
Digitalt Kursus: LinkedIn profil guide

Det får du ud af kurset
Målsætningen med dette kursus er at din opdaterede LinkedIn profil skal kunne give dig mere 

opmærksomhed, få flere kaffesamtaler/jobsamtaler og hjælpe dig med at komme tættere på dit næste 

job.

Kursus

Udbytte

Indsats tilbyder nu et kursus med en af 

Danmarks førende LinkedIn eksperter Leif 

Carlsen! På dette kursus får du viden om, 

hvordan du opsætter den helt optimale 

LinkedIn profil så du nemmere kan blive 

fundet af rekrutteringskonsulenterne. Kurset 

henvender sig både til dig som er helt ny på 

LinkedIn, men også til de mere øvede som 

godt kunne tænke sig en mere dybdegående 

indsigt i LinkedIn.

Større chance for at blive fundet af rekrutteringskonsulenter via en søgeoptimeret profil

Vejledning til optimal opsætning af din LinkedIn profil 

Bedre overblik over dine kompetencer og erfaringer

Et kursus i øjenhøjde, ligetil og i et uformelt miljø

Sparring og vejledning med en af Danmarks bedste LinkedIn eksperter

www.candeno.com

http://www.candeno.com


Opbygning og emneoversigt: LinkedIn profil guide

Kurset består af 9 moduler med læringsvideoer, som tager dig igennem alt hvad der er værd 

at vide om at have en LinkedIn profil.

Digitalt kursus hos Candeno i samarbejde med indsats.

Moduler

Modul 1 - Introduktion: Hvad er LinkedIn, hvad kan du bruge det til og hvorfor er det vigtigt. Video

Modul 2 Sådan opretter du en LinkedIn profil fra bunden af (til dig, der ikke har en profil endnu) Video

Modul 3 - Hvad kendetegner et godt LinkedIn profilfoto og hvorfor er det vigtigt? Video

Modul 4 - Sådan opdaterer du dit profilfoto, kontaktoplysninger og din professionelle overskrift. Video

Modul 5 - Sådan tilføjer du personlige om-afsnit og fremhævet-sektion  
samt eventuel sprogversion Video

Modul 6 - Sådan tilføjer du erhvervserfaring, uddannelser, kompetencer og anerkendelser  
samt anbefalinger og præstationer. Video

Modul 7 - Sådan aktiverer du #opentowork funktionen, som øger din synlighed  
overfor rekrutteringskonsulenter. Video

Modul 8 - Sådan aktiverer du #opentowork funktionen, som øger din synlighed  
overfor rekrutteringskonsulenter. Video

Modul 9 - Sådan kan du få dit netværks hjælp til at sprede budskabet om at du er jobsøgende. Video
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