
LinkedIn-metoden 
Sådan får du dig en attraktiv profil, og bliver klar til 

networking i Danmarks største CV-database – uden at 

spilde tiden 

Målsætning: At have en præsentabel og også attraktiv profil i Danmarks 

største CV-database. 

Hvorfor: Både arbejdsgivere og rekrutteringsfirmaer spejder i LinkedIn efter 

interessante emner. Du kan lade dem spejde, eller arbejde på 

sandsynligheden for at blive fundet. 

Metode: 

1. Opret profil på LinkedIn 

(Flere end 1.5 mio danskere er oprettet på LinkedIn, og kan derfor dagligt interagere 

med hinanden – afhængigt af om de er forbundet med hinanden.) 

2. Benyt et vellignende portrætfoto som profilbillede 

(De fleste mennesker husker ansigter langt bedre end navne, og det er også en 

vigtig del af kulturen på LinkedIn, at billedet er et portræt.) 

3. Angiv din professionelle titel 

(Læg noget arbejde i præsentationen af din titel, da det er den som er synlig i stort 

set hele LinkedIns univers – f.eks. ved søgninger efter dig) 

4. Benyt strategisk udvalgte søgeord i din professionelle titel 

(Din titel har betydning for om der er match når andre søger. Det er væsentligt at 

lægge noget fokus her, da der ikke søges på navne.) 

5. Udfyld feltet Kort Beskrivelse 

(TIP: Skriv mere om hvad der driver dig fremad i nutiden, og hvad du brænder for – 

end hvilke tidligere ting du har lavet. Det står på resten af profilen) 

6. Udfyld dine erhvervserfaringer og uddannelse 

(Denne opgave bør være lige til. LinkedIn er opfundet og bygget til at rumme dine 

meritter, så der er kun en vej frem. Udfyld.) 



7. Opsøg netværket i LinkedIn-grupper 

(LinkedIns brugere samles i grupper, hvor navnet på gruppen indikerer, hvad der 

skrives om. Opsøg og led efter relevante steder at deltage.) 

8. Den aktive del: Skriv opdateringer 

(Din LinkedIn-profil er mere synlig, hvis du holder dig selv aktiv. Jo mere du skriver 

og deler, desto flere bliver udsat for besked om, at du er aktiv.) 

9. Dyrk netværket reaktivt. 

(Se efter hvad andre lægger på LinkedIn, og led efter din mulighed for at interagere. 

Husk så vidt muligt at bidrage med noget andre kan bruge til noget.) 

 


