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Rozpisanie charyzmy na procedury
Wielu z nas spotkało zapewne w swoim życiu zawodowym osoby szczególnie uta-

lentowane w tej dziedzinie: potrafiące znajdować, przyciągnąć i dobierać najlepszych 
kandydatów . O osobach takich mówi się, że mają „szczęśliwą rękę” albo „nosa” do ludzi; 
czasami mówi się o specjalnym talencie czy wręcz „charyzmie” – trudnym do wytłuma-
czenia uzdolnieniu . 

Przy bliższym przyjrzeniu się okazuje się zazwyczaj, że skuteczność w rekrutacji 
i selekcji, tak jak i w innych dziedzinach, wiąże się ze szczególną kombinacją osobistych 
uzdolnień z dobrą znajomością psychologii oraz z bogatym doświadczeniem życiowym 
i zawodowym . 

Przestudiowanie przebiegu procesów rekrutacji i selekcji w ich różnych praktycz-
nych wariantach, uważna analiza ich poszczególnych elementów oraz metod i narzędzi 
w nich wykorzystywanych pozwoliło na opisanie rekrutacji jako zbioru rozmaitych pro-
cedur skutecznego działania . Wystarczy zapoznać się z tymi procedurami i nauczyć się 
nimi posługiwać, aby działać skutecznie, niezależnie od faktu posiadania szczególnych, 
osobistych talentów rekrutacyjnych . 

Wiedza o metodach i technikach rekrutacji i selekcji stanowi więc jak gdyby „rozpi-
sanie charyzmy na procedury działania” . Każdy, kto zrozumie istotę tych procedur oraz 
nauczy się rzetelnie i skutecznie je przeprowadzać, ma szansę osiągnąć w rekrutacji suk-
ces . Posiadanie szczególnych uzdolnień czy talentów będzie wtedy odgrywało znaczenie 
drugorzędne . Nadanie działaniom rekrutacyjno-selekcyjnym postaci opisanych i upo-
rządkowanych procedur ma ważne konsekwencje nie tylko dla poszczególnych osób, ale 
i dla firm rekrutujących pracowników . Standaryzacja działań ułatwia szkolenie specjali-
stów w tej dziedzinie . Umiejętności praktyczne budujemy przez zapoznawanie się z po-
szczególnymi procedurami i doskonalenie praktycznej biegłości w ich wypełnianiu . 
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Ponadto, dzięki przyjęciu pewnego kanonu procedur, możemy ujednolicić sposób 
przyjmowania pracowników w całej firmie, nawet jeśli rekrutacją zajmuje się w niej wie-
le osób . Dotyczy to zwłaszcza firm dużych . Wprowadzenie w nich jednolitych procedur 
pozwala na utrzymanie podobnie ujednoliconych standardów rekrutacji w całej firmie 
i uniezależnienie się od osobistych preferencji oraz uzdolnień poszczególnych osób zaj-
mujących się rekrutacją . Pozwala to także na poddanie tych działań kontroli i ocenie 
skuteczności . Dla racjonalnego i skutecznego działania firmy jest to bardzo istotne . 


