
Break-out: 
24/7 recruitment met Eva,  

de Octas chatbot 



 



 



 



octas. een sterke connectie. 





 

Candidate Experience 
24 uur / 7 dagen 

Snelheid biedt kansen 



 
 



 
 



Joboti 

 
Bekijk de video op Youtube   
https://www.youtube.com/watch?v=6nQyW5ZAKOo  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6nQyW5ZAKOo


 
 



 Stelling:  
een chatbot met artifical 

intelligence leert zelf 
  



 Stelling:  
aan een chatbot kan je alles 

vragen.  



 Stelling:  
Dat gepriegel in een chat is niet 

mobile friendly 
  



 
 



 
  



 
  



 

Ik ben op zoek naar een baan 
Ik wil meer info over een vacature  
Ik zoek een nieuwe medewerker 

Ik ben mij aan het oriënteren 
Ik wil mij inschrijven bij Octas 

Ik wil contact met een medewerker 
 
  



 

Bekijk de video op Youtube 
www.youtube.com/watch?v=RU9N7tTL9DI 

http://www.youtube.com/watch?v=RU9N7tTL9DI


 

Bekijk de video op Youtube 
www.youtube.com/watch?v=Hfv9QRLKE_I 

https://www.youtube.com/watch?v=Hfv9QRLKE_I




 



 

13% van de websitebezoekers 
start een chat conversatie 

met Eva. 
 
 36% van de bezoekers chat 
met Eva buiten kantooruren 

 
 
 
 

16% van de actieve gebruikers  
heeft een e-mailadres achterlaten 
(terugbelverzoeken / sollicitaties) 

 
 



Statistieken 

 

Registreer vacature     3,93% 

Vraag over vacature     7,86%  

Orientatie (Riasec)     37,50% 

Vacatures zoeken     37,14% 

Contact     10,36% 

Soll’s  

3,21% 



 



 

2018:  
Chatbot en Livechat 

Pre selectie 
Relevante content 

Facebook messenger 
Re-engage (Alumni) 



 

Vanaf € 299,-- per maand 



 
Service aanvulling aan kandidaten 
Contact buiten kantooruren 
Interactie met meer kandidaten 
Online gemak en snelheid 
Branding 
Moderne kandidaten 
  



 

CV’s direct gematcht in Carerix  
Verrijking van Carerix met test 
resultaten  
Kostenefficient 
Menselijk en persoonlijk 
Toegankelijke implementatie 
Meer succes! 
 



Joboti 

 
 



 Vragen? 
 

Bedankt voor je komst en bel mij 
gerust voor meer info/achtergrond 



Joboti   
luuk@joboti.com / 
+31(0)20 261 50 45 
www.joboti.com 
 

Carerix 
sales@carerix.com / 
+31(0)85 743 04 50 
www.carerix.com 

j.vandijk@octas.nl   
+31 (0) 6 5023 4548  
www.octas.nl 
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