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WEBINARETS FORLØB

• Kort intro til LinkedIn 

• Sådan leder du efter job på LinkedIn

• Sådan sætter du en jobagent op

• Sådan følger du relevante arbejdspladser

• 2 vigtige råd til en professionel profil 

• Praktisk gennemgang live på LinkedIn og plads til 
spørgsmål undervejs
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LINKEDIN BYGGER PÅ 
NETVÆRKETS NETVÆRK

• + 500 mio i over 200 lande
• 2 nye medlemmer hvert sekund
• 260 millioner brugere logger ind 

minimum 1 x månedligt
• Ca. 2,2 mio brugere i Danmark.
• Du kan lave profiler på 24 sprog 
• + 65 % går via mobil eller tablet
• + 60% af firmaer, der nævnes, 

har oprettet firmaprofil.

• + 1,6 mio grupper/+4000 grupper 
skriver på dansk

• Fx 36 grupper, der taler om Sundhed



NYT DESIGN: MOBIL PRIORITERES

VirksomhedsprofilPersonlig profil
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HVAD KAN JEG BRUGE LINKEDIN TIL?

• At efterlade et digitalt  håndtryk, som givet et helt billede af dig som 

professionel person

• At finde det første job efter endt studie eller at finde et nyt job

• At skabe et godt netværk, hvor du kan give og modtage hjælp og viden

• At følge med i faglige samtaler om for eksempel sundhed i grupper 

• At holde dig orienteret via andres artikler og statusopdateringer

• For den selvstændige:  At få kunder og skabe omsætning
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FIND JOB OG BESLÆGTEDE JOB 
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Ledige job



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

GEM SØGNINGEN
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JOBSØGNING, SE FLERE RELATEREDE 
JOB INDE PÅ DET ENKELTE OPSLAG
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SE ENDNU FLERE RELATEREDE 
JOB I BUNDEN /
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LIVE SØGNING EFTER 
”SYGEPLEJERSKE”
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SE EVT. KOMMENDE KOLLEGER
OG FØLG VIRKSOMHEDEN

Hvem arbejder 

der, som du 

måske kender

Følg virksomheden 

og få løbende 

opdateringer i dit 

feed (din på din 

startside)
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LIVE PÅ FOLLOW VIRKSOMHEDEN
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FÅ ET PÆNT ”KARTOTEKSKORT” 

• Udfyld meget, fordi alt er søgbart – du bliver nemmere at finde

• Benyt et portrætfoto  med tydelige øjne (14 x større 
sandsynlighed for besøg)

• Brug centrale nøgleord for dine kompetencer i headeren

• Beskriv dine tidligere job eller uddannelse med vigtige stikord

• Forbind dig med din arbejdsplads / tidligere arbejdspladser, så 
deres logo bliver synligt på din profil

• Fortæl om dig selv i den korte beskrivelse i  et hverdagssprog, 
der nævner de kompetencer, du besidder.
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STIKORD I DIN BRANCHE

Headeren: Den korte 

præsentation på 120 tegn

Stikord på kernekompetencer

Nøgleord i din branche

Knyt dig sammen med 

arbejdspladspladser/skoler.

Og beskriv arbejdet.

FØR: 
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HEADEREN: DEN KORTE 
PRÆSENTATION

15

120 enheder

Stilling

Kernekompetencer

Stikord i din branche

FØR:
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BRUG ALLE DE 120 TEGN
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EFTER
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FORSKELLIGE TYPER HEADLINE

Forebyggende sygeplejerske / Sårbare ældre, akutindsats, rehabilitering 
og inddragelse af pårørende

Psykiatrisk sygeplejerske /Sundhedspædagogik/Udviklingsinstruktør

Sygeplejerske / skadebehandler i PFA Sundhedscenter

Undervisningsansvarlig pædagogisk sygeplejerske

Sygeplejerske / PTSD /Klinikken For Traumatiserede Flygtninge

Sygeplejerske, Terapeut, Coach, Udviklingskonsulent

Lider du af angst ? Udekørende funktion til klienter i eget hjem –
psykiatrisk sygeplejerske

Ledig? 
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KNYT DIG TIL ARBEJDSPLADSENS SIDE PÅ 
LINKED IN OG BESKRIV ARBEJDET
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FØR:
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ARBEJDSPLADS OG BESKRIVELSE ER 
FYLDIG OG SØGBAR
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Med nøgleord i listeform

Forbundet til arb.plads

Forbundet til 

uddannelesssted

EFTER:
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FORBIND DIG BREDT, 
IKKE KUN MED KOLLEGER
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SKRIV EN PERSONLIG INVITATION
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AFRUNDING

• Jo mere du udfylder, jo mere findbar bliver du

• Tjek evt.  stillingsbeskrivelser i jobannoncer 
for at finde gode stikord til din header

• Sæt op i punkter, så profilen bliver nem at læse

• Forbind dig bredt – ikke kun med kolleger

• Tænk i LinkedIn som en professionel digital 
præsentation af dig selv, som du gerne vil vise dig.
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KUN HVIS DER ER MERE TID
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ANGIV JOBINTERESSE TIL 
REKRUTTERINGSFOLK

Strategisk kommunikation på web – Employer e-
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VÆLG FANEBLADET ”PRIVATLIV”

Strategisk kommunikation på web – Employer e-
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FIND SEKTIONEN ”JOBSØGENDE”
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