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1. Uvodna predstavitev metode

Zaposlovanje je proces izbiranja najustreznejšega izmed številnih prijavljenih kandidatov za
razpisano delovno mesto (Brandão idr., 2019). Selekcijski razgovor je del procesa
zaposlovanja in je hkrati tudi najpogostejša metoda za izbor kandidatov. Ima ključen pomen
za ljudi, ki iščejo službo, saj se lahko le-ti skozi interakcijo z zaposlenimi, ki so odgovorni za
izbor, poskusijo prikazati v najboljši luči. Selekcijski razgovor je delno strukturiran -
zastavljena vprašanja imajo namen preveriti ustreznost kandidata za delovno mesto, na katero
se je prijavil. Z vprašanji namreč poskušamo predvideti, kako se bo kandidat vedel v
delovnem okolju in kako bo uspešen pri opravljanju delovnih nalog. Poleg tega oseba, ki vodi
razgovor, podaja informacije o organizaciji, ki bi lahko pri kandidatu vzbudile dodatno željo,
da se pri njih zaposli in tako utrjuje blagovno znamko organizacije (Dafoulas idr., 2002). Tisti
kandidati, ki podajo najboljše odgovore, izrazijo svojo motivacijo za učenje in delo ter so na
osnovi določenih pripomočkov za selekcijo ocenjeni kot primerni, dobijo pozicijo v
organizaciji (Kathiravan idr., 2021).

Z novimi tehnologijami je postalo možno izvajati razgovore tudi na daljavo (Oktuğ, 2018).
Izvajanje selekcijskih razgovorov na daljavo pomeni iskanje ustreznih kandidatov z uporabo
spleta in različnih tehnoloških pripomočkov (Petre idr., 2016). Razgovori na daljavo so dokaj
podobni tistim v živo - glavna razlika je v tem, da se udeleženci razgovora lahko udeležijo iz
domačega okolja ali katerega koli drugega dostopnega okolja, v katerem se počutijo prijetno.
Pri tem jim ni potrebno fizično priti do organizacije, kjer so se prijavili za delovno mesto
(Kathiravan idr., 2021).

Razgovori na daljavo so se uveljavili predvsem s pomočjo razvoja spleta in tehnologije. V
zadnjih letih so doživeli razcvet, predvsem zaradi pandemije Covid-19 od konca leta 2019
dalje, ko je bilo gibanje in zbiranje v enem prostoru v veliki meri omejeno, ponekod pa celo
prepovedano (Kathiravan idr., 2021). Izkazalo se je, da imajo razgovori na daljavo veliko
prednosti tako za kandidate, kot tudi za organizacije. Kot glavno prednost večina avtorjev
izpostavlja prihranek časa in financ, saj kandidatom ni potrebno potovati v kraj, kjer se
nahajajo prostori organizacije (McColl in Michelotti, 2019). To je velika prednost predvsem
za tiste kandidate, ki živijo v drugih mestih in državah. Posledično so tudi kandidati bolj
fleksibilni in se je z njimi lažje dogovoriti glede termina za razgovor (Dagoulas idr., 2002;
Han idr., 2021). Kandidati se večinoma počutijo bolj sproščene, saj se oglasijo od doma ali
drugega dostopnega, a znanega prostora (Kathiravan idr., 2021). Izjema so starejši kandidati,
ki imajo manj izkušenj s spletom in tehnologijo (Galanaki, 2002; McColl in Michelotti,
2019). Organizacije prav tako pridobijo določene koristi od uvajanja razgovorov na daljavo.
Kot največjo korist avtorji navajajo promocijo organizacije kot moderne, saj se tako vidi, da
organizacija spremlja svetovne trende in se v skladu z njimi tudi spreminja (Galanaki, 2002;
McColl in Michelotti, 2019).

