
Etalentum Selección aposta per la intel·ligència artificial 
 

El nou robot, Talent, llegirà i processarà automàticament els CV’s  de les seleccions de 

personal 

 

Més endavant, el robot analitzarà perfils de xarxes socials 

 

Amb una inversió de més de 250.000 euros, es comercialitzarà en exclusiva per la xarxa 

d’oficines Etalentum 

 

 

Barcelona, 27 de setembre de 2018.- Etalentum Selección, la primera empresa de            

headhunting 100% online, invertirà més de 250.000 euros en intel·ligència artificial a través             

d’un projecte que s’emmarca en el Pla de I+D+i de la companyia dels propers 5 anys. El                 

resultat és un nou robot, anomenat Talent, que ajudarà a trobar les persones més              

adequades per a un lloc de treball. El robot llegirà automàticament els CV dels candidats i                

els processarà per poder portar a terme les seleccions de personal. Més endavant, el mateix               

robot analitzarà el perfil dels candidats a les xarxes socials (Twitter, Facebook…) per poder              

completar el procés de selecció. 

 

La nova tecnologia se suportarà en una solució tecnològica cognitiva avançada de l’empresa             

IBM i permetrà la lectura automàtica, per part de Talent, dels currículums vitae de candidats               

que es postulen a un lloc de treball. En una primera fase, prevista pel primer trimestre de                 

2019, Talent extreurà les dades claus dels currículums dels candidats i n’interpretarà de             

forma automàtica el contingut, mitjançant Ia interpretació automàtica de llenguatge natural           

(NLU - Natural Language Understanding). Un cop feta aquesta primera interpretació, Talent            

disposarà d’un sistema d’autoaprenentatge a través del qual podrà aprendre dels seus            

propis errors. És llavors quan Talent emmagatzemarà les dades obtingudes a les bases de              

dades d’Etalentum de forma estructurada. 

 



  

En una segona fase, molt més ambiciosa tecnològicament, el robot disposarà de dues noves              

funcionalitats, un recomanador automàtic i la capacitat de realitzar automàticament          

preentrevistes a candidats mitjançant tecnologia chat-bot. Amb aquesta innovació la          

companyia espera obtenir importants beneficis que li permetran realitzar els processos de            

selecció de forma molt més ràpida i amb més qualitat, tot incrementant l’índex d’encert dels               

processos de selecció amb els clients.  

 

Etalentum comercialitzarà la seva solució tecnològica, en exclusiva, per la seva xarxa            

d’oficines a nivell nacional (Madrid Est, Madrid Oest, Barcelona, Girona, Hospitalet de            

Llobregat, Mataró, Sabadell, Vic, Vilafranca del Penedès, Elx i Múrcia). Aquesta s'estendrà a             

altres països a inicis del 2020, horitzó en el qual Etalentum ja té planificada la seva expansió                 

internacional. De cara l’any 2019, la companyia preveu arribar a les 20 oficines i a una                

facturació superior als 2'5 milions d'euros a tot el grup.  

 

Sobre Etalentum Selección 

 

Etalentum Selección és una empresa fundada el 2013 per a la prestació de serveis de               

selecció de personal. En menys de 5 anys d'història, ha aconseguit posicionar-se com la              

primera empresa de headhunting 100% online a tot Espanya, amb una de les bases de dades                

de professionals, degudament valorats, més gran del país. Etalentum està especialitzada en            

la selecció de personal de l'àmbit comercial, financer i IT. Disposa d'una divisió internacional              

que es gestiona a través de les oficines de Barcelona i Madrid. 

http://www.etalentum.com/


 

Aparició d’Etalentum a La Sexta:  

 

 

https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/si-buscas-empleo-evita-fotos-comprometidas-y

-comentarios-ofensivos-en-redes-sociales-la-mitad-de-las-empresas-miran-tu-perfil-antes-d

e-contratarte_201808255b81931c0cf293e7f4d70212.html 

Per a més informació: 

Montse Corderas 

Communication & Marketing Manager 

comunicacion@etalentum.com 
 
Tel: 93 5221999 - 686409548 
 
www.etalentum.com 
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