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PR nie jest łatwy. Co roku zajmuje (zasłużone) 

miejsce w pierwszej dziesiątce najbardziej stresujących 

zawodów świata według rankingu CareerCast. Ma też 

swoje bolączki, z którymi zmaga się lepiej lub gorzej, 

i wyzwania, które stara się podjąć. 

Mimo to chętnych do pracy w tej branży nie brakuje, 

a sama branża – zarówno w Polsce, jak i na świecie – 

stale się rozwija i poszerza swoje kompetencje. 

Holmes Report szacuje, że globalny rynek PR wart 

jest 15 mld dolarów. Według ostatniego rankingu 

fee income opracowanego przez Związek Firm Public 

Relations w 2016 r. rynek PR miał wartość blisko 120 

mln zł – tyle bowiem wynosi łączny przychód 19 

największych działających w Polsce agencji. To oznacza 

wzrost łącznego fee income w stosunku do 2015 r. o 3,9%. 

Na wyniki z 2017 r. trzeba nam będzie jeszcze poczekać, 

wiemy jednak – dzięki danym dostarczonym przez 

serwis Pracuj.pl – że ogłoszeń w obszarze public 

relations jest na rynku coraz więcej. W pierwszym 

półroczu 2017 r. w serwisie tym opublikowano 655 ofert 

pracy dla PR-owców. Porównując te dane z wynikami 

z pierwszego półrocza 2016 r., widzimy wzrost o blisko 18%. 

Z naszego e-booka dowiesz się:

 � na jakie stanowiska firmy i agencje rekrutują najczęściej,

 � w których branżach jest największe zapotrzebowanie 

na PR-owców,

 � gdzie w Polsce najlepiej szukać pracy w public relations,

 � jakich kompetencji oczekują pracodawcy od kandydatów 

ubiegających się o stanowiska kierownicze, posady 

średniego szczebla czy juniorskie,

 � jakie pytania zadają pracodawcy podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej, by wybrać najlepszego kandydata,

 � na jakie pytania, podczas tzw. reverse interview, 

powinni się nastawić przeprowadzający rozmowę 

rekrutacyjną pracodawcy.

Zaprosiłam do niego:

 � Aleksandrę Kowalewską, Specjalistę ds. PR i CSR 

w Grupie Pracuj,

 � Konstancję Zyzik, Talent Acquisition Managerkę 

w Grupie Pracuj,

 � Emilię Zakrzewską-Koszel, Wiceprezes Polskiego 

Stowarzyszenia Public Relations (PSPR),

 � Grzegorza Szczepańskiego, CEO Hill+Knowlton Strategies 

Poland i Prezesa Związku Firm Public Relations (ZFPR),

 � Magdalenę Górak, Szefową agencji Profeina,

 � Ewę Mittelstaedt, Prezes Zarządu w agencji 

komunikacji Monday,

 � Martę Rogalską, Specjalistkę ds. PR na Uczelni Łazarskiego,

 � Angelikę Kubarę, Senior Recruitment Specialist 

w firmie Avon

 � oraz Maję Kowalską, Content & PR Managerkę 

w SALESmanago.

Mam nadzieję, że publikacja ta pomoże Ci przygotować się do 

rozmowy kwalifikacyjnej o wymarzone stanowisko PR-owe. 

Z drugiej strony – jeśli szukasz idealnego kandydata do pracy 

w swoim zespole – pozwoli się zorientować w oczekiwaniach, 

jakie stawia przed Tobą rynek.

Przyjemnej lektury

Edyta Kowal

Content Manager & Editor w Prowly
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http://www.careercast.com/jobs-rated/most-stressful-jobs-2017?page=0
https://prowly.com/magazine/2017/11/27/polski-pr-slaba-kondycja-daleko-od-biznesu/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=AUNnuXBNAZo
https://www.holmesreport.com/long-reads/article/global-pr-industry-now-worth-$15bn-as-growth-rebounds-to-7-in-2016
http://www.zfpr.pl/aktualnosci/id/252
http://www.zfpr.pl/aktualnosci/id/252
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Pracy w PR coraz więcej?  
Raport Grupy Pracuj
Według danych serwisu Pracuj.pl ogłoszeń 

w obszarze public relations jest coraz więcej. 

W pierwszym półroczu 2017 r. w serwisie Pracuj.pl 

opublikowano 655 ofert pracy dla PR-owców. 

Porównując te dane z wynikami z pierwszego półrocza 

2016 r., można zauważyć wzrost o blisko 18%. 

