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Znajomość języka angielskiego wśród
kandydatów do pracy



Jak polscy pracownicy wypadają w kwestii
znajomości języka angielskiego? 

Czy jest dobrze? A może mamy jeszcze sporo do
poprawy w tej kwestii? Jak Polacy wypadają na
tle Europejczyków? Odpowiedzi na te pytania
zebraliśmy w załączonym raporcie, który został
przez nas opracowany w oparciu o dane
uzyskane od prawie trzech tysięcy kandydatów.
Przeprowadziliśmy także skrupulatną analizę
wniosków w korelacji z europejskim badaniem
EF EPI.

Zapraszamy do lektury naszego raportu. 
   

Piotr Marciniak
CEO Talent Bridge
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WPROWADZENIE
Szanowni Państwo,

znajomość języka angielskiego jest jedną z
najbardziej popularnych i najczęściej
weryfikowanych przez pracodawców
kompetencji twardych. Bez niej realizacja zadań
zawodowych na wielu stanowiskach, zarówno w
firmach międzynarodowych, jak i polskich,
mogłaby okazać się niemożliwa. 

Dobra znajomość angielskiego potrzebna jest
do efektywnej pracy z globalnymi narzędziami
oraz dokumentacją anglojęzyczną, do
zrozumiałej komunikacji z partnerami lub
klientami z zagranicy, do udziału w wyjazdach
służbowych oraz, to co niezwykle ważne w
obecnych czasach, do rozwoju. Jako firma
dostarczająca narzędzia psychometryczne
umożliwiające weryfikację posiadanych
kompetencji zauważyliśmy, że sprawdzanie
poziomu znajomości języka angielskiego stało
się podstawą rekrutacji.
 



Tendencja do
deklaratywnego
zawyżania kompetencji
językowych

Ponad 10-letnie doświadczenie we
współpracy z działami HR oraz firmami
rekrutacyjnymi pozwoliło nam zauważyć
powszechne wśród kandydatów zjawisko
polegające na deklaratywnym zawyżaniu
swoich kompetencji w zakresie
posługiwania się językami obcymi.
Tendencja do przeszacowywania swoich
kompetencji może wynikać z kilku przyczyn.
Niekoniecznie wiąże się ze złą intencją, ale z
tak zwanym błędem poznawczym w
odniesieniu do własnej osoby. 

Badania psychologiczne wyraźnie pokazują,
że najwięcej błędów popełniamy w
odniesieniu do oceny samych siebie. To
naturalna tendencja mająca na celu ochronić
naszą samoocenę. Bywa, że umyka nam
świadomość tego, że nieużywany język traci
swą płynność i ulega zapomnieniu. Innym z
powodów zawyżania swoich kompetencji
może być potrzeba zaprezentowania swojej
kandydatury w lepszym świetle w celu
zwiększenia swoich szans na „wygranie”
procesu rekrutacyjnego. 

Tendencję do błędnego oceniania własnych
kompetencji można również wytłumaczyć
niewystarczającym poziomem wiedzy na
własny temat (niska samoświadomość),
również w kontekście braku zrozumienia
kategorii jakimi są poziomy B1-C2.

Brak rzetelnej weryfikacji poziomu
znajomości językowych u kandydatów może
skutkować przykrymi konsekwencjami. 
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Specjaliści ds. rekrutacji stosują różne
narzędzia umożliwiające weryfikację poziomu
znajomości języka obcego. Jeszcze do
niedawna najbardziej popularną metodą
oceny była rozmowa przeprowadzana z
kandydatem w języku angielskim. Obecnie
przywiązujemy dużą wagę do
optymalizacji czasu pracy i zdecydowanie
częściej sięgamy po narzędzia
zautomatyzowane, które dostarczają nam
obiektywnych danych na temat poziomu
umiejętności językowych z różnych zakresów
(czytanie ze zrozumieniem, słuchanie,
pisanie, itd.).

