
 

 
 

AI na pomoc HR – chatbot wspierający proces rekrutacji 
 

Mamy do zaoferowania unikalny sposób obsługi procesu rekrutacji wstępnej, 

obniżającej koszt praktycznie do zera („0”). Proponowana usługa polega na 

dostarczeniu interaktywnego chatbota z wykorzystaniem sztucznej 
inteligencji.  

 
Główną zaletą chatbota jest możliwość analizy tekstu użytkownika oraz 

wychwycenie z wiadomości przesyłanej przez użytkownika celu/kierunku 

poszukiwania wiedzy. Z pomocą przychodzi IBM Watson Assistant oraz 
używane przez niego algorytmy AI. IBM Watson wykorzystuje przykładowe 

odpowiedzi, żeby rozpoznać w innych wiadomościach (zupełnie nowych) cel 
użytkownika i przygotować odpowiedź zgodną z jego oczekiwaniami. 

 
 

 

 
Powyższy schemat ilustruje ogólną architekturę rozwiązania w oparciu o silnik  

IBM Watson. 

Etapy wdrożenia 
 
✓ Identyfikacja tematów, jakie kandydaci będą poruszać oraz zdefiniowanie odpowiedzi 

(wymagane zaangażowanie Klienta), 
✓ Przygotowanie odpowiedniej ilości przykładowych pytań oraz wiadomości, jakie mogą być 

formułowane przez kandydatów (wymagane zaangażowanie Klienta), 

✓ Skonstruowanie bazy ofert pracy (wymagane zaangażowanie Klienta), 
✓ Konfiguracja serwera centralnego chatbota, jego integracja oraz dodanie Chatbot UI do 

środowiska 
✓ Testy oraz weryfikacja błędnych odpowiedzi. W przypadku pytań skomplikowanych, na 

które chatbot odpowiedział błędnie (wymagane zaangażowanie Klienta), 

✓ Monitorowanie skuteczności chatbota, uczenie i optymalizacja udzielanych odpowiedzi. 
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Model sprzedaży 
 

Specjalna oferta promocyjna dla pierwszych dziesięciu klientów:  

dodatkowy rabat udzielony do opłaty miesięcznej netto w PLN  

w zależności od ilości użytkowników (MAU) w pierwszym, drugim i trzecim roku 

  

 

 do 1000 1001-2000 2001-3000 3001-4000 4001-6500 6501-10000  

1 rok Rabat 10% Rabat 10% Rabat 10% Rabat 10% Rabat 10% Rabat 10%  

2 rok Rabat 15% Rabat 15% Rabat 15% Rabat 15% Rabat 15% Rabat 15%  

3 rok Rabat 20% Rabat 20% Rabat 20% Rabat 20% Rabat 20% Rabat 20%  

 

W przypadku kontraktu na 24 lub 36 miesięcy, w kolejnych latach proponujemy zniżkę 5% w drugim 

oraz 10% w trzecim roku 

 

 

 

Model usługowy 

w zależności od preferencji klienta, sugerujemy 

model usługowy SAS (Infrastruktura zapewniana 

przez Clarite, po stronie klienta instalacja skryptu 

chatbota na stronie www)   

 

Płatność  

miesięczna, kwartalna, roczna 

 

Kontrakt  

min. 12 miesięcy, wskazane 36 miesięcy 

 

W ramach oferty 

wdrożenie monitorowania skuteczności chatbota, 

uczenie i optymalizacja udzielanych odpowiedzi 

 

Dodatkowy rozwój – np. dodanie obsługi 

umawiania spotkań (zdalnych lub w określonej 

lokalizacji) płatny oddzielnie 

 

Wartość roczna kontraktu - uzależniona jest 

od ilości wykorzystanych użytkowników w 

miesiącu (MAU – Monthly Active User) 
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