Razgovori na daljavo imajo tudi določene omejitve, zato ne morejo popolnoma zamenjati
razgovorov v živo. Kritika se nanaša predvsem na nezmožnost ustvarjanja osebnega kontakta



s kandidatom ter težje ocenjevanje neverbalne komunikacije pri omejenem prikazu kandidata
na zaslonu (Dafoulas idr., 2002). Poleg tega pogosto pride do težav s tehnično opremo in
spletom, kar otežuje komunikacijo in jo upočasni (McColl in Michelotti, 2019). Določeni
avtorji omenjajo tudi dejstvo, da se nekateri kandidati na razgovor vključijo iz neprimernega
okolja, polnega dražljajev, ki motijo potek razgovora, neprimerno oblečeni in brez ustreznih
tehničnih pripomočkov, zato jih je še toliko težje oceniti in si o njih ustvariti pravo sliko
(McColl in Michelotti, 2019). Psihologi imajo zato poleg primarne vloge oz. izvajanja
razgovorov na daljavo tudi vlogo pri izobraževanju kandidatov ter drugih zaposlenih, ki
sodelujejo v procesu selekcije, o razgovorih na daljavo na splošno, o spletnem bontonu,
uporabi tehnologije za video komunikacijo ter sproščanju kandidatov pred in med
razgovorom.

2. Zgodovinski pregled

Od zgodnjih 90-ih let prejšnjega stoletja dalje sta se splet in tehnologija intenzivno razvijala.
Organizacije so prepoznale možnost za prestavljanje določenih delov selekcijskega procesa
na splet (Joyce, 2002, v Mindia in Hoque, 2018). Število organizacij, ki v današnjem času
uporablja splet za selekcijo ustreznih kandidatov, se nenehno zvišuje (Petre idr., 2016).
Tehnologija za video komunikacijo omogoča ljudem iz različnih koncev sveta, da
komunicirajo tako, da se hkrati vidijo in slišijo, brez da bi se nahajali v istem prostoru
(Kathiravan idr., 2021).

Širjenje virusa Covid-19, ki je leta 2020 doseglo status pandemije, je spremenilo način dela
številnih organizacij, med drugim tudi opravljanje selekcijskega procesa. Nekatere
organizacije so se zaradi omejenega gibanja in kontakta z drugimi ljudmi prvič srečale z
delom od doma, prisiljene so bile zaposlovati ljudi na daljavo in zato so marsikje selekcijski
razgovori na daljavo postali standardna praksa današnjega časa (Kathiravan idr., 2021).
Zanimivo bi bilo spremljati, v kolikšni meri se bo uporaba selekcijskih razgovorov na daljavo
ohranila v organizacijah v prihodnosti, tudi po prenehanju širjenja virusa in prenehanju
veljave ukrepov za zajezitev pandemije.

3. Uporabnost metode skozi znanstvene raziskave

Selekcijski razgovori na daljavo imajo veliko prednosti, tako za kandidate, kot tudi za
organizacije, ki ponujajo delovno mesto. Za kandidate je zelo koristno to, da lahko izberejo
termin, ki jim najbolj ustreza oz. termin, ko se počutijo najbolj pripravljene za razgovor
(Dagoulas idr., 2002). Tudi Han in sodelavci (2021) izpostavljajo fleksibilnost za določanje
ustreznega termina kot prednost tako kandidatov, kot tudi tistih, ki vodijo razgovor.
Zaposlenim, ki vodijo razgovore, je lažje organizirati razgovor na daljavo - posledično se
skrajša tudi celoten proces selekcije (Galenaki, 2002). Omenjeno prednost sta izpostavili tudi
dve udeleženki, ki sem jih intervjuvala za potrebe te naloge in sicer Zdravka Trivanović, HR
specialistka v Bosch Srbija, ter Iva Tomašević, študentka psihologije, ki trenutno hodi na
selekcijske razgovore in išče prvo službo. Iva je poročala o naslednjem:



Mislim, da je prva prednost predvsem fleksibilnost, saj se je za termin razgovora na
daljavo lažje dogovoriti in ga tudi izvesti.