Pracownicy zatrudnieni
na nieodpowiednim

stanowisku wykazują
się mniejszym

zaangażowaniem, a ich
rotacja zwiększa się

o 40%

40%



Grupa badawcza

Analiza poziomu znajomości języka
angielskiego u Polaków aktywnych na rynku
pracy została przeprowadzona w maju 2022
roku w oparciu o dane zebrane od 2716
kandydatów, którzy na przestrzeni dwunastu
miesięcy (od kwietnia 2021 r. do kwietnia
2022 r.) wzięli udział w różnych procesach
rekrutacyjnych i zostali poddani testowi
psychometrycznemu weryfikującemu poziom
znajomości języka angielskiego – English
Language Talent. Wszyscy uczestnicy badania
wyrazili zgodę na anonimowe wykorzystanie
ich danych do zbiorczych analiz i celów
statystycznych. 
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Płeć:

Wykształcenie:

Licencjat

W trakcie studiów

Magisterskie 

Podyplomowe
Doktoranckie

25-31 lat

Rodzaj studiów:
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Wiek:
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Kierunki ścisłe

28%
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powyżej 19 lat
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Charakterystyka
narzędzia badawczego

słuchanie,
czytanie ze zrozumieniem, 
pisanie, 
znajomość gramatyki,
znajomość odpowiedniego zasobu
słownictwa. 

Poziom znajomości języka angielskiego został
zweryfikowany u uczestników badania przy
zastosowaniu narzędzia psychometrycznego
English Language Talent Test (prawa
autorskie Talent Bridge), które charakteryzuje
się wysokimi wskaźnikami rzetelności i
trafności, umożliwiając faktyczną ocenę
umiejętności posługiwania się językiem
angielskim. 

Test podzielony jest na pięć bloków
badających następujące obszary: 

Test składa się z 42 zadań, które zostają
automatycznie dobierane do poziomu
umiejętności danego kandydata. Na
rozwiązanie testu kandydat ma 36 minut.
Przed rozpoczęciem testu kandydat proszony
jest o deklaratywne określenie swojego
poziomu znajomości języka angielskiego (od
B1 do C2). 

Pierwsze pytanie zostaje wylosowane z grupy
200 pytań z zadeklarowanego poziomu
znajomości języka obcego. W przypadku
udzielenia poprawnej odpowiedzi badany
przechodzi na wyższy poziom trudności, z
kolei w przypadku niepoprawnej odpowiedzi
– na niższy poziom. Stosowane pule zadań są
liczne, zatem istnieje bardzo mała szansa, że
dwie osoby otrzymają identyczne zadania.

Rzetelność testu potwierdza wskaźnik
Horsta, który dla zastosowanego testu
językowego wynosi 0,80. Średnia trudność́
wszystkich pozycji wynosi 0,56.

Badanie przy zastosowaniu testu English
Language Talent przeprowadza się zdalnie.
Kandydat otrzymuje drogą mailową link oraz
instrukcję ze wszystkimi wskazówkami. Po
zakończeniu udzielania odpowiedzi
generowany jest raport dla interpretatora
oraz dla uczestnika badania.

W narzędziu zastosowano technologię IRT
(teoria odpowiedzi na pozycje) pozwalającą
analizować zachowania kandydata w
stosunku do pojedynczego zadania
testowego, a nie całego testu, dzięki czemu
kandydat otrzymuje zadania dopasowane do
swojego poziomu, co umożliwia bardzo
precyzyjne badanie nasilenia kompetencji. 



Klasyfikacja językowa

B1 – Intermediate

Kandydat posługujący się językiem
angielskim na poziomie B1 potrafi
prawidłowo tworzyć zdania, zarówno w
mowie, jak i piśmie. Jego gramatyka jest
poprawna, potrafi wypełniać formularze, a
także pisać e-maile. 

