
 

 

Bliv prof på LinkedIn 

 

LinkedIn – en overvældende succes 

Uanset om du er i job eller jobsøgende, så er der mange gode grunde til, at du kigger lidt nærmere 
på LinkedIn. 

LinkedIn blev grundlagt i 2003 og er i dag verdens største professionelle netværk på internettet 
med mere end 500 millioner medlemmer verden over – og 2,3 million brugere i Danmark. 

LinkedIn er et erhvervsnetværk – en sammensmeltning af en CV-database og et socialt online 
netværk. Et kraftfuldt værktøj til at finde et nyt job, deltage i netværksgrupper, skabe nye 
forretningsforbindelser, finde nye leverandører, gamle kollegaer, studiekammerater m.fl. 

LinkedIn er dermed også et fantastisk værktøj til jobsøgning. LinkedIn har den fordel, at du kan 
blive fundet, uanset om du er aktiv eller passiv jobsøgende og først interesseret, hvis det rette job 
viser sig. 

Som jobsøgende kender du eller har hørt om værdien af at have et godt og professionelt netværk. 
Omkring 65 % af alle stillinger bliver ikke annonceret via stillingsopslag i avisen eller på nettet, 
men bliver besat gennem netværk. LinkedIn giver dig mulighed for at vise, hvem du er, og hvad du 
kan. Du får udvidet dit professionelle netværk og skabt forbindelser på tværs af nye og gamle 
relationer – ikke mindst blandt personer, du ikke kender endnu. 

Hvis du ikke allerede har oprettet din profil på LinkedIn, anbefaler vi, at du lægger vejen forbi 
YouTube og kigger nærmere på Ole Bach Andersens videoer. Der er mange af slagsen under 
overskriften ”Bliv prof på LinkedIn”. Videoerne guider dig hele vejen, så du får oprettet din profil 
godt og professionelt. 

Hvis du mere er til papirudgaven, så har DJØF en god vejledning på deres hjemmeside. Sidst, men 
ikke mindst, har forfatter og journalist Abelone Glahn gode input og vejledninger til, hvordan du 
sætter dit virtuelle håndtryk på LinkedIn. 

God fornøjelse 


