Ice breaker - polski
Z jakich składników składałby się drink najlepiej odzwierciedlający Twoją osobowość?
Wyobraź sobie, że zgłasza się do Ciebie znany wydawca. O czym będzie Twoja książka?
Jakie 3 przedmioty zabierzesz ze sobą, uciekając z pożaru Twojego mieszkania?
Gdybyś mógł zadać jedno pytanie znanej osobie, która Cię inspiruje – o co byś zapytał?
Do jakiego momentu w historii (lub przyszłości) Świata przeniósłbyś się, gdybyś mógł spędzić tam jeden dzień?

Ice breaker - angielski
Imagine that you have to compose a drink, which reflects your personality. What would it consist of?
A well-known publisher contacts you. What would your book be about?
Which 3 items would you take with you, if your house was on fire?
What (one) question would you ask, it you met a famous person who inspires you?
To which moment (past or future) would you travel, if you could spend one day there?

Pytania rekrutacyjne - polski
Czego oczekujesz od potencjalnego pracodawcy?
Jakie cechy powinien mieć Twój idealny szef?
Jaką rolę zazwyczaj przyjmujesz w projektach zespołowych?
Co najbardziej motywuje Cię do pracy?
Co najbardziej stresuje Cię w pracy?
Opisz swoją rolę w jednym z ostatnio realizowanych przez Ciebie projektów.
Jak zakomunikujesz przełożonemu oraz klientowi opóźnienie wykonania zadania wynikające z Twojej winy?
Jak zakomunikujesz przełożonemu oraz klientowi opóźnienie wykonania zadania z winy kolegi z zespołu?
Jak wyobrażasz sobie rozwój Twojej kariery w okresie najbliższych 5 lat?
Ile czasu od przyjęcia naszej oferty zajmie Ci wdrożenie się w obowiązki?

Pytania rekrutacyjne - angielski
What do you expect from a potential employer?
What would be the main characteristics of your perfect boss?
What is your usual role in team projects?
What motivates you the most at work?
What is the most stressful for you at work?
Describe your role in one of your recent projects.
How would you inform your boss and your client about a delay caused by your mistake?
How would you inform your boss and your client about a delay caused by your colleague’s mistake?
What do you think you career will look like in5 years?
How much time do you need to adjust to a new role in our company?

