Załóż konto na Linkedin krok po kroku
1. Wejdź na stronę www.linkedin.com
Podaj swoje imię, nazwisko, adres e-mail i wybierz hasło do profilu.

2. Wybierz państwo i uzupełnij kod
pocztowy

3. Wpisz swoje najbardziej aktualne
stanowisko i miejsce pracy.

4. Zaznacz jaki jest Twój główny cel założenia profilu
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5. Zbuduj swoja sieć kontaktów. Zaproś do kontaktów znajomych. Możesz to zrobić
podając adres e-mail użyty podczas logowania i wpisując hasło do swojej skrzynki email.

6. Potwierdź autentyczność podanych danych.
Żeby uniemożliwić zakładanie profili w imieniu innych osób portal Linkedin wyśle na
podany przez Ciebie adres e-mail wiadomość z kodem dostępu. Zaloguj się na swoją
skrzynkę pocztową, a następnie skopiuj lub przepisz kod dostępu we wskazanym
miejscu na stronie logowania do Linkedin.

7. Stwórz powiadomienie o dostępnych ofertach pracy. W odpowiednie miejsca wpisz
nazwę stanowiska (np. „Specjalista”) i lokalizację (np. Kraków). Ustaw częstotliwość
powiadomień – zastanów się czy oferty pracy chcesz otrzymywać codziennie, czy co
tydzień.
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8. Dodaj swoje kontakty. Portal
Linkedin podpowie Ci możliwe
kontakty. Zaznacz osoby, które
chcesz mieć w swojej
profesjonalnej sieci znajomych –
współpracowników,
kontrahentów, dostawców,
podwładnych czy szefów. Mogą
to być również Twoi znajomi.
Pamiętaj, że Linkedin służy
głownie budowaniu znajomości
branżowych – nie zawsze warto
więc dodawać członków rodziny
czy przyjaciół.

9. Dodaj swoje zdjęcie profilowe. Wybierz odpowiedni
plik z dysku. Następnie widząc jego podgląd,
wybierz w jaki sposób ma być skadrowane. Po
prawej stronie zobaczysz w jaki sposób zdjęcie
będzie wyświetlać się w różnych układach strony.
Dodając zdjęcie pamiętaj , że Linkedin 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.
10. Uzupełnij profil.
Wpisz po kolei swoje miejsca zatrudnienia i
zajmowane stanowiska. Za każdym razem
zaznacz od kiedy do kiedy wykonywałeś/aś
określoną rolę.
11. Informacje o pełnionych funkcjach
wypełniaj mozliwie dokładnie – na tej
podstawie rekruter przegladając Twój profil
będzie wiedzieć jakie obowiązki można Ci
powierzyć.
Wypełnij także pola takie jak: edukacja,
przebyte kursy i posiadane cetyfikaty,
zrealizowane projekty, opublikowane
artykuły itp.
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Możesz tez pochwalić się swoimi zainteresowaniami i
zaangażowaniem w wolontariat, zdobytymi nagrodami
czy znajomością języków.
12. Poznaj możliwości Linkedin
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.