Najczęściej poszukiwani są specjaliści ds. PR 

(72% wszystkich ogłoszeń w kategorii PR) – 

w pierwszym półroczu opublikowano dla nich 

o 27% więcej ofert pracy niż rok wcześniej. Liczba 

ogłoszeń wskazuje, że pracodawcy często szukają 

również kierowników i praktykantów/stażystów. 

W obszarze public relations najmniejsza jest liczba 

ogłoszeń dla asystentów oraz dyrektorów. 

Stanowisko Oferty pracy w PR 

według poziomu stanowiska 

(w pierwszym półroczu roku)

Różnica rok do roku 

(pierwsze półrocze 2017 r. 

do pierwszego półrocza 2016 r.)

2016 2017

Specjalista 67% 72% 26,74%

Kierownik 17% 14% 1,09%

Praktykant/stażysta 10% 9% 3,51%

Asystent 5% 3% -28,57%

Dyrektor/prezes 1% 1% 50,00%

Łącznie 557 655 17,59%

Oferty pracy w PR w pierwszym półroczu 2016 i 2017 r.
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Źródło: dane serwisu Pracuj.pl



    5Praca w PR   |    by                   

Branża pracodawcy Liczba ofert pracy w PR 

(w pierwszym półroczu roku)

Różnica rok do roku 

(pierwsze półrocze 2017 r. 

do pierwszego półrocza 2016 r.)

2016 2017

Marketing, media, reklama 65,0 114,0 75,38%

Handel i sprzedaż 68,0 80,0 17,65%

Bankowość, finanse, 

ubezpieczenia
48,0 50,0 4,17%

Telekomunikacja 

i zaawansowane technologie
44,0 48,0 9,09%

Produkcja dóbr 

szybkozbywalnych – FMCG
33,0 37,0 12,12%

Najwięcej ofert pracy w PR pochodziło z firm z branży 

„marketing/media/reklama”, gdzie widoczny jest 

największy wzrost liczby ogłoszeń – o 75%. Na drugim 

miejscu znalazła się branża „handel i sprzedaż”, a za nią 

na podium „bankowość/finanse/ubezpieczenia”. Pracy dla 

specjalistów ds. PR nie brakuje również w telekomunikacji 

i zaawansowanych technologiach oraz FMCG.

Branże z największą liczbą ogłoszeń w public relations

Pracy w PR coraz więcej? Raport Grupy Pracuj

Źródło: dane serwisu Pracuj.pl
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W Polsce najłatwiej znaleźć pracę w PR w województwie 

mazowieckim. Ogłoszenia z tego regionu stanowią 

52% wszystkich ogłoszeń dla specjalistów PR. W centrum 

kraju widać również największy wzrost zapotrzebowania 

w obszarze public relations – 32% w porównaniu 

z pierwszym półroczem ubiegłego roku. 

11% wszystkich ogłoszeń dla PR-owców stanowiły 

ogłoszenia z województwa małopolskiego – z małym wzrostem

rok do roku o 6%. Na trzecim miejscu uplasowały 

się województwa dolnośląskie i wielkopolskie – każde 

z nich z 9-procentowym udziałem we wszystkich 

ogłoszeniach o pracę w PR.

Gdzie w Polsce najlepiej szukać 
pracy w public relations?

Kontakt dla mediów:

Aleksandra Kowalewska

Specjalista ds. PR i CSR

Grupa Pracuj Sp. z o.o.

tel.: +48 698 171 306

e-mail: aleksandra.kowalewska@pracuj.pl

Województwa z największą liczbą ogłoszeń o pracę w PR

Województwo Udział ogłoszeń do PR 

w ogłoszeniach ogółem 

(w pierwszym półroczu 

2016 r.)

Udział ogłoszeń do PR 

w ogłoszeniach ogółem 

(w pierwszym półroczu 

2017 r.)

Różnica rok do roku 

(pierwsze półrocze 2017 r. 

do pierwszego półrocza 2016 r.)