B2 – Upper-Intermediate

Kandydat dobrze mówi i pisze w języku
angielskim – jego gramatyka jest poprawna,
zna dużą liczbę słów. Ponadto potrafi
odnaleźć się w formalnych i nieformalnych
sytuacjach, sam rozpoznaje swoje błędy w
gramatyce i wymowie oraz stara się je
poprawiać. Jego zdania są często złożone,
bez problemu umie wyrazić to, co chce
powiedzieć. 

 C1 – Advanced

Kandydat znajdujący się na tym poziomie
posiada biegłość językową niemal na równi
z ojczystym językiem. Potrafi mówić płynnie,
z niewielką liczbą błędów, zmienić styl
komunikacji w zależności od sytuacji, a także
posługiwać się idiomami, frazami i
kombinacją słów, gdy sytuacja tego wymaga.
Bez problemu może pisać dłuższe teksty,
artykuły.

C2 – Proficient

Kandydat władający językiem na tym
poziomie używa go w sposób biegły – na
równi z ojczystym językiem. Mówi płynnie,
dowolnie zmienia styl komunikacji, ma duży
zasób słów, popełnia nieliczne i drobne
błędy, bez problemu stosuje i rozumie
bardziej złożone wypowiedzi. 

Technologia IRT pozwala dokładnie
analizować strukturę testu oraz łatwo
dobierać pozycje testowe, dzięki czemu
osiągniemy taką rzetelność testu, jakiej
oczekujemy. Możemy więc w jednym teście
zbadać niskie oraz wysokie natężenie cechy
(np. niski poziom znajomości języka
angielskiego). Na podstawie teorii IRT
możliwe jest tworzenie testów
komputerowych (CAT), czyli testów, które
same dopasowują się do wiedzy badanego,
przez co skraca czas trwania badania.

Przykład:
Algorytm CAT wylicza najbardziej
prawdopodobny poziom cechy badanego na
podstawie jego dotychczasowego wzoru
odpowiedzi. W efekcie uczestnik testu English
Language Talent na początku otrzymuje
wylosowane pytanie o poziomie trudności 

dostosowanym do zadeklarowanego
poziomu znajomości języka np. B1 – jeśli
udzieli na nie poprawnej odpowiedzi,
algorytm wyliczy poziom wiedzy badanego i
wylosuje kolejne pytanie, które będzie o
jeden poziom trudniejsze. Jeżeli kandydat
udzieli negatywnej odpowiedzi narzędzie
wylosuje mi kolejne pytanie z łatwiejszego
poziomu.

Metoda IRT pozwala więc analizować
zachowania kandydata w stosunku do
pojedynczego zadania testowego, a nie
całego testu, dzięki czemu kandydat
otrzymuje zadania dopasowane do swojego
poziomu. Takie podejście pozwala
precyzyjnie badać nasilenie kompetencji i
chroni nas przez oszustwem bądź
manipulacją ze strony kandydata.
Dodatkowo, testy stają mniej nużące dla
badanego kandydata, bowiem utrzymują
motywację na wysokim poziomie przez cały
czas trwania testu.

To warto wiedzieć…
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Przebieg badania

Wszyscy uczestnicy badania brali udział w
rzeczywistych procesach rekrutacyjnych na
różne stanowiska i do różnych organizacji.
Możemy zatem założyć, że poziom
zaangażowania w udzielenie rzetelnych
odpowiedzi był zadawalający.

Każdy z kandydatów otrzymał indywidualny
link do testu oraz instrukcję postępowania. W
zależności od organizacji, wyznaczony został
limit czasowy przeznaczony na rozwiązanie
testu: od 3 do 7 dni. Kierując się dobrą
praktyką zadbano, aby każdy z uczestników
badania miał możliwość podejścia do testu w
czasie weekendu. 

Przed przystąpieniem do testu każdy z
uczestników badania dostał możliwość
nadania preferowanej kolejności blokom.
Ponadto, w momencie startu został
poproszony o określenie swojego poziomu
znajomości języka angielskiego zgodnie z
przyjętą klasyfikacją od B1 do C2. 

