
Czy wpadka wizerunkowa . 
przekreśla szanse kandydata? 
W trakcie przeprowadzanej przez nas ostatnio rekrutacji n a stanowisko 
dyrektora sprzedaży detalicznej dla dużej sieci handlowej zaproszono 
kandydata, który miał bardzo dobre CV. Wydawał się idealny. Jednak 
kiedy wszedł, okazało się, że jego ubiór jest zaskakująco nieodpowiedni. 
Co zrobić, kiedy czyjś wygląd nie przystaje do stanowiska, n a które 
osoby szukamy? Jak oceniać rzetelnie takiego kandydata? 
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Większość publikacji dotyczących 
dress code'u, jest pewnego rodzaju 
przewodnikiem - co założyć, a czego 
absolutnie nie zakładać na rozmowę 
kwalifikacyjną. Pomijane są ewentu
alne implikacje w przypadku doko
nania niezbyt trafnego wyboru na
szego outfitu, a jest to mimo wszyst
ko istotny punkt w procesie selekcji 
kandydata. Jestem head hunterem 
i zdarzało mi się spotkać na rozmo
wach kwalifikacyjnych bardzo róż
nych kandydatów. Miewałam i nadal 
miewam dylematy dotyczące reko
mendacji kandydata, którego wygląd 
jest trudny do zaakceptowania, mimo 
profilowego doświadczenia. 

Trampki versus 
krawat 
W większości przypadków kandydaci 
rozumieją powagę rozmowy kwalifika
cyjnej i pojawiają się na spotkaniu 
z head hunterem zapięci na ostatni gu
zik. Panowie - dobrze skrojony garni
tur, jasna koszula, krawat, to najważ
niejsze elementy stroju. Panie - w ostat
nich czasach mogą pozwolić sobie na 
większą dowolność z racji zmieniają
cych się na korzyść trendów modo-
wych w biznesie. Garsonki odchodzą 
powoli do lamusa. Kandydatki w róż
norodny sposób zestawiają garderobę, 
nie zapominając oczywiście, aby nie 

przesadzić z krzykliwymi kolorami, bi
żuterią czy wyzywającym makijażem. 
Nie wszystkie stanowiska, kultury 
organizacyjne, środowiska pracy, 
obowiązuje jednakowy dress codę. 
Jest on coraz bardziej uzależniony 
od branży i wykonywanego zawo
du. Nie będą raziły w oczy koloro
we trampki i dżinsy kandydata na 
stanowisko Art Directora w agencji 
reklamowej. Byłoby nawet dość za
skakujące, gdyby pojawił się w gar
niturze. Podobna sytuacja dotyczy 
menedżerów IT, pracowników mar
ketingu czy uwielbiających koszule 
w kratę inżynierów. Nie ma również 
problemu, jeśli kandydat na wyso-
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kie stanowisko pojawi się w stroju 
casual, zaznaczając to przed przyj
ściem na rozmowę lub wytłumaczy 
swój strój już w trakcie spotkania. 

Trudne przypadki 

Niestety, zdarzają się jednak trudne 
sytuacje. Na wielu stanowiskach 
prezencja jest równie ważna, jak po
siadane kompetencje, a nie wszyscy 
zdają się o tym pamiętać. Ostatnio, 
w trakcie kompletowania short listy 
kandydatów, musiałam odpowie
dzieć sobie na pytanie, czy rekomen
dować kandydatkę, która posiada 
wszystkie oczekiwane przez klienta 
kompetencje i adekwatne doświad
czenie, gdy jednocześnie jej wygląd 
zewnętrzny pozostawia wiele do ży
czenia? Kandydatka miała ściśle 
współpracować z prezesem jednego 
z największych międzynarodowych 
banków. Nieprzemyślany zestaw 
garderoby, pogniecione ubranie, nie
ład na głowie, zaniedbane ręce. Za
stanowiłam się wówczas, czy to 
w pewnym stopniu nie świadczy 
o braku zorganizowania, nieumiejęt
ności przewidywania, braku szacun
ku dla rozmówcy? A może po prostu 
uafiliśmy na zły dzień zapracowanej 
mamy, która ma za sobą nieprzespa
ną noc z powodu choroby dziecka 
i zrobiła wszystko, żeby jednak do
trzeć na spotkanie, bo zależy jej na 
pracy? Obie tezy są prawdopodobne. 

„Niewyjściowy" 
kandydat 
Czy zwrócić uwagę naszej kandydat
ce, że nie wygląda dziś najlepiej? Nie 
chcemy przecież jej urazić, sprawić, 
żeby poczuła się niekomfortowo. Ta
kie pytanie jest nie na miejscu nawet 
w stosunku do bliskich nam osób. 
Możemy jednak zapytać, jak jej mi
nął dzisiejszy dzień. Czy wydarzyło 

się coś niespodziewanego? Dodatko
wo, aby upewnić się, że jest to jedno
razowa wpadka, dopytajmy, jaki 
dress codę obowiązuje w jej obecnym 
miejscu pracy. Jaki sama preferuje? 
Zebrane informacje pomogą nam 
w podjęciu ważnej decyzji. To oczy
wiście nie jest temat na każdą rozmo
wę kwalifikacyjną. Nie wszyscy pra
codawcy mają jasno sprecyzowane 
oczekiwania w tym aspekcie, jednak 
bez wątpienia każda organizacja ma 
specyficzną kulturę pracy i rządzi się 
własnymi, niepisanymi, lecz ogólnie 
respektowanymi prawami. Jeśli kan
dydat nie jest w stanie się dostoso
wać, nie będzie czuł się tam dobrze. 
Tym samym traci sens rekrutowanie 
go do tej konkretnej organizacji. 