Mazowieckie 47% 52% 32%

Małopolskie 12% 11% 6%

Dolnośląskie 9% 9% 21%

Wielkopolskie 9% 9% 11%

Pomorskie 4% 5% 33%

Pracy w PR coraz więcej? Raport Grupy Pracuj

Źródło: dane serwisu Pracuj.pl
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Kogo szukają 
pracodawcy

PR Manager Specjalista ds. PR Junior Consultant
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Ewa Mittelstaedt 
Prezes Zarządu, Monday PR

Kogo szukają pracodawcy

Kompetencje

Myślę, że większość z nas zna oczywiste cechy i umiejętności 

dobrego menedżera, takie jak dostrzeganie szerszego 

kontekstu (w którym działają ludzie i znajdują się 

prowadzone projekty), definiowanie i zrozumienie celu, 

charyzma, głęboka wiedza, zaangażowanie czy umiejętność 

myślenia projektowego oraz słuchania klientów i zespołu. 

Poza oczywistościami bardzo ważny dla nas jest zdrowy 

rozsądek połączony z kreatywnością i elastycznością. 

To nieoczywiste połączenie okazuje się dziś niezbędne. 

Działanie idealnie zgodnie ze sztuką zarządzania staje się 

wyjątkowo trudne, kiedy rzeczywistość jest coraz mniej 

przewidywalna, a wszystko dzieje się natychmiast 

i równocześnie. Możemy zapomnieć o schematach, musimy 

szukać dobrych odpowiedzi tu i teraz. Oczywiście, żeby 

odpowiedzi były dobre, potrzebny jest solidny fundament 

w postaci ogromnej wiedzy i doświadczenia menedżerskiego, 

ale to właśnie zdrowy rozsądek, kreatywność i elastyczność 

decydują o końcowym sukcesie. 

Cechy, które jeszcze niedawno byłyby miłym dodatkiem do 

obrazu dobrego i skutecznego menedżera, dziś nabierają 

nowego znaczenia. Pozytywne podejście i poczucie humoru 

stały się szczególnie ważne. Nietrudno o frustrację, kiedy 

zadania do wykonania się mnożą, doba nie chce się wydłużać, 

a presja na dostarczenie natychmiastowych rezultatów 

rośnie. Menedżer, który w krytycznej sytuacji potrafi wziąć 

głęboki oddech, znaleźć wyjście z sytuacji i zmotywować 

zespół, jest prawdziwym skarbem. Dobry kierownik zawsze, 

w każdej sytuacji pozostaje przede wszystkim człowiekiem, 

a nie chowa się za autorytetem swojego stanowiska. 

Rozumie swój zespół, jego potrzeby, oczekiwania i potrafi 

tak połączyć układankę cech i kompetencji jego członków, 

żeby osiągnąć idealną całość. To dla nas bardzo ważne – 

z dumą mogę powiedzieć, że mamy absolutnie wyjątkowy 

zespół, stworzony z indywidualistów, niezwykłych 

umysłów i silnych osobowości. To ludzie, którzy od swoich 

menedżerów oczekują szacunku, zrozumienia i dobrze 

zaprojektowanej przestrzeni do pracy. Nasi menedżerowie 

potrafią docenić wyjątkowość swoich ludzi i zarządzają nimi 

z uwzględnieniem ich potrzeb. 


O co pytam?

 � Twoją rolą jest zbudowanie zespołu – od czego 

zaczniesz? Jakie pytania zadasz sobie na początku, 

co będziesz przede wszystkim brać pod uwagę?

 � W jaki sposób podejdziesz do rozwijania kompetencji 

swojego zespołu?

 � Jakie pytanie zadasz sobie na początku pracy nad 

dowolnym projektem?

 � Jakie cechy powinien mieć według ciebie wymarzony 

pracodawca i czego od nas oczekujesz?

PR Manager
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Kompetencje

Dobry menedżer w firmie takiej jak nasza to przede 

wszystkim osoba dostrzegająca zarówno szanse, jak i ryzyko. 

Szukam ludzi o szerokich horyzontach, którzy nie tylko 

będą potrafili spojrzeć na potrzeby naszych klientów przez 

pryzmat znanych sobie narzędzi i umiejętności, ale też będą 

patrzeć w przyszłość, przewidywać i mądrze doradzać lub 

odradzać. Absolutnie kluczowe jest też u menedżera poczucie 

odpowiedzialności. Nie tylko za wyniki klientów, ale też za 

firmę, na której pozycji rynkowej menedżerowi powinno 

zwyczajnie zależeć. Menedżer musi mieć też potrzebę 

wpływania na wizję i działalność firmy. 

Na pewno zadałabym takie pytania, które pozwalają nieco 

lepiej poznać człowieka i jego motywację, ponieważ 

twarde umiejętności sprawdzamy przed spotkaniem 

za pomocą krótkich, ale wymagających zadań.