W ramach poszczególnych bloków każdy z
kandydatów otrzymał losowane przez system
zadania z puli 200 pytań. W zależności od
tego, jak sobie z nimi poradził, kolejne
zadania losowane były z puli trudniejszych,
łatwiejszych lub zbliżonych stopniem
trudności. Ostatecznie każdy z uczestników
badania został poproszony o udzielenie
odpowiedzi na 42 pytania lub zadania w
ograniczonym czasie 36 minut.

Po rozwiązaniu testu każdy z kandydatów
otrzymał raport ze wskazaniem faktycznego
poziomu znajomości języka obcego. Wyniki
badania zostały również wygenerowane w
systemie rekruterów, a także zapisane
zgodnie z wymogami ustawy o ochronie
danych osobowych w systemie Talent Bridge.
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Jak dobrze kandydaci
znają język angielski?
Wyniki badania.

Większość firm oczekuje od swoich
kandydatów znajomości języka angielskiego
na poziomie co najmniej B1. Nawet jeżeli
codzienna praca nie opiera się na
komunikacji w języku angielskim, to
niejednokrotnie w ręce pracowników trafiają
międzynarodowe dokumenty, procedury,
komunikaty czy narzędzia, zatem
przynajmniej podstawowa znajomość
angielskiego wydaje się konieczna. 

Co o Polakach mówią zagraniczne
badania?

Od prawie dekady międzynarodowa firma
szkoleniowa EF Education First przeprowadza
globalny ranking EF EPI (English Proficiency
Index), który pozwala wyłonić kraje, których
mieszkańcy posiadają najwyższy poziom
języka angielskiego. Analizie poddawane są
odpowiedzi na pytania testowe, na które
odpowiedzi udzieliło blisko 2 ml
respondentów ze 100 krajów. Jak Polacy
wypadają na tle pozostałych narodowości?

Według analiz EF EPI Polacy wypadają bardzo
dobrze! Od 2015 roku utrzymujemy się na
liście TOP20 zostawiając w tyle pozostałe
100 krajów…

Najlepiej językiem angielskim władają młode
osoby w wieku 21-30 lat. Jednak ubiegły rok
wykazał, że współcześni 30+ poprawili swoje
kompetencje w tym zakresie. Ich motywacja
opierała się głównie na osiągnięciu lepszych
korzyści ekonomicznych oraz społecznych, a
czas pandemii pomógł w udoskonaleniu
umiejętności językowych. 
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Czy wiesz, że...
Znajomość języków obcych przestała
być domeną kobiet! Europejskie
badanie EF EPI pokazało, że w skali
globalnej kobiety po raz pierwszy od
dekady wypadły słabiej w teście
językowym przeprowadzonym na
grupie 2 mln osób. Płeć żeńska
otrzymała 498 punktów, z kolei męska
508 w 700-stopniowej skali. Wprawdzie
różnica wynosi zaledwie 10 punktów,
ale zgodnie z metodologią badania
wynik ten ulokował kobiety na niskim
poziomie znajomości języka
angielskiego, zaś mężczyzn na
umiarkowanym.



Branże, w których osoby aktywne zawodowo
wykazują się najwyższym poziomem
znajomości języka angielskiego:

Branże, w których osoby aktywne zawodowo
wykazują się najniższym poziomem
znajomości języka angielskiego:

Branże z najlepszą i najgorszą
znajomością języka angielskiego:

Działy w organizacjach, w których
pracownicy wykazują się najwyższym
poziomem znajomości języka angielskiego:

Według analiz EF EPI
Polacy od 2015 roku
utrzymują się na liście
TOP20 krajów najlepiej
posługujących się
językiem angielskim.
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Analiza poziomu znajomości
języka angielskiego wśród
polskich kandydatów do pracy

Przytoczone badania EF EPI
przeprowadzone zostały na skalę globalną
przez organizację zagraniczną. A jak
wygląda kwestia osób aktywnych na rynku
pracy w Polsce? Jakim poziomem
znajomości języka angielskiego
charakteryzują się kandydaci na różne
stanowiska? 

