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Sztuczna 
inteligencja (AI) 

w rekrutacji







92%
firm cierpi na 

braki kadrowe

40% 
miejsc pracy 
zagrożonych 

automatyzacją 

65% 
obecnych dzieci w 

wieku szkolnym 
będzie pracować w 

zawodach, które 
jeszcze nie 
powstały



“Polska firma Emplocity, tworząca bota pomagającego 
szukać ludziom pracy, stanęła już przed nietypowym 
zadaniem.

Musi znaleźć osobę lub osoby, które pomogą botowi 
w procesie nauki - bez tego nie poradzi on sobie 
w cyfrowym życiu.

Trener botów może być jednym z zawodów przyszłości.”

Far Future: Historia jutra (Natalia Hatalska)

Warto zajrzeć :)



https://www.wired.com/2017/08/robots-will-not-take-your-
job/



AI czy IA?





Kolejne fale rozwoju internetu
i powstawanie nowych narzędzi do komunikacji / rekrutacji
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WWW, early adopters, 
personal computers

Social networks, viral 
marketing, mass market

Apps, mobile, personal 
computing, always-on

AI, Text/Voice UI, IoT, 
Background computing

millenials + gen.z

WEB 1.0
Digitalization

WEB 2.0
Network Effects

WEB 3.0
Mobile

WEB 4.0
Conversational UI
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Etapy rozwoju botów konwersacyjnych
wg Accenture



Rewolucja AI 
główne składowe



Prawo Moore’a (wykładniczy wzrost wydajności)



https://dual.sphysics.org/index.php/gpu/



… głębokie sieci neuronowe ….



… i wielkie zasoby danych



Rewolucja AI 
w rekrutacji ???







28%
tylko taki odsetek polskich 

specjalistów aktywnie 
poszukuje zatrudnienia

Rynek pracownika

Oczekiwania kandydatów

62% 
kandydatów uważa, że 

firmy nie dbają o relacje 
z osobami starającymi się 

o pracę

Słabe Candidate Experience 

Niska konwersja na stronach kariery

Źródła danych: 
Raport "Candidate Experience 2017", eRecruiter i Great Digital;  Raport "Aktywność specjalistów i menedżerów", Antal; Jobvite 2017 Recruiting Funnel Benchmark Report.

 

83%
kandydatów wskazuje, 

że ciągły kontakt 
z pracodawcą powinien

być standardem w procesie 
rekrutacji

8,6%
tylko taki odsetek 

odwiedzających stronę 
kariery decyduje się 

wysłać aplikację



co drugi kandydat
niezadowolony z procesu rekrutacji zmienił

nastawienie do produktów i usług firmy



13
godzin

0,5
sekundyvs

czas na pozyskanie informacji dot. oczekiwań finansowych
dla 100 kandydatów do call center



Jak działa system





Nie tylko w rekrutacji...

dla kandydatów dla pracowników



Już dziś pojawiają się i tu

WNIOSKI URLOPOWE BENEFITY FLOTA SAMOCHODOWA

PODRÓŻE SŁUŻBOWE FORMULARZE 
PRACOWNICZE MOBBING

Ile mam jeszcze 
dni urlopowych?

Jak zgłosić rodzinę
do LuxMed?

Gdzie mam się zgłosić 
na przegląd samochodu?

Jak rozliczyć delegację
z własnym przejazdem?

Wyszłam za mąż. 
Gdzie zmienić moje dane?

Chcę zgłosić
nadużycie szefa…



Zapraszam do kontaktu!:)

arek@emplocity.pl

Dziękuję za uwagę!

Arkadiusz Talun