O co pytam?

 � Dlaczego odpowiedziałaś na nasze konkretne 

ogłoszenie rekrutacyjne? 

 � Co możesz wnieść do naszej agencji? 

 � Z czego w swoim życiu zawodowym jesteś dumny? 

 � Co udało ci się ulepszyć lub stworzyć w poprzednim 

miejscu pracy? 

 � Czym się interesujesz i jak spędzasz wolny czas? 

 � Co ostatnio przeczytałeś? 

 � Jakie aplikacje masz zainstalowane na swoim telefonie? 

 � Gdzie się widzisz za 5 lat?

Magdalena Górak 
Szefowa agencji, Profeina

PR Manager
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Grzegorz Szczepański 
CEO, Hill+Knowlton Strategies Poland

Kompetencje

W moim zespole każda osoba na kierowniczym stanowisku 

musi mieć następujące kompetencje:

Ciekawość – jest konieczna do ciągłego poszukiwania 

informacji o uwarunkowaniach, w których funkcjonują 

nasi klienci, zrozumienia ich branży, a także do poznawania 

perspektywy wszystkich istotnych interesariuszy 

i rozumienia uwarunkowań społeczno-ekonomicznych 

wpływających na działalność naszych klientów. Ciekawość 

jest też niezbędna do stałego poszerzania wiedzy oraz 

indywidualnego repertuaru metod współpracy z klientem 

i zespołem kolegów z agencji.

Odwaga – jest tą unikalną postawą, która odróżnia coacha od 

doradcy PR. Jest nieodzowna, by w krytycznych momentach 

współpracy z klientem – kiedy waży się reputacja firmy, dla 

której pracujemy – powiedzieć z życzliwą stanowczością, jaki 

kurs działań należy obrać.

Empatia – inteligencja emocjonalna stanowi niezbędną 

kompetencję osobistą umożliwiającą budowanie trwałych 

relacji z klientami i kolegami w pracy. Nie wyobrażam sobie 

współpracy z osobami na kierowniczych stanowiskach, które 

nie mają tej cechy.

Integralność – podstawowe zadanie doradcy PR to budowanie 

relacji opartych na zaufaniu i prawdzie, co stało się 

szczególnie trudne w dobie postprawdy i dezinformacji. Takie 

zadanie mogą według mnie wykonywać wyłącznie osoby 

głęboko uczciwe.


O co pytam?

Na rozmowie rekrutacyjnej każdemu przyszłemu 

pracownikowi – bez względu na stanowisko – zadaję to samo 

najważniejsze pytanie: „W czym jesteś mistrzem świata?” 

lub inaczej: „W czym nie masz sobie równych?”. Może się 

to wydać dziwne, zwłaszcza w czasach, kiedy większość 

rekrutujących próbuje rozpoznać słabe strony kandydatów, 

ale dla mnie to absolutnie podstawowa wiedza, ponieważ 

wielkość naszego zespołu możemy zbudować tylko na sumie 

najmocniejszych stron wszystkich jego członków.

PR Manager
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Emilia Zakrzewska-Koszel 
Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Public Relations

Kompetencje

Określenie „specjalista public relations” budzi niekiedy 

konsternację ze względu na utożsamienie tej posady ze 

stanowiskiem w administracji publicznej, co nie kojarzy 

się zbyt dobrze. Jednakże sformułowanie to bardzo 

dobrze przyjęło się w środowisku korporacyjnym, gdzie 

od takiej osoby oczekuje się nie tylko wiedzy z zakresu 

zastosowania tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi PR, 

ale także wiedzy biznesowej oraz zdolności zarządzania 

zarówno zespołem, jak i projektami. Istotne są również 

umiejętności miękkie: komunikatywność, otwartość na 

otoczenie i odpowiedzialność za słowa. Bez wątpienia 

konieczne są też zdolności negocjacyjne, wysoka odporność 

na stres, umiejętność podejmowania szybkich decyzji oraz 

siła perswazji. 

Tak bogata lista oczekiwań wynika z zakresu obowiązków 

specjalisty, u podstaw którego leżą opracowywanie 

i realizacja strategii firmy. Lista zadań specjalisty PR 

obejmuje wiele dziedzin i jest bardzo długa. Do podstawowych 

obowiązków pracownika należą m.in.: planowanie działań

z zakresu media relations, budowanie i utrzymywanie 

stałych relacji z dziennikarzami, władzami lokalnymi, 

ośrodkami naukowymi itd. Specjalista odpowiada za 

organizację konferencji prasowych, przygotowywanie 

materiałów prasowych i raportów na temat bieżącego 

funkcjonowania firmy, organizuje imprezy dla klientów 

i pracowników oraz działania z zakresu komunikacji 

marketingowej, przygotowuje „procedury kryzysowe” – 

pełni funkcję osoby odpowiedzialnej za politykę 

informacyjną na zewnątrz oraz wewnątrz firmy. 

