czego oczekuje. Poprawna 

odpowiedź na te pytania jest tylko jedna: szczera.

Stella Rabka,
IT Recruitment Business Partner

Zadaję dużo pytań związanych z doświadczeniem kandydata – co konkretnie robił, jak
realizował powierzane obowiązki, jaki był tego rezultat, jak działa w pracach realizowanych 

projektowo/zespołowo. Próbuję ustalić które projekty lub zadania sprawiają kandydatowi 
satysfakcję, aby zrozumieć, co motywuje go do pracy, a jaki typ zadań może wywoływać 

u niego nieco mniej entuzjazmu. Dopytuję także jak rozumie stanowisko, na które aplikuje oraz 
jak wpisuje się ono w jego oczekiwania co do dalszego rozwoju zawodowego. Jak na nie

odpowiadać? W zgodzie z sobą samym:)

Aleksandra Strojek

Jakie są najczęściej
zadawane pytania rekrutacyjne

i jak na nie odpowiadać??



Kluczowy etap
rekrutacji:

rozmowa w biurze

Przeczytaj wywiad z Grzegorzem Jaroszkiewiczem
i Tomaszem Cieślarem – menadżerami

odpowiedzialnymi za rekrutację w zespole P&C
i przygotuj się perfekcyjnie do ostatniego etapu 

rekrutacji, jakim jest rozmowa w biurze. 



Capgemini: Co jest dla Ciebie najważniejsze przy wyborze kandydata, na co 
najbardziej zwracasz uwagę? 

Tomasz Cieślar: Oczywiście bardzo ważne jest dla mnie doświadczenie
i kompetencje techniczne. Zwracam także uwagę na ogólne dopasowanie do zespołu
i to nie tylko z perspektywy osób ten zespół budujących, ale również kandydata. Aby 
to było możliwe, dużo uwagi poświęcam na zrozumienie potrzeb samego kandydata.

Grzegorz Jaroszkiewicz: Zwracam uwagę na potencjalne przyszłe zaangażowanie, 
czy to w realizowane aktualnie projekty, czy w rozwój oferty P&C. Jest to zazwyczaj 
kombinacja znajomości technologii, które wykorzystujemy, kompetencji miękkich oraz 
potencjału do wzrostu.

C: Czy są takie pytania które zadajesz zawsze? Jeśli tak, to jak się do nich 
przygotować? 

TC: Nie mam standardowego zestawu pytań, gdyż każdy kandydat jest unikatowy i na 
bieżąco weryfikuję pytania, na które chciałbym otrzymać odpowiedź. Niemniej jednak 
zawsze lubię pytać o wcześniejsze miejsce pracy, żeby zrozumieć, co dla kandydata jest 
w pracy ważne i jakimi wartościami się kieruje.

GJ: Osobiście zazwyczaj pytam o hipotetyczną sytuację, w której oprogramowanie 
autorstwa kandydata zawodzi albo nie spełnia oczekiwań. Weryfikuje, jak kandydat 
podejdzie do przedstawionego zagadnienia. W tym przypadku przygotowaniem jest 
tak naprawdę bezcenne doświadczenie, ale czasem sam zdrowy rozsądek i logiczne 
myślenie pomoże odnaleźć się w takiej sytuacji.

C: W rozwój jakich kompetencji warto inwestować chcąc podjąć pracę w P&C? 
Co będzie potrzebne „na start”?

TC: W zależności od zespołu te warunki wejścia mogą być różne. Z pewnością
motywacja i chęć uczenia poparta dobrym warsztatem technicznym będzie świetnym 
zaczynem do dalszej rozmowy.

GJ: Z pewnością na początek pomogą znajomość koncepcji metodyki Agile, koncepcji 
Software Development Life Cycle oraz rozumienie wszystkich elementów
składających się na kompletną aplikację webową.



Tomasz Cieślar Tools Deve-
lopment Capability Mana-
ger | EE Cloud & Edge GDC

C: Twoja złota rada dla każdego kandydata to...?

