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Find dit næste job og få tips og tricks til at optimere din Linked-In profil. Hvad enten du er nybegynder på
Linked-In eller har en LinkedIn-profil og gerne vil udnytte mulighederne endnu bedre, så får du fif til, hvordan
du kan bruge dit netværk på LinkedIn mere i det daglige, så du sikrer, at du er synlig i din jobsøgning. Lær
hvordan din personlige profil kommer til at stå helt skarpt, så den danner et godt udgangspunkt for at udnytte
LinkedIn under din jobsøgning. Vi gennemgår desuden en drejebog for jobsøgning som kan inspirere dig til at
kickstarte din jobsøgning ved at bruge LinkedIn.
Netværksbaseret rekruttering har eksisteret længe, men det er blevet endnu mere aktuelt med sociale netværk
som LinkedIn og du lære hvordan du konkret kan bede netværket om hjælp. For netværket kan være guld
værd, hvis du bruger det rigtigt. Du kan også læse om boomerang-rekruttering, som for nogle kan være en let
og hurtig vej til det næste job. På LinkedIn handler det ikke kun om at søge de job, der er slået op. Det handler
i allerhøjeste grad også om at pleje din karriere ved brug af f.eks. alumni- og interessegrupper eller blogs. Så
står du bedre og kan skifte job eller finde dit foretrukne job i tilfælde af ledighed. Her får du hjælp til at pleje
din karriere med LinkedIn.
af Bettina Wæde – Recruiter og Coach Jeg møder mange frustrerede jobsøgere, som flakker fra det ene til det
andet og typisk ender med et job, hvor der er indgået en del kompromiser. Se med og kom meget tættere på

dit næste job. Find din nye kalender hos Lomax. Moderne konferencelokaler og mødelokaler ved Middelfart
på Fyn. Hvis du ikke har modtaget e … Vi holder kurser om en række forskellige emner inden for
kommunikation - så du kan blive endnu bedre til dit kommunikationsarbejde. Kursuscenter og mødelokaler
med eksklusive faciliteter og forplejning.
Netværk kan være en vej til din nye kunde, dit nye job eller ny viden. Har du ikke nogle tætte personer i dit
netværk, som du kan snakke med. Læs mere om kurser Den ultimative guide til en top professionel LinkedIn
profil. Læs mere om kurser Den ultimative guide til en top professionel LinkedIn profil. Tjek din indbakke.
Se hvordan du finder et nyt job eller en ny medarbejder her.
Den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at Hedensted Kommune er den kommune i landet med
… Din jobsøgnings succes afhænger af din plan. Tak til alle de frivillige indsamlere, der er gået på gaden i
dag. Den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at Hedensted Kommune er den kommune i landet
med … Din jobsøgnings succes afhænger af din plan. Tjek din indbakke.

