Co o naszym procesie rekrutacji mówią sami kandydaci?
What our candidates think about STX Next’s recruitment
process?
“(...) dziękuję za możliwość udziału w bardzo profesjonalnym i wykraczającym poza
standardowe praktyki HR procesie rekrutacji. Szczególnie pozytywne wrażenie zrobiło na mnie
zaprezentowanie firmy i strategii jeszcze przed wywiadem z kandydatem, wnikliwość pytań i
żywe zainteresowanie nie tylko doświadczeniem zawodowym, ale również sposobem myślenia,
teczka z materiałami o firmie, którą przeczytałam z dużym zainteresowaniem i obszerny
feedback, z którym pierwszy raz się spotykam w przypadku rezygnacji z kandydata. To
wszystko potwierdza tylko opinię, jaką słyszałam o STX Next, jako o solidnym pracodawcy
szanującym ludzi i tworzącym niepowtarzalną atmosferę.” (kandydatka, lipiec 2015)
“(...) thank you for the chance to participate in a professional and above-standard recruitment
process. I was particularly impressed by the presentation of the company and its strategy that
preceded the interview, discerning questions and lively interest expressed not only in my
professional experience but also in my way of thinking; additional information materials about
the company I read with huge interest, and the extensive feedback, I have met for the first time
in case of a rejected candidate. All this only confirms the opinion I have heard about STX Next
as a reliable employer that respects people and creates a unique atmosphere.” (a candidate,
July 2015)
“Jeśli chodzi o sam proces rekrutacji, to chciałbym podziękować za bardzo przyjazne i
profesjonalne podejście. Rzadko się chyba zdarza, żeby kandydat na każdym etapie był tak
szczegółowo i dokładnie informowany o aktualnym etapie procesu.” (kandydat, maj 2015)
“As far as the recruitment process is concerned, I would like to thank for such a friendly and
professional approach. It seems unique to be informed, as a candidate, on the status of the
recruitment process at each step and with details.” (a candidate, May 2015)
“(...) dziękuję przede wszystkim za feedback. Jest to bardzo profesjonalne podejście z Państwa
strony do rekrutacji i z takim działaniem spotykam się po raz pierwszy, za co ogromne wyrazy
uznania.
Mam nadzieję, że inne firmy będą brać od Państwa przykład, bo takie wiadomości są bardzo
istotne dla kandydatów. Liczę na to, że znajdą Państwo odpowiednią osobę na to stanowisko.”
(kandydat, lipiec 2015)
“(...) and most of all thank you for your feedback. Your approach to recruitment is highly
professional and it is the first time I have come across such an activity,
and I appreciate it very much.
I hope that other companies will only learn from you, since receiving
feedback is important for candidates. I wish you luck in finding a suitable
person for this position.” (a candidate, July 2015).

