
16 gode råd til din 
LinkedIn-profil

1. Profilbillede 

Et profilbillede er en rigtig vigtig del af førstehåndsindtrykket. Billedet skal 
være vellignende og præsentere dig i en professionel sammenhæng. Der 
er langt større  sandsynlighed for, at der klikkes ind på din profil, hvis du 
har et billede på.

3. Geografi og branche 

Udfyld geografi med et postnr. 
– og vælg om det skal vises som 
by eller region. Du skal vælge én 
branche på den predefinerede 
liste. Vælg den branche som 
matcher bedst med din profil og 
dit primære jobmål. 

2. Overskrift 

Din overskrift skal være interessant og sælge dig og dine kompetencer. Du 
har 120 tegn til at kommunikere det, du ønsker. Din overskrift skal kunne 
stå alene, da den bliver vist mange andre steder end på din profil. Vær 
klar i spyttet – kommunikér dit primære ønske/jobmål.

5. Relationer
 
LinkedIn er fremragende til at 
skabe og vedligeholde relationer 
online, og giver os mulighed for 
nemt at komme i kontakt med 
netop de mennesker, vi ønsker. 
Husk at en god og veludfyldt 
profil ikke er noget værd uden 
et godt og veludbygget netværk. 
Arbejd hen imod 500+ kontakter. 

4. Din offentlige profil 

Din offentlige profil vises når 
personer søger efter dig ved 
hjælp af en offentlig søgemaskine 
som for eksempel Google. Du 
kan indstille din offentlige profil 
og ændre URL’en til profilen, så 
det både er mere visuelt attraktivt 
og nemmere at huske, når det 
står skrevet i en ansøgning eller 
en mail.

8. Vil du give dine forbindelser besked? 
 
Når du redigerer din profil, er det en god idé at sætte ”Vil du give dine 
forbindelser besked?” til ”Nej”, så du undgår at alle dine ændringer bliver 
delt i nyhedsstrømmen. Husk altid at sætte den til ”Ja”, når du er færdig.  
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6. Profilstyrke 

Profilstyrkemåleren angiver, hvor 
stærk din profil er. For at få en 
”stjerne/all star” profil, skal du 
udfylde: profilbillede, headline, 
branche, geografi, kort beskriv- 
else, nuværende stilling med 
beskrivelse og yderligere to 
stillinger, uddannelse, mindst fem 
kvalifikationer og minimum 50 
kontakter.

7. Kort beskrivelse 

Dette er en præsentation af dig og dine kompetencer. Det er din ”elevator-
tale”. Beskriv hvem du er, hvad du brænder for, og hvad du kan. Fokuser 
på det, du vil fremadrettet. Skriv det vigtigste først og omtal dig selv i første-
person. Tænk også på at skrive noget om, hvad andre får ud af at kontakte 
dig.  Tilpas det hele til din modtager. 

9. Erfaring 

Denne sektion skal i grove træk 
udfyldes som et almindeligt CV. 
Skriv titel og virksomhedens 
navn + en kort beskrivelse for 
de enkelte stillinger. Tænk på 
at beskrive dine opgaver, dit 
ansvar og dine resultater. Stil dig 
selv spørgsmålet: ’Hvilken værdi 
tilførte jeg denne virksomhed?’

10. Logo 

Hvis den virksomhed du er/var 
ansat i har en linkedIn-virksom-
hedsside, så kan du linke op 
med den og få virksomhedens 
logo på din profil. Det har en 
god visuel effekt.

11. Uddannelse 

List dine uddannelser. Beskriv 
evt. uddannelsesindhold og 
fokuser på, hvad du mener den 
enkelte uddannelse har givet dig 
af kompetencer, som kan have 
værdi for en arbejdsgiver.

12. Sprogfærdigheder

Udfyld denne sektion med dine 
sprogfærdigheder. Angiv hvilket 
sprog, der er dit modersmål og 
angiv desuden dit niveau for 
øvrige sprogfærdigheder.

13. Kompetencer

Du kan tilføje op til 50 kompetencer. Som 
udgangspunkt listes de i den rækkefølge 
du indtaster dem, men efterhånden som 
dine kontakter begynder at ’godkende’ 
dem bliver de rangeret efter, hvor mange 
godkendelser de har. Prioriter og vælg de 
mest relevante (i stedet for en lang liste af 
kompetencer) – det giver dig mere trovær-
dighed. 

14. Fag/kurser

Udfyld denne sektion med de fag/kurser, 
du har suppleret med. Beskriv dem, der 
er relevante for din faglige profil, og dem 
som du tænker er relevante for en ny 
arbejdsgiver.

15. Virksomheder

Det er nemt at følge virksomheder på Lin-
kedIn. Følger du virksomheder er fordel- 
ene blandt andet at du modtager deres 
statusopdateringer (nyheder, artikler, jobs 
og lignende) direkte i din nyhedsstrøm. 
Derudover kan du få et hurtigt overblik 
over, hvordan du er ’connected’ ind i den 
pågældende virksomhed. Dette overblik er 
rigtig godt i netværkssammenhænge.

16. Grupper

Du kan være aktiv i grupper. Grupperne 
er bygget op som en strøm af diskussioner, 
der er startet af gruppens medlemmer. Det 
foregår på den måde, at man skriver en 
slags debatoplæg, hvor man stiller spørgs-
mål, deler erfaringer, linker til artikler eller 
andet. Herefter kan de andre medlemmer 
så skrive kommentarer til oplægget, og så 
er dialogen i gang.