Tudi Zdravka na osnovi izkušenj potrjuje omenjeno:

Glavna prednost razgovorov na daljavo je fleksibilnost - kandidati so v glavnem bolj
dostopni in pripravljeni sprejeti predlagan termin za razgovor, če je ta na daljavo. Prav
tako je lažje organizirati razgovor, ker ni treba najeti posebnih prostorov in iskati
informacij o tem, če so ti prostori na voljo.

Z uporabo spleta za selekcijo kandidatov več kandidatov dobi možnost za prijavo na delovno
mesto, med drugim tudi tisti, ki so oddaljeni od organizacije same oz. trenutno bivajo v
drugem mestu ali državi (Dagoulas idr., 2002). Razgovori na daljavo prihranijo čas in
finance, saj kandidati ne rabijo potovati do kraja, kjer se organizacija nahaja in tam plačati
prenočišča, samo za potrebe tega, da opravijo razgovor (McColl in Michelotti, 2019), kar je
potrdila tudi moja sogovornica Iva Tomašević:

Prihrani se čas kandidata, predvsem v primeru, da kandidat ne živi v mestu, kjer se
nahaja podjetje, v katerem se nahaja delovno mesto, na katero se je prijavil. Včasih
potovanje do lokacije podjetja, predvsem v velikih mestih, kandidatu predstavlja velik
ekonomski strošek.

Poleg tega se poudarja tudi ekološka prednost, saj se kandidati izognejo nenujni uporabi
prevoznih sredstev in posledično zmanjšajo svoj ogljični odtis (McColl in Michelotti, 2019).

Iva Tomašević je v intervjuju predstavila dodatno prednost za kandidate:

Mislim, da znano okolje (dom) lahko pozitivno vpliva na kandidata, saj bo kandidat
izgledal bolj naravno in se bo lažje predstavil na avtentičen način.

To potrjuje tudi raziskava avtorjev Kathiravan idr. (2021), ki pravijo, da se kandidati počutijo
bolj prijetno, ko se na razgovor vključijo od doma in so zaradi tega tudi bolj sproščeni.

Organizacije imajo z izvajanjem selekcijskih razgovorov na daljavo tudi posredno korist za
ustvarjanje vtisa na kandidate. S tem se namreč predstavljajo kot inovativne in fleksibilne
organizacije, na ta način pa lahko izboljšajo svojo blagovno znamko in privabijo več
kandidatov (Galanaki, 2002; McColl in Michelotti, 2019).

4. Natančna predstavitev metode
4.1 Namen

Selekcijski razgovor na daljavo se uporablja z enakim namenom kot selekcijski razgovori v
živo - njihov namen je izbrati najustreznejšega kandidata za določeno delovno mesto.
Razgovor se izvaja na daljavo v primeru, da kandidat ne more priti do organizacije, npr. če
živi v drugem mestu ali državi, če sta izvajalec razgovora ali kandidat bolana ali imata druge
obveznosti ali omejitve. Kot je bilo omenjeno že v prejšnjem poglavju, imajo nekatere



organizacije z izvajanjem razgovorov na daljavo namen prikazati sebe kot bolj fleksibilne in
sodobne, pokažejo pa tudi svoje spremljanje svetovnih trendov.

4.2 Ciljna populacija

Ciljna populacija metode so vsi kandidati, ki se prijavljajo za razpisano delovno mesto.
Metoda je sicer bolj primerna za mlajše kandidate, ki bolje uporabljajo splet in različne
tehnologije za video komunikacijo ter so pri tem bolj sproščeni in samozavestni (Galanaki,
2002; McColl in Michelotti, 2019), ampak z ustreznimi navodili s strani organizacij se lahko
popolnoma vsak kandidat nauči uporabljati tehnologijo za namen razgovora na daljavo.

