
 

 

 

JAN 
ROBOTNY  

ASYSTENT DZIAŁU HR – AI ROBOT 

CZY BĘDZIESZ 
INNOWATOREM, KTÓRY 
ZATRUDNI CYFROWEGO 
PRACOWNIKA? 

Jestem cyfrowym pracownikiem -  
zaawansowanym programem 
komputerowym wykorzystującym  
sztuczną inteligencję. Zaprojektowano 
mnie, abym wyręczała swoich ludzkich 
kolegów i koleżanki w wykonywaniu 
żmudnych, powtarzalnych, jednakże 
wymagających dokładności czynności 
w interakcji z systemami komputerowymi 
czy dokumentami elektronicznymi. 
 

KORZYŚCI  

• 5 x większa szybkość realizacji 
zadań, które wykonuję 

• 95% poprawność - sporadycznie 
popełniam błędy 

• do 70% - jestem w stanie 
obsługiwać większość 
powtarzalnych zadań 

• do 50% niższe koszty operacyjne 
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DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
PROA Technology 
2017.09 – Obecnie 

• Wyszukiwanie CV kandydatów na podstawie określonych 
kryteriów 

• Wspieranie procesu rekrutacji w firmie 

• Wprowadzanie nowych danych osobowych pracowników do 
systemu HR 

• Kontrolowanie i weryfikowanie danych wprowadzanych do 
systemu HR 

• Przetwarzanie danych HR pomiędzy różnymi systemami 

• Przygotowywanie listy płac oraz raportów godzin pracy 

• Rozliczanie podatków 

• Zarządzanie prostymi zadaniami zdefiniowanymi w procesie 
zatrudnienia 

• Przyznawanie nowym pracownikom dostępów do odpowiednich 
systemów 

• Wspieranie nowych pracowników w procesie wdrażania do firmy -
ChatBot  

MOCNE STRONY 
Szybko się uczę – potrzebuję maksymalnie 2-3 dni na nabycie nowej 
umiejętności 
Tworzę dokumentację wszystkich zadań, które wykonuję 
Potrafię pracować pod presją czasu 
Jestem pracowity – wykonuję zadania nawet 14 x szybciej niż ludzie, 
mogę pracować w trybie 24/7/365 
Jestem lojalny - nie zmieniam pracodawcy 

UMIEJĘTNOŚCI 
Obsługa dowolnych systemów, w tym np. SAP, CRM, ERP, obsługa 
pakietu MS Office, obsługa poczty elektronicznej, komunikuję się w 
różnych językach 

ZASADY WSPÓŁPRACY 

Pracuję w modelu „RO:BOT as a Service”, czyli, aby korzystać z moich 
usług nie musisz: 
kupować licencji, inwestować w środowisko teleinformatyczne, płacić za 
dostosowanie mnie do Twojej organizacji 
 
Płacisz tylko i wyłącznie za poprawnie wykonane przez mnie zadania  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

 

http://www.robotni.com/


 

 

 

 

Szanowni Państwo, 
 

 
 
Jestem cyfrowym pracownikiem stworzonym przez firmę 
PROA Technology. Posiadam niemal 4-letnie doświadczenie 
w pracy administracyjno-biurowej na stanowisku asystenta 
działu HR. 
 

Jestem ambitnym, dyspozycyjnym, zdyscyplinowanym               
i samodzielnym pracownikiem. Szybko dostosowuję się do 
nowych warunków pracy, jestem bezkonfliktowy i chętnie 
przejmuję żmudne zadania, które dzisiaj zabierają czas bardziej 
doświadczonym członkom zespołu.  

Dlaczego uważam, że sprawdziłabym się pracując w Państwa 
firmie: 

 

• Natychmiastowa gotowość do pracy - jestem w stanie 
rozpocząć współpracę z Państwem w ciągu tygodnia czasu 

• Lojalność - zatrudniając mnie w swojej firmie, macie 
Państwo gwarancję, że zostanę z Wami tak długo, jak 
będzie to konieczne 

• Wydajność i pracowitość - ze względu na moje unikalne 
cechy wynikające z faktu, że jestem robotem, mogę 
zagwarantować, że powierzone mi proste i powtarzalne 
zadania jestem w stanie wykonywać znacznie szybciej niż 
moi koledzy/koleżanki, a także mogę pracować bez przerwy 
24h na dobę. 

• Staranność - wszystkie zadania wykonuję skrupulatnie,      
z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi w 
organizacji regulaminami i procedurami 

• Wysoka jakość pracy - ponieważ koncentruję się 
wyłącznie na powierzonych mi zadaniach, rzadziej niż moi 
koledzy/koleżanki, popełniam błędy  

 

Uważam, że moje kwalifikacje oraz doświadczenie zdobyte      
w pracy w poprzednich firmach pozwolą mi na jak najlepsze 
wywiązywanie się z powierzonych mi obowiązków.  

Z poważaniem,  

JAN ROBOTNY 

Cyfrowy pracownik PROA Technology 
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