
Onlineforløb LinkedIn

Session 1: Byg en stærk og synlig LinkedIn profil



Forløbets opbygning

1. Session: Byg en stærk og synlig LinkedIn profil 

2. Session: Individuel sparring og feedback på din LinkedIn profil 

3. Session: Læg en virksom strategi for brug af LinkedIn



Underviserne i Karriereteamet

Mette Becker Jørgensen Tabita Amstrup Katrine Lerche



Præsentation og intro

• Hvem er jeg?

• Hvad forventer jeg at få ud af LinkedIn forløbet?



Udbytte af dagen

Optimering af din profil, så andre finder dig hurtigere gennem:
Synlighed
Søgeordsoptimering
Profilbillede og baggrundsbillede
”Om” afsnittet
Kontaktoplysninger 
Erhvervserfaring 
Uddannelse
Kurser
Kompetencer 
Anbefalinger 
Sprog 



Hvorfor LinkedIn?

2000 danske arbejdsgivere blev adspurgt i 2021



Hvorfor LinkedIn

I forhold til det professionelle netværk er LinkedIn blevet markedsstandard og i rigtig mange brancher vil
arbejdsgivere forvente, at du er der.

Digitalt CV / 
synliggør din 
faglig viden 

(GDPR)

Find relevante 
kontaktpersone
r til uopfordret 

kontakt

Vidensbank/
overblik over 

den karrierevej 
andre har taget

Følge 
virksomheder/ 
have fingeren 

på pulsen



Opbygning af din profil

Personliggør din baggrund Tænk ”søgeordsoptimering” på hele din profil

Ret din personlige URL

Indsæt foto

Her finder du ekstra sektioner som kan styrke din profil



Søgeordsoptimering

Du har 120 anslag til din professionelle titel!

Tænk i faglige kompetencer inden for din branche: Fx projektledelse, 
økonomistyring frem for personlige egenskaber: Fx kreativ, passioneret 
og udadvendt 

Det øger din chance for at blive fremsøgt af arbejdsgivere og 

recruiterprofiler

Eksempel på professionel titel:

Grafisk designer søger stilling i Midtjylland ⭒ Adobe ⭒ SoMe ⭒
WordPress ⭒ Visuel identitet ⭒ Billedredigering ⭒ Video ⭒



Hvilke nøgleord er de rigtige på din profil?

For at finde frem til det er det en god idé at:

• Researche på andre profiler indenfor din branche

• Tale med rekrutteringsfolk i din branche

• Kigge stillingsopslag igennem, hvad efterspørges i branchen lige nu?

• Nævn nøgleord i din professionelle titel, gentag dem i om-afsnittet og 
bring dem i spil i beskrivelsen under erhvervserfaringen

Det er bl.a. kvaliteten af din tekst omkring nøgleordene, der betyder, at 
du bliver fundet frem for andre med lignende profiler



Gratis baggrundsbilleder og specialtegn

Gratis billeddatabaser anbefalet størrelse 1,584 x 396 px)

Linkedinbackground.com

Pexels.com 

Unsplash.com

Pixabay.com

Gratis specialtegn 

Messletters.com



Profilbillede



Tilpas til 
branche

Opdateret

Smil

Øjenkontakt

Neutral 
baggrund

Nærbillede 



Gør dig synlig for recruiter profilerne 



Open to work?? 



Om-afsnittet (faglig profil)

Her skriver du en kort beskrivelse, som handler om, hvad du brænder for, og hvad du kan tilbyde fagligt og personligt – OBS på nøgleordene igen og på, at det 
vigtigste står først.

Omtal dig selv i første person (jeg…) og forsøg at skabe en personlig kontakt til læseren. Det kan let blive for tørt og uvedkommende.

Stil dit resumé overskueligt op. 

Brug linjeskift og evt. specialtegn 

Tilføj gerne 3-6 # 
Tilføj gerne kontaktoplysninger 



Om afsnittet – din faglige profil  



Fremhæv 

Her kan du uploade forskellige dokumenter, videoer, præsentationer 
eller indsætte et link –!! Tænk i - Hvordan kan jeg vise hvad jeg laver



Erhvervserfaring
Beskriv arbejdsopgaverne

Husk også tidligere stillinger – og
gerne dine resultater

Det kræver, at virksomheden har en
virksomhedsside, for at du kan få logo på 
din profil. Det giver direkte adgang
til firmasiden – og hjemmesiden.

Tilføj ekstra stillinger



Uddannelse
Tilføj dine uddannelser –
husk beskrivelser og tilføj 
gerne medie



Fag/kurser

Tilføj dine kurser – vær
opmærksom på, at hvis du
vil have den i rækkefølge
– skal du skrive årstal
under ”nummer”



Tilføj dine sprog – du kan 
også tilføje din færdighed

Sprog



Bed om en anbefaling



Kompetencer og anerkendelser

Tilføj kompetencer – her
kan andre mennesker
anerkende dig for det som
du er god til.
Læg spidskompetencer 
øverst – du kan selv trække 
dem rundt og ændre 
rækkefølgen

Jo flere anerkendelser du 
har, des højere vil du blive 
placeret på listen, når en 
arbejdsgiver søger dig ud 
på den kompetence –

Du skal angive mindst 5 
kompetencer for at 
LinkedIn betragter din profil 
som komplet. 



Navigation på LinkedIn

Her er
startsiden –
det er her
du laver
updates
mm

Her kan du
se dine
kontakter

Her kan
man søge
job og slå
job op

Her kan du 
se og 
sende 
private
beskeder

Her kan du 
se notifika-
tioner

Her kan du
se og
redigere
din profil,
samt
tidligere
updates

Privatliv og
indstillinger
Hjælp mm



Fremstå professionelt

• Det er vigtigt, at du har en veludfyldt profil, før du begynder at 
invitere personer til at være en del af dit netværk

• Når din profil er veludfyldt – så er du klar til at connecte, sende 
beskeder, opslå faglige relevante indlæg m.m.



Vi ses næste gang til individuel sparring og feedback 