Co na to kandydat? 

Wątek dotyczący znaczenia dress co
dę^ w procesie rekrutacji poruszyłam 
na jednym z HR-owych forów dysku
syjnych na portalu społecznościo-
wym. Intrygowało mnie, co myślą na 
ten temat sami zainteresowani. Więk
szość menedżerów stwierdziła, że 
wygląd nie powinien mieć kluczowe
go znaczenia, lecz kompetencje kan
dydata. Mimo to radzili, aby podpyty-
wać o przyczyny niezbyt trafionego 
doboru garderoby. Przedstawiciele 
bankowości wskazali na niezbędne 
minimum, które nie oznacza torebki 
Louis Vuitton i garsonki prosto z Bos
sa, lecz czysty ubiór, uczesane włosy, 
zadbane dłonie i paznokcie. Ten ze
staw nie jest obciążający finansowo, 
a tym samym osiągalny dla każdego. 
W mniejszym lub większym stopniu 
wszyscy przywiązujemy wagę do 
schludnego wyglądu rozmówcy. Nie 
zapominajmy zatem, że pierwsze 
wrażenie wywieramy nie tylko swoją 
elokwencją, lecz także aparycją. 
Interesujące uwagi poczynione przez 
menedżerów dotyczyły również róż

nic kulturowych, które mogą wyrażać 
się w ubiorze. Kwestia przynależno
ści narodowej, kulturowej, społecznej 
determinuje sposób, w jaki się nosi
my. Nie powinna zatem dziwić wyra
zista kolorystyka odzieży wśród hin
dusów czy na przykład turban na 
głowie reprezentanta krajów arab
skich. Realizując międzynarodowy 
projekt, miałam do czynienia również 
z takimi kandydatami, a wspomniane 
różnice w ubiorze nie miały najmniej
szego znaczenia w procesie oceny. 

Tatuaże (nie) dla 
wszystkich? 
Czy jesteśmy jednak równie toleran
cyjni w kwestii tatuaży, które mogą wy
nikać z przynależności kulturowej, spo
łecznej lub być sposobem wyrażania 
siebie? To trudny temat Choć jestem 
miłośniczką tatuaży, sama nie zawsze 
reaguję na nie tak samo. Wiąże się to 
w prostej linii z moim poczuciem este
tyki. Uwielbiam tatuaż na dłoni mojego 
klienta - tak! Dyrektor ds. HR ma pięk
ny, subtelny tatuaż, a do tego świetne 
wyczucie stylu. Nie spodobałby mi się 
jednak tatuaż, który w swojej formule 
byłby wulgarny, narzucający się. Czy 
wpłynęłoby to na moją ocenę kompe
tencji kandydata? Na pewno nie. Nie 
mogę jednak zapominać o jednym -
nie rekrutuję ludzi dla siebie. O ile ja 
akceptuję tatuaże, muszę liczyć się ze 
zdaniem mojego klienta oraz współpra
cowników i podwładnych, z którymi 
zatrudniona osoba będzie miała do czy
nienia. Nie każdy jest w stanie zaakcep
tować dyrektora zakupów, któremu ta
tuaż przechodzi przez całą szyję, czy 
dyrektora sprzedaży z tatuażem zasła
niającym większą część dłoni. 

Zdrowy rozsądek 

Biorąc pod uwagę powyższe wnio
ski, warto dodać: Nie dajmy się zwa-
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riować! Spotykając kandydatów, 
bierzmy pod uwagę czynniki łago
dzące. Pozwólmy im wytłumaczyć, 
co się wydarzyło. Bądźmy dociekli
wi i wnikliwi nie tylko w pytaniach 
dotyczących przebiegu doświadcze
nia zawodowego. Zadajmy sobie 
trud poznania sytuacji naszego kan
dydata. Pamiętają Państwo scenę 
z filmu W pogoni za szczęściem? 
Chris Gardner, w tej roli Will Smith, 
na dzień przed rozmową kwalifika-

Nawet jeśli twierdzimy, że jesteśmy bardzo otwarci i toleran

cyjni, to jednak każdy z nas ma ustawioną poprzeczkę toleran

cji na innym poziomie. 0 tym powinni pamiętać i rekrutujący, 

i sami kandydaci. A 

cyjną, która może zmienić jego ży
cie, trafia do więzienia za niezapła
cone mandaty. Ma na sobie robocze 
ubranie, jest cały utaplany w farbie, 
bo wcześniej malował mieszkanie. 

Przybiega w ostatniej 
chwili i w tym „niewyj-
ściowym" stroju prze
konuje do siebie zarząd 
firmy. Z wdziękiem, in-

A teligencją i bez koszuli, 
dostaje się na staż 
w ogromnej korporacji. 

Warto to zobaczyć (od 40. minuty 
filmu), istnieją bowiem odstępstwa 
od reguły. Mimo to kandydatowi nie 
wszystko można wybaczyć. k 
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