4.3 Potek izvedbe

Za selekcijski razgovor na daljavo je treba pripraviti ustrezen računalnik, kamero in
mikrofon. Za izvajanje se lahko uporabijo brezplačne verzije platform za video komunikacijo
kot so Zoom, Microsoft Teams ali Skype, po potrebi lahko organizacija kupi tudi licenco. Za
razgovor je treba določiti miren prostor, iz katerega se bo tisti, ki izvaja razgovor, oglasil -
zato, da zvok iz okolja ne bi motil poteka razgovora.

Izvajalec razgovora še enkrat poudari, da je to selekcijski razgovor za delovno mesto in da se
kljub okoliščinam trudijo simulirati razgovor tako, kot bi potekal v živo. Kandidati naj bi se
za razgovor oblekli primerno, tako kot bi prišli oblečeni na razgovor v organizacijo.
Pomembno je opozoriti, da morajo tudi kandidati izbrati miren prostor, brez motečih
dejavnikov, kot so drugi ljudje, otroci in živali. Prav tako naj bi pred razgovorom izklopili vse
tehnološke naprave, ki bi lahko zmotile razgovor: kot so televizija, radio in telefon. Kandidati
se morajo oglasiti iz prostora, ki ima primerno ozadje - brez stvari, ki bi izvajalcu
preusmerjale pozornost s kandidata (McColl in Michelotti, 2019).

S kandidatom se je treba dogovoriti za termin, ki obema ustreza. Pred razgovorom je treba
poslati navodilo za dostop do platforme (npr. spletno povezavo in geslo). Priporočljivo je, da
se kandidat in izvajalec razgovora vključita na platformo 10 do 15 minut prej, da bi lahko
preverila, če zvok, slika in spletna povezava delujeta. Tako bi se izognili zamujanju in
potencialnem premikanju terminov, ki so določeni za druge obveznosti vseh vključenih v
razgovor. Kandidate je treba opozoriti, da se trudijo vzdrževati očesni stik oz. da gledajo
direktno v kamero namesto v zaslon naprav, preko katerih se oglašajo. Vedeti morajo, da se
opazuje tudi njihova telesna drža, zato jih je treba opozoriti, da se postavijo tako, da kamera
zajame njihov celoten obraz. Pri tem je prav tako pomembna ustrezna svetloba, ki dovoljuje
dober prikaz kandidata in ne vpliva na kakovost video prikaza kot je npr. direktna svetloba
proti kameri (McColl in Michelotti, 2019).

Na začetku razgovora se kandidat in izvajalec predstavita in spoznata tako, kot bi se, če bi
bila v živo v istem prostoru. Nato sledi preverjanje izkušenj, osebnosti in sposobnosti
kandidata. Potem naj bi tisti, ki vodi razgovor, podal povratno informacijo o uspešnosti
kandidata. Na koncu se osebi poslovita in razgovor se zaključi. Če je kandidat ustrezen, se ga



povabi v naslednji krog selekcije – z izvajalcem se dogovorita za naslednji razgovor na
daljavo.

V času razgovora lahko pride do raznih tehničnih težav. Izvajalcu razgovora naj bil zato kot
podpora član IT tima v organizaciji. Poleg tega je pomembno, da kandidati podajo svojo
telefonsko številko, da jih lahko izvajalec, v primeru prekinitve razgovora pokliče, ugotovi,
kaj se je zgodilo in na ta način dogovorita za drug termin (Chou in dr., 2021).

4.4 Konkreten primer

Sama sem sodelovala v simulaciji razgovora za službo, ki jo je organiziral ESTIEM LG Novi
Sad (European Students of Industrial Engineering and Management – Local Group Novi Sad)
z namenom pomoči študentom - pridobiti izkušnjo z razgovori za delovno mesto že preden
začnejo iskati prvo službo ter dobiti povratno informacijo o tem, kako uspešni so bili na
razgovoru. Preko spletne pošte sem dobila datum in termin razgovora, spletno povezavo za
Zoom platformo, na kateri je potekal razgovor, in informacijo o tem, s kom bom imela
razgovor in sicer je bila to Zdravka Trivanović, HR specialistka, ki je predstavljala
organizacijo Bosch Srbija in ki sem jo kasneje tudi intervjuvala za potrebe te naloge.