Poza tym opracowuje odpowiednie materiały dla zarządu 

i pracowników firmy, doradza kierownictwu w zakresie 

strategii rozwoju firmy. 


O co pytam?

 � Jak motywujesz się na co dzień do pracy? Jak chcesz 

motywować innych? 

 � Jak podchodzisz do sytuacji konfliktowych w firmie?

 � Czy dopuszczasz możliwość pracy w nietypowych godzinach?

 � Czy potrafisz z uporem przekonywać zarząd 

do ryzykownych decyzji i odpowiednio je uzasadniać? 

 � Czy i w jakich okolicznościach wdrażałaś 

plan kryzysowy? 

 � Co w prowadzonych przez siebie projektach uważasz 

za sukces? 

 � Czemu wybrałeś zawód PR-owca? 

Specjalista ds. PR
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Angelika Kubara
Senior Recruitment Specialist, Avon

Kompetencje

Doświadczenia, jakie dana osoba wnosi do firmy, są 

bardzo ważne, niemniej w trakcie rekrutacji największą 

wagę przywiązujemy do kompetencji miękkich. 

Punktem odniesienia jest dla nas model kompetencji 

Leadership in Action, w ramach którego badamy takie 

obszary, jak odwaga, decyzyjność, bycie inspirującym, 

odpowiedzialność. Rozmawiając z kandydatem, badamy 

również jego potencjał. Przez potencjał rozumiem przede 

wszystkim zdolność szybkiego uczenia się, aktywnego 

poszukiwania feedbacku oraz samoświadomość. Wysoki 

poziom tych kompetencji pozwala nam wierzyć, że osoba, 

z którą rozmawiamy, będzie w stanie szybko awansować, 

zmieniać role oraz aspirować do wyższych stanowisk. 

Nie mniejszą uwagę zwracamy na dopasowanie do kultury 

organizacyjnej i wartości, które są w nią wpisane, czyli 

m.in. pokorę, szacunek i zaufanie.

 


O co pytam?

Duża część rozmowy dotyczy powodów, dla których 

kandydat poszukuje zmian. Chcemy się także dowiedzieć, 

czego szuka, co da mu poczucie satysfakcji oraz zadowolenia 

z miejsca, w którym się znalazł. Kandydaci często 

odpowiadają: „Szukam rozwoju, wyzwań” – takie ogólniki 

nie dają nam pełnego obrazu oczekiwań kandydata.

 

 � Kiedy ostatni raz poprosiłeś o feedback na swój temat?

 � Opowiedz o sytuacji, w której odrzuciłaś własny 

pomysł i to, co udało ci się wypracować, na rzecz 

trafniejszego rozwiązania innych osób.

 � Kiedy ostatni raz z własnej inicjatywy podzieliłeś się 

wiedzą z kimś z organizacji/zespołu?

 � Kiedy ostatnio robiłaś coś po raz pierwszy? Jaki 

rezultat musiałaś osiągnąć? Jak się z tym czułaś i jaki 

był efekt?

 � Opowiedz o sytuacji, kiedy musiałeś wykonać zadanie 

w oparciu o niejasne i niejednoznaczne instrukcje.

 � Opowiedz o kryzysowej sytuacji, którą musiałaś 

zarządzić. Jak byś się oceniła?

 � Czy zdarzyło ci się popełnić kilkukrotnie ten sam 

błąd? Z czego to wynikało?

 � Opowiedz o niepowodzeniu, za które musiałeś wziąć 

pełną odpowiedzialność.

 

Specjalista ds. PR
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Maja Kowalska 
Content & PR Manager, SALESmanago 

Kompetencje

PR jest specyficzną działką – albo ktoś go czuje, albo 

nie. Nie jest to coś, czego można się nauczyć w trakcie. 

Osoba, która zajmuje się PR-em, powinna mieć bardzo 

szeroki zakres kompetencji zawodowych. Obejmują one 

wysoki poziom zdolności zarówno interpersonalnych, jak 

i komunikacyjnych. Specjalista do spraw public relations 

musi również doskonale się orientować w wydarzeniach 

związanych z branżą firmy, którą reprezentuje, 

i regulacjach prawnych, które tej branży dotyczą. 

