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Zdjęcie profilowe
Brak zdjęcia znacząco obniża Twoją wiarygodność i zmniejsza atrakcyjność profilu,
dlatego możesz uznać je za jeden z najważniejszych elementów na Twojej stronie profilowej.
W tym miejscu obowiązują te same zasady, co w przypadku zdjęcia z CV - ma być aktualne
i przedstawiać Twoją twarz. Odpadają fotografie piesków, zdjęcia w bikini i fotki z imprez. To, czy
musi to być klasyczne zdjęcie w garsonce albo pod krawatem zależy już od branży, w jakiej działasz.

Zdjęcie w tle
Mimo że nie jest to najważniejszy element profilu, warto wykorzystać tę przestrzeń
i nie pozostawiać w tle gotowca zaproponowanego przez serwis.
Tę niewielką przestrzeń można wykorzystać na reklamę swojej marki lub po prostu
na estetyczne uzupełnienie wyglądu profilu.
Zalecany rozmiar w pikselach to 1584x396.
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Spersonalizowany link do profilu
Po zarejestrowaniu w serwisie adres
Twojego profilu będzie zawierał szereg
pozbawionych sensu liczb. Warto ustawić
własny url, aby link do profilu był krótszy,
bardziej profesjonalny i łatwiejszy do
zapamiętania.
Własny url ustawisz w sekcji "Edytuj profil
publiczny i adres URL".
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Nagłówek
Koniecznie spersonalizuj nagłówek i wykorzystaj tę przestrzeń, by jak najlepiej podsumować to,
czym się zajmujesz. Warto umieścić w tym miejscu słowa-klucze istotne dla wyszukiwarek.
Dzięki temu potencjalny zleceniodawca czy współpracownik dużo łatwiej Cię namierzy.

Podsumowanie zawodowe
To właśnie ten tekst odwiedzający Twój profil zobaczą jako pierwszy. Warto zamieścić w tej sekcji
najważniejsze informacje dotyczące tego, czym się zajmowałeś i zajmujesz. Nie warto za to wykorzystywać
całego limitu znaków, bo mało kto tyle treści przeczyta.
W podsumowaniu można umieścić także nośniki medialne, a w części opisowej zawrzeć słowa kluczowe.
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Uzupełnij wszystkie sekcje
Warto uzupełnić profil w stu procentach.
Zacznij od sekcji "Doświadczenie",
w której znajdą się wszystkie Twoje
dokonania zawodowe. Krótko określ
zakres obowiązków pełnionych w danej
firmie, pochwal się ważnymi
osiągnięciami i przedstaw swoje
umiejętności.
Uzupełnij sekcję "Wykształcenie".
Jeżeli masz za sobą jakąś dodatkową
działalność studencką opisz ją w polu
"Działalność i stowarzyszenia".
Zadbaj także o wszystkie pozostałe sekcje
- wolontariat, kursy, języki, certyfikaty,
projekty, publikacje itd. Dzięki nim
przybliżysz rekruterom i klientom zakres
swojej wiedzy i doświadczeń.
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Umiejętności i rekomendacje
W "Rekomendowanych umiejętnościach
i potwierdzeniach" powinno znaleźć się kilka Twoich
najważniejszych umiejętności. Osoby z listy kontaktów
będą mogły potwierdzić Twoją znajomość podanych
zagadnień, tak jak Ty możesz potwierdzać ich
umiejętności.
Nieco ważniejszą sekcją jest ta, w której znajdują się
otrzymane przez Ciebie oficjalne rekomendacje
od współpracowników, wykładowców
czy klientów. Dzięki nim zyskujesz na wiarygodności
i udowadniasz, że jesteś osobą, z którą warto podjąć
współpracę.
Co zrobić, aby zdobyć potwierdzenia umiejętności
i rekomendacje? Można o nie poprosić osoby z listy
kontaktów. Dobrą praktyką jest również potwierdzanie
umiejętności innych. Z reguły odwdzięczają się oni tym
samym.
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Informacje osobowe i kontaktowe
W tej sekcji możesz dodać linki do
swoich stron oraz komunikatorów.
Wypełnij je, jeżeli chcesz, aby Twój
profil zawierał aktywne linki do
ważnych dla Ciebie miejsc w sieci
(np. strony firmowej czy portfolio).

Profil publiczny
Zadbaj o swoją widoczność. Ustal,
które informacje mają być widoczne
dla innych użytkowników oraz
wyszukiwarek.

Profil w innym języku
Jeżeli chcesz dotrzeć do klientów
czy pracodawców z innych krajów,
możesz w łatwy sposób stworzyć swój profil
w języku obcym.
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DZIEL SIĘ WIEDZĄ - PISZ ARTYKUŁY

PUBLIKUJ CIEKAWE TREŚCI,
UDOSTĘPNIAJ INTERESUJĄCE LINKI

OBSERWUJ ZNANE MARKI I ŚLEDŹ ICH AKTYWNOŚCI

POLECAJ AKTYWNOŚCI INNYCH UŻYTKOWNIKÓW LINKEDIN

BUDUJ SIEĆ KONTAKTÓW

UDZIELAJ SIĘ W BRANŻOWYCH GRUPACH
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ZAŁÓŻ STRONĘ
DLA BLOGA, FIRMY LUB MARKI

Możesz aktualizować stronę firmową,
gromadzić wokół niej grupę odbiorców
i publikować aktualizacje jako marka.
Stronę możesz otworzyć zarówno dla
firmy, jak i bloga. Już samo uzupełnienie
logotypu marki sprawi, że sekcja
"Doświadczenie" w Twoim profilu będzie
wyglądała dużo lepiej. Poza tym zyskasz
kolejną przestrzeń do promowania swoich
usług, strony firmowej czy bloga.
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KLAUDYNA MACIĄG
Strona: klaudynamaciag.pl
LinkedIn: Klaudyna Maciąg

Facebook: Kreatywa
Twitter: futbolowa
Instagram: kreatywa
Pinterest: kreatywa

Mail: kontakt@klaudynamaciag.pl

