
AI på riktigt i rekryteringsbranschen
Många pratar om AI men få använder det i verkligheten. Bolaget HireXtra har utvecklat ett 
fullt digitalt verktyg inom rekrytering med hjälp av algoritmer och fullt utvecklad AI.  

Emission i HireXtra Group AB 

Information från HireXtra Group AB

arbetsbeskrivningen (Job-O-Meter och 
Candidate Compass). Slutligen använ-
der man Al Chat Bot för att kvalifi cera 
och intervjua de uttagna personerna.

 
Otrolig snabbhet i processen
Resultatet blir att hela anställnings-
processen klaras av på 7 dagar till 92 
procents säkerhet. Alla CV skannas och 
gås igenom. 4-5 toppkanidater tas fram 
och gås igenom extra av programm-
met som söker i 657 öppna databaser 
/register för att säkerställa riktigheten i 
i det CV som är lämnat och säkerställa 
erfarenheter och utbildning passar för 
arbetet. 
Detta i sin tur reducerar hela process-
tiden för att anställa rätt person med 
över 45 procent. Det blir säkrare urval 
av sökande och processen går snabbare 
och därmed är det extremt mycket mer 
kostnadseff ektivare. Därtill är kvalitén 
på arbetet säkerställd och görs digitalt. 
Alla andra gör denna process manuellt 
i världen och har därför avvikelser och 
tar tid och därmed kostnader

Tre Patent 
Bolagsgruppen har tre patent på algoti-
mer som är integrerade med varandra. 
Det är en så kallad PCT som täcker 187 
länder. AI och MI algoritmer till ”Hire 
Fast 30 X”. Med dessa alogorimer sparar 
man kostnader med 30-55% och hela 
processen med upp till 65%. Kvalitén i 
processen ökar samtidigt.

6000 återförsäljare på 
fyra månader
Bolagsgruppen växer och har öppnat 
landsbaserade kontor i fem länder i 
Europa för att ta hand om internatio-
nella bolag. Dessa kontor söker nu 
också återförsäljare som kan använda 
plattformen som rekryterare. I Indien 
har man som testmarknad 5.700 re-
kryterare som använder plattformen. 
i England 280 stycken. Allt detta har 
skett på fyra månader. Planerna är att 
få 3-4000 rekryteringsbolag till i Europa 
på sex månader. 
 

Om bolaget
Företagsgruppen etablerades 2018  
och är nästa generations AI personal-
rekryteringsplattform. Detta ger ar-
betsgivare och personalrekryterare en 
eff ektivt snabbt ochh eff ektivt  instru-
ment att hitta rätt person bland ALLA 
sökande. Antalet sökande per tjänst 
ökar i snabb takt och processen att ta 
fram rätt person som tar allt längre tid. 
Tjänsten är helt molnbaserad och byg-
ger på personens CV. Det är en one-
stop-shop publik personalplattform. 
HireXtra Erbjuder plattformen till stor-
företag eller via personalrekryterings-
företag som är partners.

Om tjänsten
HireXtra som utvecklat algoritmer och 
Artifi ciell Intelligens – AI, i den krävande 
processen att sålla ut sökande till den 
alltmer krävande arbetsmarknaden. 
Processen är krävande för arbetsgivar-
na.  De som rekryterar och anställer nya 
talanger har mycket begränsad tid för 
att läsa in CV och att göra en manuell 
analys av varje sökande. Än mindre har 
dessa personer tid att rättvist validera 
varje sökande som man får fram rätt 
person till rätt uppgift.
Arbetsgivaren och leverantören av 
personaltjänster kan enkelt ansluta sig 
till tjänsten på nätet. Ett enkelt klick. 
När man är registrerad och tjänsten 
specifi cerad kan man läsa in aktuella 
CV digitalt så gör programmet jobbet.    
Arbetsgivare kan skicka sina jobbkrav 
via antingen HireXtras instrumentpa-
nel eller genom bolagets representant. 
Det är mycket enkelt att komma igång 
och användarvänligt.

Tekniken bakom
HireXtra har löst det största problemet 
inom rekryteringsprocessen genom att 
digitalt läsa och validera alla ansökning-
ar genom att använda en AI (artifi ciell 
intelligens) algoritm (ASNA: Applicant 
Skill Analysing Algorithm). 

Genom den digitala processen tar 
HireXtra fram all relevant information 
och validerar den sökandes CV till de 
viktigaste delarna. Slutresultatet som 
bolaget tra fram blir en matching med 

Affärsmodellen
Plattformen till större arbetsgivare öpp-
nas genom en årsavgift till HireXtra 
med 100 pund per år. I detta ingår 100 
inskanningar av CV. Varje nytt CV kostar 
5,5 pund. Vid varje lyckad rekrytering 
som leder till anställning betalar bo-
laget mellan 12 till 30 % av årslönen. 
Skillnaderna beror på vilken typ av jobb 
som avses.

Rekryteringsbolagen får den första re-
kryteringen utan kostnad. Sedan beta-
lar man en månatlig kostnad för att an-
vända plattformen. Minium 100 pund 
per månad. Sedan fi nns en vinstdelning 
i varje lyckad rekrytering. 
Aff ärmodellen bygger på volym. 

Marknadspriser
Hur man än räknar är HireXtra konceptet 
mycket billigare att använda än något 
annat koncept. Och snabbare. Och bätt-
re kvalitetsmässigt. Det beror på att alla 
andra sköter processsen med CV mer 
eller rmindre manuellt. Marknadsmålet 
är att nå 1 miljon prospekts inom ett år. 
Hela marknadspotentialen är enorm.   

Behov av expansionskapital 
Bolaget skall noteras med det svenska 
moderbolaget på First North, Nasdaq. 
Primära behovet är mellan 3-5 miljoner 
under 2018. I början av 2019 ytterligare 
5-7 miljoner. Med dessa expansionsme-
del kan man expandera i hela Europa. 
Bolagsgruppen omsätter i dag 50 miljo-
ner SEK och har en vinst på 2 miljoner 
SEK. 8 miljoner är investerade i utveck-
lingen av plattformen från den löpande 
verksamheten. 

Mycket låg värdering
Värderingen i slutet av 2018 är satt till 
ca 60 miljoner. Expantionskapitalet un-
der november månad är 3-5 miljoner på 
en värdering om 30 miljoner SEK. Halva 
värderingen. Anledningen är att bola-
get har stor försäljning under december 
månad och behöver expansionskapital 
för förberedelser till First North samt 
anställa fl er än de 5 personer som i dag 
fi nns. Kostnaderna för plattformen är 
tagna och nu är det skördetid. 


