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Vytvorenie
profesionálneho
Linkedin profilu
1. Úprava URL linku - odstránenie náhodne vygenerovaného linku a
jeho nahradenie menom.!
2. Pridanie fotky na pozadí.
3. Pridanie Sumáru/About - stručný popis a vyzdvihnutie kľúčových
kompetencií, pridanie 'spice-up' symbolov.
4. Úprava časti Experience - zosúladenie so CV, pridanie
konkrétnejšieho popisu pozícií.
5. Vzdelanie - vymazanie ZŠ, úprava titulu.
6. Doplnenie jazykov a ich úrovne.
7. Zredukovanie znalostí, ponechanie tých najrelevantnejších,
vymazanie zduplikovaných znalostí, odporúča sa uviesť
cca. 15 skills.
8. Doplnenie absolvovaných kurzov
9. Pridanie do sieti kontaktov zamestnancov firmy Personality
(rozšírenie si siete kontaktov ľuďmi z HR).

Odporúčania
- Vložiť si URL adresu www.linkedin.com/in/meno-priezvisko do CV alebo
elektronického podpisu#
- Zosynchronizovať kontakty z mailu so sieťou Linkedin a pridať si
do siete kontaktov kolegov, známych, ľudí z rovnakého odvetvia biznisu.
- Zvýšenie počtu aktivít na Linkedine (aspoň 5 komentárov, likov, postov, prípadne
sharovaní týždenne). Zvýši to Vašu viditeľnosť a efektivitu Vášho profilu. Taktiež
odporúčame si pravidelne rozširovať sieť kontaktov.
- Followovať/Sledovať stránky zaujímavých ľudí, firiem alebo skupín - bude sa Vám
zobrazovať relevantnejší obsah a bude Vás to automaticky podnecovať k
prirodzenej aktivite na LN (komentovať, likovať a pod.)

Podklady spracoval
…………, Personality
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Nastavenia
1. Zablokovanie viditeľnosti najnovších zmien a updatov - aby sa
každá zmena vykonaná vo Vašom profile nezobrazovala Vašim
kontaktom$
2. Vypnutie automatického prehrávania videí - môže sa začať
prehrávať v nevhodnej chvíli, takto sa začne prehrávať až po Vašom
kliknutí na video.
3. Nastavenie funkcie: Who can see your connections–only you
(ochrana kontaktov)
4. Nastavenie funkcie: Notifying connections when you are in the
news - yes (zviditeľnenie)
5. Nastavenie, aby Váš email videli aj ľudia z 2.okruhu kontaktov
(ľahšia osloviteľnosť)
6. Vypnutie možnosti stiahnuť si Váš LinkedIn profil vo formáte MS
Word - aby nebol svojvoľne pozmeniteľný nechali sme len možnosť v
sťahovať v PDF

Linkedin
• Linkedin je jedným z najčastejšie používaných nástrojov na vyhľadávanie
kandidátov.
• Rozmýšľajte o svojom Linkedin profile ako o webovej stránke. S cieleným
umiestnením kľúčových slov a so širokou profesionálnou sieťou sa môže
Váš profil zaradiť medzi tie najlepšie na Linkedin a Google.
• Bez našich služieb optimalizácie profilu by sa Vám nemusela dostať
pozornosť zamestnávateľov alebo potenciálnych záujemcov o produkty,
ktoré predávate.
• Vyhľadávame a pridávame relevantné kľúčové slová, ktoré by mohli
zdvojnásobiť počet prezretí Vášho profilu.
• Linkedin je vhodné miesto pre rast vášho biznisu a kariéry

Podklady spracoval

Vladimíra Pavčová, Personality

Tri dôvody, prečo
mať profesionálny
Linkedin profil

1

Osobná reklama získavanie a udržiavanie
kontaktov

2

Ukážte kompetenciu Vašej
spoločnosti a profesionalitu
Vašich zamestnancov.

3

Nenechajte si ujsť nové
pracovné ponuky
a obchodné príležitosti

Vyžaduje Vaša pracovná
pozícia profesionálny
Linkedin profil?

My vám s tým
pomôžeme!

www.proﬁlelinked.in
linkedin@PersonalityHR.com

Linkedin je modernou
metódou vyhľadávania
kandidátov.
Váš profil nezostane nepovšimnutý zamestnávateľmi, recruitermi
a headhuntermi. Obnovte kontakty so svojimi známymi, kolegami
a bývalými kolegami, zvýšte profesionalitu pôsobenia Vašej firmy,
pre ktorú pracujú kompetentní ľudia a v prípade, ak hľadáte zmenu,
poukážte na svoje skúsenosti.

Viac informácií
+421 948 369 456

