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Formularz rozmowy rekrutacyjnej: 
Na stanowisko: Szef kuchni 

 
 
Imię, Nazwisko:       Wstępna ocena CV: 
 
1. Przedstawienie się pracodawcy  

o Zapytanie „Co Pan wie o naszej firmie”? 
o Pracodawca opisuje działalność restauracji 

2. Zapytanie, czy kandydat ma na wstępie ma jakieś pytania. 
3. Przeprowadzenie wywiadu: 

o Doświadczenie zawodowe (kandydat opowiada o przebiegu swojej pracy) 
o Umiejętności zawodowe (kandydatowi zadaje się pytania według Zakresu Obowiązków 

Dla szefa kuchni: 
 Jakie dania potrafi gotować? 
 Czy umie przygotować receptury z wyceną? 
 Czy zna HACCP? 
 Czy zna zasady przechowywania surowców i produktów gotowych? 
 Czy zarządzał personelem? 
 Jak organizuje pracę personelu na kuchni? 
 W jaki sposób osiąga, żeby jego pracownicy dobrze pracowali? 
 Jak podchodzi do obsługi Gościa? 
 W jaki sposób kontroluje koszty? 
 Można zadawać pytania typu: 

 Co jest najważniejsze w zarządzaniu np. jakością? 

 Proszę dać przykład z doświadczenia zawodowego, gdy… 

 Co by Pan zrobił, w sytuacji, gdyby… 
o Stosunek do pracy 

 Elastyczność wielostanowiskowa (czy stanąłby Pan w miarę potrzeby na zmywaku?) 
 Dyspozycyjność czasowa – dzienna (czy dostosuje się Pan do różnych godzin pracy?) 
 Preferencje w pracy: 

 Co najbardziej lubi Pan robić? 

 Czego nie lubi Pan robić? 

 Czego nie akceptuje Pan w pracy? 

 Pana największy sukces/ porażka 

 Jaki powinien być Pana przełożony? 

 Jak bardzo samodzielną pracę chce Pan mieć? 

 Czy ma jakieś specjalne wymagania wobec pracy? 
 Plany na przyszłość (Co chciałby Pan robić za 5 lat?) 

o Cechy osobowe 
 Jakie są Pana silne strony/ słabe strony? 
 Praca zespołowa (Proszę podać przykłady sukcesu/ porażki w swojej pracy zespołowej) 
 Czego Pan nie lubi u ludzi? 

o Powody zmiany pracy 
 Dlaczego szuka Pan pracy? 
 Dlaczego właśnie ta praca? 
 Dlaczego uważa Pan, że jest dobrym kandydatem na to stanowisko? 
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o Dane dodatkowe 
 Ile aktualnie Pan zarabia (brutto czy netto?) 
 Czy może Pan dostarczyć zaświadczenie o niekaralności? 
 Czy jest Pan palący? 
 Jakie referencje możemy otrzymać? 
 Czy posiada Pan prawo jazdy? 

o W przypadku zatrudnienia 
 Jakie są Pana oczekiwania finansowe (brutto-netto? 
 Od kiedy jest Pan dyspozycyjny? 
 Czy zgodzi się Pan na 1 dzień próby w restauracji? 

4. Zapytanie, czy kandydat ma jeszcze jakieś pytania. 
5. Ustalenie, kiedy i jak nastąpi następny kontakt. 
 
 
6. Opinia (subiektywna ocena wiedzy i charakteru kandydata) 

o Wiedza fachowa (wg zakresu obowiązków) 
 
 

o Charakter (temperament, zdolności przywódcze, komunikacyjne, praca zespołowa, motywacja, kultura 
osobista…) 

 
 
7. Ocena ogólna (skala 1-10) 