Na razgovor sem se (po dogovoru) vključila 10 minut pred mojim terminom. V glavni
virtualni sobi so me čakali organizatorji simulacije. Predstavili so se in razložili, da me bodo
poslali v ločeno virtualno sobo, kjer me bo počakala Zdravka. Ko sem se znašla v sobi, je
Zdravka preverila, če jo dobro slišim, nato se je predstavila, predstavila pa je tudi svojo
organizacijo. Potem me je prosila, naj se predstavim, da bi se bolje spoznali. Po moji
predstavitvi je razložila, da me bo naslednjih 20 minut spraševala o mojih izkušnjah, znanju
in sposobnostih, nato bo sledil čas za moja vprašanja in povratno informacijo, ki bo trajala
približno 10 minut. Sam razgovor je potekal podobno kot razgovori v živo, razen tega, da sva
obe po potrebi ponovile določene informacije, ki jih druga ni dobro slišala - zaradi tehničnih
težav. Ko sva končali z razgovorom, mi je povedala, da se lahko vrnem v glavno sobo, kjer so
me organizatorji dogodka vprašali, kako sem slišala za ta dogodek, zakaj sem se prijavila ter
kakšen se mi je zdel razgovor. Skozi simulacijo razgovora sem dobila izkušnjo s
selekcijskimi razgovori na daljavo, hkrati pa je Zdravka promovirala delo v njihovi
organizaciji, organizatorji pa so promovirali svojo skupino in projekte, ki jih pripravljajo.

4.5 Omejitve uporabe metode

Omejitev 1: Težave z ocenjevanjem neverbalne komunikacije

Kot pravi Zdravka Trivanović, ki izvaja selekcijske razgovore, med drugim tudi na daljavo:

Pomanjkljivost je to, da se veliko izgubi v kontaktu - osebni kontakt je težje vspostaviti,
izgubimo možnost, da bolje presodimo neverbalno komunikacijo kandidata.

Iva Tomašević, ki se je pred kratkim zaradi iskanja prve službe znašla na drugi strani
selekcijskega razgovora, prav tako omenja neverbalno komunikacijo:



Razgovori na daljavo omejujejo možnosti za prikaz neverbalne komunikacije, ki lahko
veliko odkrije o osebnosti kandidata, lahko pokaže odnos in samozavest osebe, s katero
se pogovarjamo. Mislim, da je problem to, da se skozi razgovor na daljavo izgubi
spontanost, ki se pojavi takrat, ko sta kandidat in tisti, ki vodi razgovor, v istem
prostoru.

Dafoulas idr. (2002) potrjujejo, da se na daljavo ne more ustrezno oceniti neverbalne
komunikacije in da je zato razgovor na daljavo nekoliko slabša alternativa razgovorom v
živo, ki so zelo koristni in bogati z informacijami prav na tem področju. McColl in Michelotti
(2019) se prav tako strinjata ter omenjata, da pri razgovorih na daljavo ni ustreznega
očesnega stika, saj sogovorniki redko gledajo direktno v kamero. Prav tako omenjata, da
kandidati pogosteje gestikulirajo z rokami ter imajo manj primerno telesno držo pri razgovoru
na daljavo kot pri razgovoru v živo.

Omejitev 2: Nezmožnost kandidata, da doživi delovni kontekst organizacije

Zdravka Trivanović pravi:

Prav tako kandidati ne morejo doživeti kompletne slike delovnega okolja in konteksta, v
katerem bodo morda delali. /.../ Najboljše bi bilo, da zaključni razgovor izpeljemo v
živo, tako zaradi kandidata, kot tudi zaradi podjetja.

