Goldenline – załóż profil Krok po kroku
Goldenline to polski portal społeczności owy łączący profesjonalistów ale również stworzony
z myślą o rekrutacji i ułatwieniu kontaktów między kandydatami, a rekruterkami.
Warto założyć na nim swój profil, żeby ułatwić potencjalnemu pracodawcy kontakt. Jak to
zrobić?
1. Wejdź na stronę główną Goldenline - www.goldenline.pl i zarejestruj się używając
konta facebook lub wpisując imię, nazwisko, adres e-mail i hasło do konta.

2. Uzupełnij swoje podstawowe dane – miejsce zamieszkania, najbardziej aktualne
miejsce pracy i stanowisko.
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3. Dodaj swoje zdjęcie profilowe. Wybierz odpowiedni plik z dysku. Dodając zdjęcie
pamiętaj , że Goldenline jest portalem dla profesjonalistów. Twoje zdjęcie ma
przedstawiać Cię jako godnego zaufania eksperta – unikaj więc zamieszczania zdjęć
z plaży, z imprez (nawet firmowych), które mogą postawić Cię w niekorzystnym
świetle.

4. Pochwal się swoimi umiejętnościami. Dodaj posiadane przez Ciebie umiejętności –
na przykład: zarządzanie projektami, prowadzenie rozliczeń, oraz obsługiwane
programy. Dodaj języki obce, w których się porozumiewasz i zaznacz ich poziom.

5. Buduj swoją sieć kontaktów. Podając swój adres e-mail i hasło do konta możesz
zaprosić do sieci kontaktów na Goldenline, osby, z którymi utrzymujesz już w tej
chwili kontakt mailowy.
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Na stronie otrzymasz również podpowiedzi, kogo możesz zaprosić do kontaktów – będą to
osoby, zatrudnione w firmach, w których pracowałeś/aś, z tych samych uczelni lub o
podobnym profilu.
Zaznacz osoby, które chcesz mieć w swojej profesjonalnej sieci znajomych –
współpracowników, kontrahentów, dostawców, podwładnych czy szefów. Mogą to być
również Twoi znajomi. Pamiętaj, że Goldenline służy głownie budowaniu znajomości
branżowych – nie zawsze warto więc dodawać członków rodziny czy przyjaciół.

6. Uzupełnij dane o ostatnim miejscu pracy oraz informacje o posiadanym
wykształceniu.

Na tym etapie kończy się podstawowa rejestracja w portalu Goldenline. Już teraz możesz
korzystać z możliwości jakie Ci daje. Warto jednak dokładnie wypełnić profil, by dać się lepiej
poznać potencjalnym pracodawcom i współpracownikom. Jak to zrobić dowiesz się na
kolejnych stronach.
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7. Na tym etapie widzisz już swój profil na stronie Goldenline. Warto uzupełnić go
dokładnie, bo na jego podstawie możesz później wygenerować CV. Edytując profil
widzisz w jakim stopniu jest już uzupełniony, możesz też w każdej chwili „podejrzeć”
jak widzą go inni użytkownicy.
➢ Dodaj podsumowanie zawodowe, czyli krótki, kilkuzdaniowy opis tego czym się
zajmujesz i w jakim kierunku chcesz się rozwijać.
➢ Jeśli chcesz, uzupełnij informacje kontaktowe, takie jak numer telefonu.
➢ Uzupełnij informacje o doświadczeniu zawodowym. Wpisz po kolei swoje miejsca
zatrudnienia i zajmowane stanowiska. Za każdym razem zaznacz od kiedy do kiedy
wykonywałeś/aś określoną rolę. Informacje o pełnionych funkcjach wypełniaj możliwie
dokładnie – na tej podstawie rekruter przegladając Twój profil będzie wiedzieć jakie
obowiązki można Ci powierzyć.
➢ Dodaj informacje o zrealizowanych projektach – wybierz te, którymi chcesz się
pochwalić, które wyróżniają Cię lub z jakiegoś względu są dla Ciebie ważne.
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➢ Dodaj informacje o ukończonych szkołach i studiach
➢ Uzupełnij informacje o obszarach, w których się specjalizujesz. Obszary te możesz
wybrać z listy.
➢ Uzupełnij dodatkowe informacje o sobie, takie jak: ukończone szkolenia, organizacje
do których należysz, czy informacje o swoich zainteresowaniach

➢ Zaznacz informację, o tym, że szukasz pracy. Będzie ona widoczna dla rekrutera.

Poznaj możliwości Goldenline!
Znajdź i zaproś do kontaktu znajomych, obserwuj firmy, w których chcesz pracować, dołącz
do grup dyskusyjnych, gdzie specjaliści wymieniają się informacjami oraz przeglądaj oferty
pracy. Więcej o tym jak wykorzystać media spolecznościowe w poszukiwaniu pracy dowiesz
się ze szkolenia on-line.