Dane Pracuj.pl mówią, że spośród 75 803
ofert pracy co trzecia zawiera wymóg
znajomości języka obcego. Dla
pracodawców znajomość tylko jednego
języka obcego, a konkretnie języka
angielskiego, stanowi wymóg minimalny.
Coraz częściej pojawia się potrzeba
zatrudnienia pracowników ze znajomością
dodatkowego języka obcego. Wzrasta
popyt na niemiecki, francuski, hiszpański
oraz włoski, a także na języki rzadkie, takie
jak chiński, szwedzki czy arabski. Polacy
mają świadomość korzyści płynących z
uczenia się języków obcych: aż 80%
uważa, że dobra znajomość języka
obcego gwarantuje szybsze znalezienie
pracy oraz wyższe wynagrodzenie.
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Tylko 55% kandydatów dokonało
poprawnej deklaracji odnośnie swojego
poziomu znajomości języka angielskiego.
W przypadku 45% kandydatów deklarowany
poziom języka angielskiego różnił się od
wyniku uzyskanego z badania testem
psychometrycznym. Istnieje wysokie
prawdopodobieństwo, że równie mylne
informacje zawarte zostały w 45%
nadesłanych CV.

Niepoprawna
deklaracja
poziomu

Poprawna
deklaracja
poziomu

% osób, które poprawnie zadeklarowały
swój poziom znajomości języka angielskiego

45%

55%



Kandydaci mają tendencję do
deklaratywnego przeszacowywania
swojego poziomu. Tendencja ta jest
wyraźnie widoczna na przykład przy
analizie poziomu C2. 246 uczestników
badania zadeklarowało, że zna język
angielski na poziomie C2, przy czym w
rzeczywistości poziom taki osiągnęło 8%
badanych. Podobnie dzieje się z
kandydatami deklarującymi poziom C1.
W rzeczywistości aż 42% z nich zna język
angielski na niższym poziomie B2. 

% osób, które
poprawnie
zadeklarowały
poziom B1

% osób, które zadeklarowały poziom B1

20%

77%

13%

% osób,
które mają
wyższy
poziom B2

% osób, które
mają wyższy
poziom C13%

% osób, które
poprawnie
zadeklarowały
poziom B2

% osób, które zadeklarowały poziom B2

43%
% osób, które
mają wyższy
poziom C1

% osób, które
poprawnie
zadeklarowały
poziom C1

% osób, które zadeklarowały poziom C1

35%

% osób, które
mają niższy
poziom B2

% osób, które
poprawnie
zadeklarowały
poziom C2

% osób, które zadeklarowały poziom C2

9%

% osób,
które mają
niższy
poziom C1

% osób, które
mają niższy
poziom B2

73%

21%

42%

56%
76%

16%

8%

W przypadku osób deklarujących poziom
B1 istnieje tendencja do
niedoszacowywania swoich
umiejętności językowych. Aż 77%
kandydatów z tej grupy wykazało poziom
wyższy niż deklarowany (77% B2 i 3% C1).

Najczęściej występującym poziomem
znajomości języka angielskiego wśród
kandydatów na stanowiska pracy jest
B2 (43%).
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Kandydaci płci męskiej posiadają nieco lepszą
znajomość języka angielskiego na poziomie
zaawansowanym (C1) niż kobiety (39% do 33%).

Osoby z wykształceniem ścisłym nieco lepiej
posługują się językiem angielskim niż te z
wykształceniem humanistycznym – na poziomie C1
jest to stosunek 39% do 35%.