Izbrani kandidati bi se torej prvič srečali z organizacijo takrat, ko so že sprejeti na delovno
mesto, brez da bi vedeli, kaj jih v organizaciji čaka.

Omejitev 3: Nezmožnost ocenjevanja določenih kompetenc na daljavo

Zdravka Trivanović poroča o težavah pri ocenjevanju določenih kompetenc, ki so nujne za
določena delovna mesta v njihovi organizaciji:

Težje je oceniti določene tehnične kompetence, npr. če imamo razgovor, kjer je treba
pokazati določene vzorce izdelka kandidatu, kar na daljavo ni možno.

Omejitev 4: Tehnične težave

McColl in Michelotti (2019) so skozi intervjuje preučevali izkušnje udeležencev z razgovori
preko platforme za video komunikacijo Skype. Kot glavni problem so udeleženci izpostavili
tehnične težave in sicer jih je 36 % imelo vsaj eno tehnično težavo, nekateri pa so jih imeli
tudi več. Med drugim navajajo probleme z vzpostavljanjem avdio in video povezave,
prekinitve spletne povezave ter neuspešno sinhronizacijo slike in zvoka.

Omejitev 5: Težave zaradi neustreznega okolja za razgovor na daljavo

Udeleženci kvalitativne raziskave McColl in Michelotti (2019) so omenili tudi težave, ki se
nanašajo na okolje, v katerem se osebe nahajajo. Pri tem omenjajo neustrezno svetlobo
(presvetlo ali pretemno okolje, neustrezno usmerjen vir svetlobe in posledično različni



svetlobni efekti), zvoke iz okolja (živali, otroci, televizija) ter neustrezno pozicijo kamere, ki
onemogoča dober prikaz sogovornika.

Omejitev 6: Neprimernost razgovorov na daljavo za starejšo populacijo

Galanaki (2002) omenja, da so razgovori na daljavo bolj primerni za mlajše ljudi, ki se lažje
znajdejo na spletu, saj starejši posamezniki nimajo toliko izkušenj s tehnologijo za video
komunikacijo in zato raje izbirajo komunikacijo v živo. Tudi rezultati raziskave McColl in
Michelotti (2019) kažejo na to, da so mlajši ljudje bolj sproščeni in samozavestni na
razgovorih na daljavo, verjetno zaradi več izkušenj s tehnologijo in spletom. Kljub temu
udeleženci raziskav pravijo, da se mladi kljub temu po uspešnosti na razgovorih ne
razlikujejo bistveno od svojih starejših konkurentov.

Omejitev 7: Otežena selekcija zaradi večjega števila prijavljenih kandidatov

Rekli bi, da razgovori na daljavo olajšajo prijavo na želeno delovno mesto kandidatom, ki so
oddaljeni od organizacije. Vendar Galanaki (2002) izpostavlja, da organizacije zaradi tega
razloga dobijo veliko več prijav. Posledično je težje narediti selekcijo ustreznih kandidatov.

Kljub vsem omejitvam menim, da ima selekcijski razgovor na daljavo dovolj prednosti in je
utemeljeno postal standardna praksa. Uporaba selekcijskih razgovorov na daljavo je dokaj
enostavna, vendar je potrebno dobro pripraviti ustrezna navodila za vse kandidate ter
zagotoviti miren prostor ter ustrezne tehnične pripomočke, kot so kakovostna kamera in
mikrofon. Razgovore na daljavo lahko vodijo vsi zaposleni skupaj s predstavniki HR tima,
le-ti pa jih lahko izobrazijo o spletnem bontonu in načinih zmanjševanja omenjenih težav
(več v naslednjem poglavju).

