LinkedIn Checklist
Aan de slag met jouw LinkedIn profiel
Voor een professioneel LinkedIn profiel
Vergroot zichtbaarheid wat je kunt en wilt
Verbreed, versterk en verdiep je online netwerk

Instellingen
Voordat je aan de slag gaat en veel gaat wijzigingen, check je instellingen:
Taal: Nederlands
Profielwijzigingen delen: NEE

Kopregel
In de kopregel kun je de zoekwoorden opnemen waarop jij gevonden wilt
worden. Deze regel verschijnt bij zoekopdrachten op LinkedIn.
Beschrijf kort en bondig in de kopregel, wat jouw vakmanschap is, jouw specialisme:
waar ben jij expert in? Gebruik keywords die vaker terugkomen in je profiel.
Werkzoekend? Vermeld dan: per direct beschikbaar als ….[functie x / functie x /
functie x], zodat anderen snel kunnen zien wat je doet en bied.

Professionele foto
LinkedIn profielen met foto worden 14x vaker bezocht dan profielen zonder foto.
Zorg voor een professionele profielfoto. Dus geen paspoortfoto, selfie of vakantiefoto.
Laat je foto eens beoordelen op www.photofeeler.com door anderen, zodat je weet
hoe jouw foto overkomt.

Samenvatting
Beschrijf waar je als professional goed in bent. Wat zijn je specialismen en wat drijft
jou in werk? Maak het leuk en verhalend. Voor tips over dit onderdeel: doe inspiratie
op bij je vakgenoten. Tip: voeg artikelen, filmpjes, afbeeldingen over jezelf in relatie
tot jouw vak toe. Vermeld ook contactgegevens.

Werkervaring
Gebruik de functietitel die momenteel gebruikelijk is in je branche. Koppel ook het
bedrijfslogo.
Met bullets beschrijf je je kerntaken om het snel scanbaar te maken.
Als je momenteel werkzoekend bent, geef je dat ook aan als functietitel door dit te
vermelden: ’per direct beschikbaar als [functie x / functie x]'.

Opleiding
Vul de opleidingsorganisatie in waar je de opleiding hebt gevolgd. Vermeld het
logo van het opleidingsinstituut.
Omschrijf in één zin de inhoud van de opleiding. Vermijd al te veel vakjargon

Check

Vaardigheden
Beschrijf minimaal 5 vaardigheden. De eerste drie zijn vaak direct zichtbaar.
Beschrijf vaardigheden die bij jouw vakmanschap onderschrijven.

Opleiding

Check de instellingen bij dit onderdeel en zorg ervoor dat anderen de mogelijkheid
hebben om jouw vaardigheden te onderschrijven.

Aanbevelingen
Vraag actief om aanbevelingen op je profiel. Laat anderen beschrijven waar je goed
in bent en hoe je je werk hebt verricht. Dat maakt jouw profiel betrouwbaar, als
anderen jouw vaardigheden en werk onderschrijven.
Wie vraag je om een aanbeveling? Bijv. ex- collega’s, leidinggevende of externe
partijen met wie je hebt samengewerkt in je huidige en vorige functies.
Geef ook eens aanbevelingen aan anderen.

Connecties & Netwerken
Zorg eerst dat je profiel goed op orde is en ga daarna pas connecties maken.
Zorg voor minimaal 50 connecties, om je LinkedIn profiel volledig te maken. Vergroot
daarna kwalitatief en kwantitatief jouw LinkedIn netwerk. Nodig bijv. vakgenoten uit
die hetzelfde werk doen, of mensen uit jouw branche.
Nodig mensen uit via een persoonlijk bericht. Dat vergroot aanzienlijk de kans dat
iemand je uitnodiging accepteert. Lees op onze site bij 'nieuws' hoe je dat doet.

Persoons- en contactgegevens
Vul jouw contactgegevens in, zoals emailadres en telefoonnummer waar je het best
op te bereiken bent. Vul ook je geboortedatum in.
Personaliseer je URL. Hierdoor oogt je profiel professioneler.

Groepen & Bedrijven
Wordt lid van groepen om op de hoogte te blijven van allerlei ontwikkelingen en
trends binnen je vakgebied.

Connecties & Netwerken

Volg bedrijven die voor jouw vakgebied interessant zijn of als je daar graag wilt
werken. Bedrijven plaatsen regelmatig vacatures via hun bedrijvenpagina.

Extra tips
Vul je contactgegevens in. Zorg ook voor een passende achtergrondfoto.
Like en deel updates m.b.t. jouw vakmanschap. Anderen zien daardoor met welke
thema's jij je bezighoudt en waarvoor je te benaderen bent. Gebruik afbeeldingen,
zorgt voor meer views.
Voeg bestanden, afbeeldingen en media toe aan je profiel, die jouw vakmanschap
onderschrijven.
Download de LinkedIn app op je mobiel. Vaak is dit een laagdrempelige manier om
actief LinkedIn te gaan gebruiken en regelmatig nieuwsberichten te lezen.

aan de slag met LinkedIn?
check www.solliciterenenmeer.nl
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