Faktyczny
poziom B1

Faktyczny
poziom B2

Faktyczny
poziom C1

Faktyczny
poziom C2

60%56% 33%39%6%4% 1%2%
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Ekonomiczne

Społeczne lub humanistyczne

Medyczne

41%

39%

39%

39%

35%

21%

36%

Ścisłe

Społeczne lub humanistyczne

Ekonomiczne

Techniczne

0%Medyczne

Przyrodnicze

Artystyczne

0%

0%

2%

2%

1%

1%
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Pokolenie a znajomość języka obcego

Różnice międzypokoleniowe dostrzegane są
również w zakresie stopnia znajomości języków
obcych. Na potrzeby tego raportu
przeanalizowaliśmy wyniki pod kątem różnych
pokoleń i dostrzegliśmy, że najlepiej po
angielsku mówią kandydaci z pokolenia Z.
Przedstawiciele Generacji Z stanowią
najliczniejszą grupę ze znajomością języka
angielskiego na poziomie C1.

Baby Boomers (1945-1964)

Generacja X (1965-1980)

Generacja Y, Millenialsi  (1981-1994)

Generacja Z (od roku 1995)

Podział pokoleń wg Anny 
Albrychiewicz-Słocińskiej oraz Elżbiety
Robak:*

*A. Albrychiewicz-Słocińska, E. Robak, Pozyskiwanie pracowników z pokolenia Y - wybrane praktyki organizacyjne z
zakresu marketingu rekrutacyjnego), Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2017, nr 28, t. 1, s. 147-
161.

Znajomość języka angielskiego przez
poszczególne pokolenia

Poziom B1 Poziom B2

Poziom C1 Poziom C2

Generacja X

Generacja Z

Generacja Y

9%

6%

4%

Generacja X

Generacja Z

Generacja Y

55%

58%

58%

Generacja X

Generacja Z

Generacja Y

36%

35%

38%

Generacja X

Generacja Z

Generacja Y

0%

1%

1%

https://bazekon.uek.krakow.pl/zawartosc/171514086
https://bazekon.uek.krakow.pl/zawartosc/171514086


TB: Czy znajomość języka angielskiego jest w
obecnych czasach kompetencją standardową?
Czy spokojnie możemy założyć, że kandydaci
swobodnie komunikują się po angielsku, czy
nadal zauważalne są braki w tym obszarze?

KW: Prowadząc liczne procesy rekrutacyjne
zauważam, że znajomość angielskiego na
poziomie min. B2 znacznie ogranicza pulę
kandydatów, szczególnie wśród starszych pokoleń,
które nie miały możliwości nauki języka w szkole,
czy wykorzystywania go w codziennej pracy.
Wyzwaniem jest często płynność w mówieniu i
pewność w doborze słów oraz zwrotów
gramatycznych.

TB: Można więc powiedzieć, że dotyka Państwa
problem pokoleniowy.

KW: Tak, zauważamy różnice w znajomości języka
angielskiego. Zdecydowanie do grupy, która
najpłynniej porozumiewa się w języku angielskim,
możemy zaliczyć osoby młode (20-latkowie), osoby
w wieku do około 35 roku życia. Być może wpływ
na to ma fakt wprowadzenia języka angielskiego
jako obowiązkowego w wielu szkołach, już od
poziomu szkoły podstawowej. W przypadku osób
na stanowiskach eksperckich, menedżerskich
wspomniana różnica nie jest już tak bardzo
wyczuwalna. Wiele zależy też od otoczenia, w
jakim dany kandydat pracuje oraz możliwości
słuchania lub wypowiadania się w języku
angielskim w codziennej pracy/życiu, co wpływa na
swobodę komunikacji. Kandydaci o wysokich
kompetencjach w obszarze bankowości często
posługują się językiem na poziomie min. B2.

TB: W jaki sposób starają się Państwo
sprawdzać faktyczną znajomość języka obcego
u kandydatów?

KW: Znajomość języka angielskiego jest z naszej
strony weryfikowana najczęściej już podczas
pierwszego spotkania z kandydatem lub w czasie
wywiadu telefonicznego. Część rozmowy
rekrutacyjnej prowadzona jest w języku
angielskim. Dodatkowo, kiedy oczekujemy od kan-

WYWIAD
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Język angielski w rekrutacji: 
podstawowa kompetencja, której brakuje
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-dydatów dobrej znajomości języka
branżowego/specjalistycznego, możemy
przeprowadzić testy składające się z części ustnej i
pisemnej, często przy wsparciu tłumaczy. W
ramach niektórych rekrutacji prosimy kandydatów
o wykonanie dodatkowego zadania np. prezentacji
lub analizy dokumentów w języku angielskim. 

