Jak wygląda proces rekrutacyjny na program menedżerski
Global Graduate Programme?
1. 
Po wypełnieniu formularza aplikacyjnego, otrzymasz automatycznie wygenerowany e-mail
potwierdzający rozpoczęcie procesu rekrutacyjnego i informujący o następnych krokach rekrutacji.
2. Po 24 godzinach otrzymasz kolejny e-mail z prośbą o wypełnienie dwóch testów: numerycznego
i werbalnego. Na wypełnienie obu testów będziesz mieć 7 dni od momentu otrzymania maila.
Wygospodaruj ok. 40 minut na rozwiązanie danego testu. Znajdź spokojne miejsce, w którym
pomyślisz nad odpowiedziami.
3. Po poprawnym wypełnieniu testów, Twoje CV zostanie zweryfikowane przez rekrutera. Wybrani
kandydaci zostaną zaproszeni do rozmowę video, która odbędzie się z wykorzystaniem platformy
Sonru.
4. Osoby, które pozytywnie przejdą rozmowę video, otrzymają zaproszenie na spotkanie w biurze
BAT w Warszawie.
5. Ostatnim etapem rekrutacji będzie Assessment Centre, czyli ćwiczenie case study - indywidualne
oraz grupowe. W trakcie tego etapu, kandydatów będą oceniać senior menedżerowie z BAT.

Dowiedz się więcej na temat wideo rozmowy
Sonru to platforma używana podczas wstępnej selekcji kandydatów, umożliwiająca wybór czasu
i miejsca, w którym udzielisz odpowiedzi na pytania rekrutacyjne.
1. Otrzymasz 2 e-maile z platformy Sonru z zaproszeniem do udziału w video rozmowie rekrutacyjnej,
która odbędzie się w języku angielskim. Pierwszy e-mail będzie zawierał informacje dotyczące
przebiegu rozmowy, w drugim e-mailu znajdziesz link do sesji oraz indywidualne hasło umożliwiające
dostęp.
2. Sonru jest w pełni mobilne i istnieje możliwość pobrania aplikacji na telefon bądź tablet. Szczegóły
znajdziesz w e-mailu z zaproszeniem na rozmowę.
3. Na nagranie swoich wiadomości będziesz mieć 5 dni od momentu otrzymania maila.
4. 
Podczas rozmowy pojawią się pytania dotyczące Twojego doświadczenia. Pamiętaj,
o odpowiedziach w języku angielskim.
5. Zanim rozpoczniesz nagranie, sprawdź ustawienia i skorzystaj z pytań testowych, aby uzyskać
większą swobodę w udzielaniu odpowiedzi.
6. Przed każdym pytaniem, będziesz mieć możliwość przygotowania odpowiedzi. Od Ciebie zależy
czy chcesz się przygotować, czy też bezpośrednio udzielić odpowiedzi. Pamiętaj jednak, że po
raz udzielonej odpowiedzi, nie będziesz mieć możliwości jej ponownego nagrania. Po ostatnim
pytaniu, będziesz mieć 2 minuty na nagranie dodatkowego komentarza do poprzednich
odpowiedzi.

7. 
Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania zobaczysz komunikat informujący
o pomyślnym zakończeniu rozmowy rekrutacyjnej. Informacja ta zostanie również przesłana do
rekrutera.
Wszystkie niezbędne informacje dostaniesz mailem, mamy nadzieję, że to ułatwi Ci przygotowanie.

Nasze wskazówki
Sprawdź połączenie internetowe
Sprawdź czy będziesz mieć komfortowe miejsce na przeprowadzenie rozmowy oraz zweryfikuj
jakość łącza internetowego.
Potrenuj wcześniej
Zachęcamy Cię do sprawdzenia swoich możliwości, szczególnie jeśli nie masz doświadczenia
w video rozmowach. Możesz nagrać się korzystając z różnych dostępnych aplikacji na rynku lub
wykorzystać swój telefon, odpowiadając na kilka dowolnych pytań. Zobacz jak się czujesz, sprawdź
czy się denerwujesz. Możesz poprosić rodzinę czy znajomych o informacje zwrotne i sugestie.
Zadbaj o miejsce
Zadbaj o komfort rozmowy. Wybierz ciche i spokojne miejsce. Zamknij okno, wyłącz telefon, aby
nikt Ci nie przeszkadzał w trakcie nagrywania.
Sprawdź dźwięk i ustawienia kamery
Sprawdź jakość nagrywanego dźwięku. Ważne, aby było cię dobrze widać i słychać.
Bądź przygotowany i mów konkretnie
Będziemy sprawdzać motywację i kompetencje. Poprosimy Cię o podawanie konkretnych
przykładów z Twojego doświadczenia.
Pamiętaj o swoim wizerunku
Zadbaj o schludny wygląd. Pamiętaj, że nie oczekujemy stroju biznesowego, ważny jest jednak
Twój komfort i to, jak chcesz być postrzegany.
Daj się poznać
Staraj się mówić wyraźnie, pewnie oraz konkretnie, tak abyśmy mieli jak największą szansę Cię
poznać i zrozumieć. Nawet jeśli tego nie widać, pamiętaj że film będzie oglądał drugi człowiek,
który chce Cię po prostu poznać. ;)
Powodzenia!