5. Vloga psihologa

Primarna vloga psihologa pri selekcijskem razgovoru na daljavo je enaka kot pri navadnem
selekcijskem razgovoru v živo - vodenje samega razgovora. Psiholog lahko izvaja selekcijo
kandidatov za razpisano delovno mesto samostojno, lahko pa tudi v sodelavanju z vodjo tima,
v katerem bodo izbrani kandidati delali, ali pa z vodjo celotne organizacije. Pri razgovoru je
pomembno oceniti ustreznost kandidata za razpisano delovno mesto z vprašanji o kandidatu
samem, njegovih kompetencah in izkušnjah, z različnimi problemskimi vprašanji, ki se
nanašajo na konkretno delovno mesto ter s podajanjem testov ali vprašalnikov, ki preverjajo
osebnost in sposobnosti kandidata.

Poleg osnovne naloge je vloga psihologa povabiti kandidata na razgovor, mu razložiti, kako
razgovor na daljavo poteka ter mu poslati ustrezna navodila. V intervjuju, ki sem ga izpeljala,
je Zdravka Trivanović, HR specialistka v Bosch Srbija, govorila o tehničnih navodilih, ki jih
pošilja sama:

Pred razgovori na daljavo je treba kandidatom podati jasna navodila, kako se priklopiti
na razgovor: pošljem jim povezavo in jim razložim, da si morajo pred tem inštalirati



določen program, ki bo olajšal priklapljanje na razgovor. Preko spletnega brskalnika
namreč lahko izgubijo internetno povezavo ali imajo več težav s priklapljanjem.

Vloga psihologa lahko vsebuje tudi izobraževanje drugih sodelavcev, ki sodelujejo v procesu
selekcije. Psiholog lahko organizira izobraževalna predavanja in delavnice za vodje timov ali
organizacij. Vsebina teh je lahko različna; lahko govorimo o poteku izvajanja selekcijskega
razgovora na daljavo, spletnem bontonu, načinih spoznavanja kandidata in ustvarjanja
prijetnega vzdušja v spletnem okolju, kako vsaj delno vzpostaviti osebni kontakt na daljavo
ali o spoprijemanju s tremo pred razgovori, saj so takšni razgovori lahko za nekatere novi in
neznani ter so posledično lahko vir anksioznosti. Psiholog lahko v sodelovanju s študentskimi
društvi, univerzami ali sejmi za zaposlovanje organizira tudi izobraževalna predavanja in
delavnice za splošno javnost, predvsem za tiste, ki trenutno iščejo prvo službo ali za starejše
posameznike, ki se težje znajdejo na spletu. Na ta način bo psiholog tudi javnosti predstavil
svojo organizacijo kot inovativno, fleksibilno in zainteresirano za poučevanje potencialnih
kandidatov.

Trema in nespečnost sta lahko prisotni tudi pri kandidatih, zato lahko psiholog pripravi kratke
napotke za spoprijemanje s tremo, skupaj z navodili za izvajanje določenih dihalnih tehnik, ki
bodo kandidate sprostile. Omenjeno se lahko kandidatom pošlje v okviru navodil za
priklapljanje na razgovor. V intervjuju, ki sem ga izvedla, je Iva Tomašević priporočala tudi
reagiranje na samem razgovoru in sicer:

Mislim, da bi bilo dobro na začetku razgovora ustvariti sproščeno vzdušje, ki bi
pomagalo kandidatu, da se predstavi v najboljši luči. Menim, da je včasih napačno
predpostaviti, da bodo vsi enako funkcionirali v takšni situaciji, saj se ljudje razlikujejo
v sposobnosti predstavljanja sebe in ravni anksioznosti, ki jo čutijo v takšni situaciji. /.../
Tako mislim, da je dobro na začetku razgovora testirati anksioznost kandidata, saj tako
njegovih odgovorov ne bi interpretirali kot nesamozavest oz. neznanje, ampak kot
posledico treme, ki jo pri njem izziva razgovor za delo. Psiholog mu lahko pomaga s
kakšno tehniko sproščanja. Poleg tega se lahko pogovori s kandidatom po razgovoru o
celotni izkušnji.