TB: Jak kandydaci wypadają w czasie takich
rozmów po angielsku?

KW: Niestety, deklaratywny poziom znajomości
języka często odbiega od rzeczywistych
umiejętności językowych kandydata, więc
weryfikacja znajomości angielskiego jest
obowiązkowym elementem procesów, w których
ta kompetencja jest wymogiem formalnym.
Bazując na naszych doświadczeniach w
prowadzeniu różnorodnych procesów
rekrutacyjnych, jest to krok, który zdecydowanie
rekomendujemy. Sam test nie jest jednak
wymagany. W weryfikacji poziomu języka
angielskiego bardzo pomaga sama rozmowa z
kandydatem, najlepiej w nieszablonowym
rekrutacyjnie temacie.

TB: Wspomniała Pani, że rzeczywista
znajomość języka często różni się od deklaracji.
Czy takie „zniekształcenia” odnośnie poziomu
posiadanych kompetencji językowych są częstą
praktyką wśród kandydatów?

KW: Zdarza się, że kandydaci zawyżają rzeczywisty
poziom znajomości języka angielskiego. Powodów
może być kilka, zaczynając od błędnej samooceny,
po przekonanie, że jest to kompetencja mało
istotna i nie będzie wykorzystywana w pracy. Takie
działanie wpływa niestety niekorzystnie na
wiarygodność kandydata i znacząco obniża szanse
na otrzymanie oferty pracy. Bywają również
sytuacje odwrotne, w których kandydaci zaniżają
swoje umiejętności językowe, co może wynikać z
braku pewności co do tej kompetencji lub przerwy
w korzystaniu z języka angielskiego.

TB: Z jakimi innymi wyzwaniami mierzy się
Państwa Dział HR w zakresie rekrutacji?

KW: Do codziennych wyzwań rekrutacyjnych
możemy zaliczyć: rozwój rynku kandydata,
szczególnie wśród specjalistów i ekspertów,
odpływ talentów, globalną skalę rekrutacji
(szczególny rozwój tego zjawiska obserwowaliśmy
w trakcie pandemii), braki kadrowe na rynku
pracy, dużą konkurencję (wśród firm lokalnych, ale
też zagranicznych na rynku polskim), zwiększone
oczekiwania potencjalnych kandydatów względem
pracodawcy i marki, jaką będą reprezentować.
Biorąc pod uwagę wymienione wyzwania, istnieje
potrzeba przemyślenia podejścia do strategii
rekrutacyjnej, działań promujących markę oraz
pozycjonowania pracodawcy na rynku pracy.
Działania szablonowe, które sprawdzały się
dotychczas, nie są już wystarczające – aktualną
sytuację na rynku pracy, można określić jednym
słowem: zmiana.



43% kandydatów aplikujących na różne
stanowiska posiada średnio zaawansowany
poziom języka angielskiego. Oznacza to, że
potrafią oni swobodnie komunikować się z
rodzimymi użytkownikami danego języka obcego.
Rozumieją znaczenie głównych wątków rozmowy,
jak również są w stanie formułować przejrzyste
wypowiedzi. Natomiast co trzeci kandydat zna
język angielski na poziomie C1, czyli poza
swobodą w komunikacji posiada bogaty zasób
słownictwa, a także potrafi dostrzec ukryte
znaczenie wypowiedzi słownych lub pisemnych. 

Największą część grupy respondentów (39%),
których dane wykorzystano na potrzeby tej
analizy, stanowią przedstawiciele Generacji Z.
Widzimy zatem, że pod względem posiadanych
kompetencji językowych są oni doskonale
przygotowani do pracy. Wygląda na to, że język
angielski staje się dla Polaków drugim językiem.
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