
Digitalt Kursus: LinkedIn v. Thorleif Gotved 

Det får du ud af kurset
Thorleif Gotved tager dig med på en rejse, hvor du lærer, hvordan du får det meste ud af din LinkedIn 

profil. Han taler ind i udfordringer og adfærdsændring som du kan tage med dig i din videre jobsøgning.

Kursus

Udbytte

I dette 2 ugers LinkedIn kursus med ekspert Thorleif 

Gotved får du et dybdegående indblik i, hvordan 

den gode LinkedIn-profil bygges, og dermed øges 

dine chancer for at få det næste job gennem 

LinkedIn. Kurset giver dig de næste 2 uger den 

fornødne viden til at få en professionel LinkedIn 

profil og finde dit næste job eller blive fundet af din 

næste arbejdsgiver.  

Kurset er meget praktisk orienteret og fungerer 

derfor bedst, hvis du samtidig arbejder med at 

forbedre din LinkedIn og bruger de elementer du 

lærer på kurset. Gør du det, er vi sikre på, at du vil 

finde stor glæde og udbytte af kursusforløbet i 

LinkedIn.


Få toptunet din LinkedIn-profil til din fremtidige jobsøgning

Lær at danne de vigtige relationer og et relevant netværk

Lær hvordan du bruger dit netværk strategisk

Dyk ned i hvilke typer af opslag, der skaber værdi for dig at lave

Find ud af, hvordan du lykkes med LinkedIn
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Opbygning og emneoversigt: LinkedIn v.  
Thorleif Gotved 
Kurset er online, og bygget op i 7 moduler med videoer og hjemmeopgaver, som du kan markere som 

fuldført, når du er færdig med et modul. Du kan under hele forløbet se eller gense moduler. Der er i dette 

forløb en online seance midtvejs og derefter en online afslutning til sidst, som står under modulet. Bemærk 

dette er Teamsmøder på bestemte tidspunkter som du skal møde op til.


Digitalt kursus hos Candeno i samarbejde med Thorleif Gotved.

Moduler

Modul 1 -  Om Thorleif Gotved Video

Modul 2 - Om LinkedIn og opbygning af profil Video

Modul 3  - Sådan netværker du Video

Modul 4 - Del din viden Video

Modul 6 - Guide til det gode indlæg og opfølgning Video

Modul 7 - Obligatorisk Onlinesession Video
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