Dużą część obowiązków PR-owca stanowi pisanie. Dryg do 

składania słów i doskonała znajomość polszczyzny również 

są dużymi atutami na tym stanowisku.


O co pytam?

Podczas rozmów kwalifikacyjnych w dużym stopniu 

obserwujemy reakcje kandydatów na stawiane przed 

nimi zadania. Sama rozmowa obejmuje część „techniczną” 

z dość standardowymi pytaniami o doświadczenie 

i projekty, nad którymi kandydat pracował. Często 

powtarzają się tutaj takie pytania i prośby, jak:

 � Opowiedz o dotychczasowym doświadczeniu.

 � Wymień najważniejsze projekty, przy 

których pracowałeś.

 � Z jakich umiejętności korzystasz najczęściej 

w codziennych zadaniach?

Druga część zawiera pytania sprawdzające kreatywność, 

zdolność szybkiego reagowania i kulturę osobistą danej 

osoby. Pytamy na przykład:

 � Jakie są pierwsze rzeczy, które zrobisz pierwszego 

dnia pracy w tym biurze?

 � Jakie działania zaproponujesz podczas wykładu 

znanego prelegenta, gdy platforma do webinarów 

ulegnie awarii? 

 � Oto trzy tematy informacji prasowej. Czy możesz je 

uszeregować i zaproponować sposoby dystrybucji?

Specjalista ds. PR
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Marta Rogalska 
Specjalista ds. PR, Uczelnia Łazarskiego

Kompetencje

Junior to osoba dopiero rozpoczynająca przygodę 

z PR-em, często jeszcze studiująca lub tuż po studiach, 

więc trudno na tym etapie oczekiwać od kandydata 

dużego doświadczenia czy szerokich i długotrwałych 

relacji z mediami. Junior ma przede wszystkim wspierać 

głównego PR-owca lub dział komunikacji w realizowaniu 

strategii i założonych celów, a równocześnie uczyć się

i doskonalić swój warsztat. Dlatego w pierwszej kolejności 

liczą się dla mnie kompetencje miękkie – empatia, 

komunikatywność i otwartość na innych. Do tego 

pozytywne nastawienie, kreatywność i specyficzne 

połączenie samodzielności z umiejętnością współpracy 

w zespole – w pracy PR-owca nierzadko trzeba umieć 

pogodzić sprzeczne interesy lub przekonać innych do 

proponowanych rozwiązań. Niewątpliwie przydadzą się też 

umiejętności negocjacyjne oraz odporność na stres i pracę 

pod presją czasu. 

 

Jeśli chodzi o „twarde” kompetencje, to oczywiście 

absolutną podstawą jest dobry warsztat, czyli umiejętność 

sprawnego pisania w różnych stylach i dla różnych 

odbiorców. Zawsze proszę o próbkę tekstu. PR-owiec musi 

umieć opowiadać ciekawe historie i przelewać je na papier 

(czy raczej – na ekran), nie robiąc błędów i nie kalecząc 

języka ani logiki wypowiedzi. 

A skoro o pisaniu mowa, to ważne jest również czytanie – 

PR-owiec powinien być dobrze zorientowany 

w otaczającym go świecie, realiach politycznych, życiu 

społecznym i kulturalnym. Musi więc czytać wręcz 

nałogowo – nie tylko literaturę, ale także media branżowe, 

blogi, portale, profile w mediach społecznościowych itp. 

Pozwala to też nabyć kolejną cenną dla PR-owca cechę – 

wiedzę o rynku mediów i umiejętność swobodnego 

poruszania się po nim. 

Poza tym im więcej czytamy, tym kreatywniejsi jesteśmy, 

a także uczymy się analizować, syntetyzować i wyciągać 

wnioski – a to ważne cechy dobrego PR-owca na każdym 

etapie kariery. Przydają się także na początku; junior 

musi być dobrym researcherem, czyli kimś, kto nie 

tylko znajdzie informacje, ale również odpowiednio je 

usystematyzuje, dostrzeże relacje i zależności, a także 

będzie wyczulony na manipulację i – coraz częściej – fake 

newsy. Na tym stanowisku często jednym z pierwszych 

zadań jest właśnie szybkie i rzetelne przeanalizowanie 

rynku, znalezienie najlepszej oferty czy wydobycie z czeluści 

Internetu najdziwniejszych czasami informacji lub opinii. 