GJ: Decydując się na karierę programisty, sięgamy wysoko. Pokazuje to ambicję osoby, 
mało tego, wymaga ciągłego procesu uczenia się i traktowania tego procesu jako 
naturalnego elementu ścieżki kariery. Dlatego też nie ma najmniejszej potrzeby kolory-
zowania swojego profilu. Zachęcam do szczerości podczas całego procesu rekrutacji. 
Bez udawania, będąc w zgodzie ze sobą i opowiadając o swoich prawdziwych
doświadczeniach, jesteśmy naturalni i wiarygodni. Wpływa to na budowanie zaufania, 
jakim potencjalny pracodawca obdarza każdego przyszłego pracownika

TC: Otwarta głowa i chęć rozwoju. Capgemini jest ogromną firmą, dającą możliwość 
rozwoju w wielu kierunkach, dzięki czemu wraz z rozwojem zainteresowań
kandydata, można z łatwością znaleźć kolejny projekt, który będzie wspierał rozwój. 

C: Dlaczego warto wziąć udział w procesie rekrutacyjnym do Capgemini?

TC: Przede wszystkim dlatego, że nawet jeśli kandydat nie jest jeszcze gotowy, starsi 
developerzy lub architekci biorący udział w procesie, bardzo chętnie podzielą się z nim 
swoimi przemyśleniami i zasugerują, na jakich obszarach kandydat powinien się 
skupić, aby doskonalić swoje umiejętności.

GJ: Dla mnie Capgemini to różnorodność i elastyczność. Rozpoczynając pracę w P&C 
mamy możliwość zaangażowania się w projekty z bardzo wielu domen. Co więcej, 
projekty są dynamiczne i w dużej większości jako rezultat powstaje nowe
oprogramowanie. Świetnym przykładem jest Program Startowy w IT zrealizowany
w 2018 roku. Cała grupa stażowa z mojego działu pozostała w Capgemini,
a w momencie ukończenia stażu każdy jego uczestnik miał na koncie udział w dwóch 
projektach realizowanych z udziałem różnych technologii. Tamci stażyści, dziś już jako 
regularni pracownicy, realizują kolejne projekty. To pokazuje dużą dynamikę
przedsięwzięć realizowanych w P&C. Osobom, które zadomowiły się już w Capgemini, 
warto wspomnieć, że charakter pracy jest bardzo elastyczny, a sama organizacja 
wspiera nieograniczaną kolaborację. Jak wspomniałem, samo uczenie się, jest częścią 
codzienności, ale to właśnie bezcenne i zróżnicowane doświadczenie to skarb, który 
wynosi się z Capgemini.

Grzegorz Jaroszkiewicz,
Tools Development Capability Manager

EE Projects & Consulting GDC

Tomasz Cieślar,
Tools Development Capability Manager
EE Cloud & Edge GDC



Kogo najczęściej
szukamy do P&C?

Więcej ofert znajdziesz na naszej stronie internetowej:
www.capgemini.com/pl-pl/oferty-pracy-w-cloud-edge

Mobile Developer

UX Designer

Solutions Architect/Enterprise

Ekspert ds. bezpieczeństwa

QA
(tester manualny oraz automatyzujący)

(Azure, AWS)
Specjalista od technologii Cloud’owych

.NET
PHP .NET, PHP Developer

Architect/Digital Workplace Architect

Cloud Native Engineers



Gratulujemy!

Mamy nadzieję, że jesteś świetnie
przygotowany do wzięcia udziału
w procesie rekrutacji do Capgemini.
Pozostał tylko jeden krok.

Wyślij swoje CV do naszego
zespołu rekrutacji.
Powodzenia! 

Stella Rabka: stella.rabka@capgemini.com
Magdalena Kita: magdalena.kita@capgemini.com

Nasza ogólna skrzynka: praca.pl@capgemini.com

Chcesz wiedzieć więcej o zespole P&C?
Odwiedź naszą stronę internetową:

www.capgemini.com/pl-pl/cloud-edge