Omenjen pogovor je kot zelo pomemben izpostavila tudi Zdravka Trivanović:

Psiholog ima pomembno vlogo pri podajanju povratne informacije. Če obstaja prostor
za to, je najboljše podati vsem kandidatom individualno povratno informacijo, ker se
včasih zgodi, da kandidat trenutno ni najboljša izbira, ampak lahko to postane v
prihodnosti.

6. Moj pogled na metodo

Selekcijski razgovor na daljavo se mi zdi na splošno zelo uporaben, sploh sedaj v času
pandemije Covid-19. Poleg že omenjenih prednosti, kot so prihranek časa in denarja,
skrajšanje selekcijskega procesa in varovanje okolja, vidim korist za osebe, ki, tako kot jaz,



uradno živijo v eni državi, izobražujejo pa se v drugi in bi radi hkrati iskali službo v več
različnih mestih in državah. Z uporabo selekcijskega postopka na daljavo se lahko takšnim
kandidatom olajša udeležba razgovora, saj jim ni potrebno potovati na razgovor, zlasti v prvih
korakih selekcije, ko še ni odločeno, ali bodo službo dobili ter v primeru, da se hkrati
prijavljajo za več delovnih mest v več različnih organizacijah.

Izkušnjo selekcijskih razgovorov na daljavo bi lahko izboljšali na različne načine. Predvsem
bi priporočala standardiziranje postopka razgovora na daljavo, da bi kandidati vedeli, kaj se
od njih pričakuje. Dobro bi bilo ustvariti določeno strukturo, kjer bi na začetku ustvarjali
prijetno vzdušje, psiholog bi predstavil sebe in svojo organizacijo (lahko tudi s pomočjo slik,
posnetka ali brošure) in na ta način dovolil kandidatu, da ga spozna in se sprosti. Po vsakem
razgovoru bi moral biti prostor za individualno povratno informacijo kandidatu. Poleg tega bi
priporočala psihologom, naj izkoristijo svoj položaj in strokovnost na najboljši način. Osebno
in skozi pogovor z dvema udeleženkama sem prepoznala, da obstaja veliko prostora, kjer
lahko psihologi pomagajo v celotnem procesu, ki sem jih opisala v petem poglavju, kot je
priprava napotkov za spoprijemanje s tremo in izobraževanje sodelavcev, kandidatov in širše
javnosti o selekcijskih razgovorih na daljavo.

Selekcijske razgovore na daljavo lahko uporabijo tudi tisti, ki izvajajo selekcijo kandidatov
za šole in univerze, katerih selekcijski proces vključuje tudi razgovore. Primer enega
srednjošolskega programa je program mednarodne mature oz. International Baccalaureate, ki
se izvaja na več srednjih šolah v celotnem svetu, organizatorji programa pa izvajajo
razgovore v vsaki državi, iz katere imajo prijavljene kandidate. Z uporabo selekcijskega
razgovora na daljavo pa se lahko kandidati povežejo direktno s šolami in tako zmanjšajo delo
lokalnih organizatorjev.

Uporabnost metode so potrdile različne raziskave. Predvsem se je izkazala uporabna na
začetku pandemije Covid-19, ko sta bila gibanje in kontakt omejena, zato so se tudi
selekcijski postopki prestavili na splet (Kathiravan idr., 2021). Kljub opisanim
pomanjkljivostim bi rekla, da vidim več koristi pri uporabi takšnih razgovorov, a vendar se
mi zdi najboljše uporabiti hibridni model razgovorov na daljavo in v živo, kar priporočajo
tudi Han in sodelavci (2021), saj je pomembno, da se kandidati spoznajo z delovnim mestom
in okoljem ter kontekstom, v katerem bodo delali, preden sploh sprejmejo delovno mesto v
tej organizaciji.
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