Praca w PR charakteryzuje się nieprzewidywalnością 

i dużą zmiennością, jednak mimo to – a może właśnie 

dlatego – niezmiennie potrzebna jest dobra organizacja 

pracy, a więc odpowiedzialność w podejściu do realizowanych 

projektów oraz umiejętność dostosowywania się do nagłych 

zmian planu. Zamiast panikować, jak robi większość 

Junior Consultant
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osób, kiedy coś idzie nie tak, PR-owiec musi działać jak 

superbohater, szybko ocenić sytuację i znaleźć rozwiązanie! 

Ponieważ zakres obowiązków PR-owca stale się poszerza, 

cenne jest też doświadczenie w organizacji różnego typu 

eventów. Tutaj przyda się działalność wyniesiona ze szkoły 

średniej i studiów, np. gra w szkolnym teatrze, działalność 

w samorządzie, wolontariat, współpraca z NGO-sami czy 

chociażby organizacja konferencji na studiach.



O co pytam?

Pytania zadawałabym dwutorowo – tak, aby poznać 

miękkie i twarde kompetencje kandydata. Sporo byłoby 

pytań otwartych lub tzw. behawioralnych, np. „Wyobraź 

sobie, że… Co byś wtedy zrobił?”. Liczy się przede wszystkim 

sposób odpowiadania – prośba o rozpatrzenie konkretnego 

case’u sprawdzi zarówno sposób myślenia, kreatywność, 

jak i umiejętność działania pod presją czasu i w stresie, 

który przecież w mniejszym lub większym stopniu 

zawsze towarzyszy oficjalnej rozmowie kwalifikacyjnej. 

Kilka pytań dotyczyłoby oczywiście dotychczasowego 

doświadczenia, popartego wiedzą lub dorobkiem. 

 � Co teraz czytasz? Co czytałaś ostatnio? Jakie gatunki 

literatury lubisz?

 � Opisz swoją wymarzoną podróż.

 � Czy działasz albo działałeś jako wolontariusz? Czy uważasz, 

że firmy powinny się włączać w projekty społeczne 

lub charytatywne?

 � Jak radzisz sobie ze stresem? Czy – i jak – przygotowujesz 

się np. do rozmowy kwalifikacyjnej lub ważnej prezentacji?

 � Jedną z grup docelowych, do których chcesz dotrzeć, są 

rodzice kandydatów na studia. Zaproponuj działania 

PR-owe skierowane właśnie do tej grupy.

 � W prasie pojawia się negatywny artykuł na temat firmy. 

Jak postąpiłabyś w takiej sytuacji? Co po kolei – twoim 

zdaniem – należy zrobić? 

 � Czy masz jakieś sposoby, narzędzia, aplikacje, zwyczaje 

pomagające w organizacji pracy? Co robisz, kiedy musisz 

realizować wiele zadań w tym samym terminie?

 � Za co lubisz PR? Jak myślisz, z czym będziesz się mierzyć 

na co dzień na stanowisku juniorskim?

 � Lubisz social media? Które i za co? Jak można je wykorzystać 

w pracy PR-owca?

 � Czym według ciebie PR różni się od reklamy?

 � Jakie media (tradycyjne lub cyfrowe) śledzisz regularnie 

i dlaczego te?

 � Którego dziennikarza/blogera/vlogera/influencera cenisz 

i za co?

 � Idziesz na przetarg do nowego klienta z branży 

motoryzacyjnej. Jakich informacji zaczniesz szukać, aby 

przygotować dla niego ofertę?

 � Jakie działania z zakresu PR dowolnej firmy lub instytucji 

utkwiły ci w pamięci i dlaczego? Możesz podać przykłady 

pozytywne i negatywne. 

Kogo szukają pracodawcy
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Okiem HR-owca: 
kogo szukają pracodawcy?

Zadanie właściwych pytań właściwemu kandydatowi 

nie wystarczy. Jak zmotywować rozmówcę do pokazania 

najlepszej wersji siebie?

O tym, czy kandydat będzie odpowiednio zmotywowany 

do zaprezentowania siebie na spotkaniu rekrutacyjnym, 

może zdecydować już sama oferta pracy. Idealne 

ogłoszenie powinno zawierać nie tylko opis stanowiska 

i nasze oczekiwania, ale także szczegóły dotyczące 

zespołu, jego wielkości. Kandydat powinien wiedzieć, jakie 

miejsce zajmie w strukturze zespołu oraz do kogo będzie 

raportować. Im więcej takiej wiedzy, tym większa szansa 

na to, że dobrze przygotuje się do spotkania.

Warto także poprosić kandydata o wykonanie jakiegoś 

zadania – np. o przygotowanie próbki tekstu. W wypadku 

kandydatów do działów PR świetnym rozwiązaniem jest 

również prośba o przygotowanie prezentacji o sobie. 

Z jednej strony kandydat musi przekroczyć granicę wstydu 

związaną z pozytywnym mówieniem o sobie, a z drugiej 

taka prezentacja jest okazją do swobodnej rozmowy.

Jakie umiejętności miękkie mogą pokazać, że w kimś 

drzemie potencjał PR-owego wymiatacza?

PR to wbrew pozorom bardzo trudne zajęcie. W wielu 

organizacjach panuje przekonanie, że czymś takim potrafi 

się zająć każdy. Tymczasem PR-owiec, który często 

stanowi jednoosobowy zespół w dużej firmie, musi scalić 

wiele elementów. Dlatego ważną cechą okazuje się na 

pewno dyplomacja. Pomaga ona we współpracy nie tylko 

z mediami, podwykonawcami, ale i z zarządem, który 

niejednokrotnie jest wewnętrznym klientem PR-owca. 

Nie bez znaczenia są także samodzielność, umiejętność 

radzenia sobie w stresujących sytuacjach, szybkość reakcji. 

Dobrze, by taka osoba była też uśmiechnięta i miała 

naturalny dar współpracy z ludźmi. Bardzo pomocna w tym 

zawodzie jest także umiejętność szybkiego uczenia się.

Praca w PR   |    by                   

Konstancja Zyzik 
Talent Acquisition Manager, Grupa Pracuj
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Jak odkryć takie skille? Są jakieś metody, 

pytania, zadania?

Warto pozwolić kandydatowi mówić. Poprosić, by 

opowiedział o najtrudniejszych sytuacjach zawodowych 

i o tym, jak sobie z nimi poradził. Zapytać go także o to, 

czy i czego się nauczył w związku z tymi wydarzeniami, 

jakie wnioski wyciągnął. Jeżeli jest to osoba bardzo młoda, 

zaraz po studiach lub w ich trakcie, można poprosić, by 

opowiedziała o takich sytuacjach na studiach. 

Z kolei przygotowanie zadań związanych z charakterem 

pracy, do której kandydat aplikuje, pozwoli nam uzyskać 

informacje o tym, czy kandydat dobrze pisze, czy szybko 

wchodzi w temat i czy zrozumie nasz biznes.

Zmieniamy perspektywę: na jakie pytania powinni 

się nastawić przeprowadzający rozmowę rekrutacyjną 

pracodawcy podczas tzw. reverse interview?

Na każde! Kandydaci mogą zapytać o wszystko. Trzeba 

założyć, że jeżeli nie podamy wystarczających informacji 

w ogłoszeniu, kandydat zacznie zadawać pytania – 

szczególnie o to, jak wygląda zespół, jaka będzie jego rola 

w tym zespole oraz do kogo będzie raportować. Może, 

a nawet powinien spytać o cele własne oraz cele zespołu, 

a także w jaki sposób, i w jakim cyklu, będzie z tych celów 

rozliczany. Będzie też pewnie chciał wiedzieć, jak wygląda 

ścieżka awansu, jakie są zasady przyznawania podwyżek 

oraz na jakie szkolenia i benefity może liczyć. Rekrutera 

może zaskoczyć pytanie, gdzie obecnie jest osoba, która 

wcześniej obejmowała stanowisko PR-owca. Odpowiedź 

na to pytanie z pewnością wiele kandydatowi wyjaśni.

    17Okiem HR-owca
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Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się 
do powstania tego e-booka

Pracuj.pl to czołowy polski serwis rekrutacyjny. Codziennie dostarcza kandydatom ponad 

40 tysięcy ofert pracy od atrakcyjnych pracodawców, a także porady specjalistów 

dotyczące poszukiwania pracy, rozwoju kariery zawodowej oraz zdobywania dodatkowych 

kwalifikacji. Portal powstał w 2000 r. i należy do Grupy Pracuj, będącej właścicielem 

najważniejszych marek na rynku rekrutacji on-line w Polsce i na Ukrainie. 
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