
Få job gennem 
LinkedIn

Det sociale netværk LinkedIn spiller en større og større rolle i dan-
ske virksomheders  rekruttering af nye medarbejdere. F.eks. bliver 

job i stigende grad slået op på LinkedIn, uden at de bliver slået op i de 
eksisterende jobdatabaser. Vil man have job, er det altså en god idé 

at være tilstede på Linkedin. I denne guide kigger vi på, hvordan du 
kommer på og kan søge job på LinkedIn.
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Få job 
gennem 
LinkedIn 

 
Flere og flere job besættes i dag 
gennem onlinenetværket LinkedIn. Vil 
du skyde genvej til ønskejobbet, er det 
bare med at »komme på«. 
 
Af Cecilie Hansen // 

 

De sociale netværk spiller en 
større og større rolle i danske 
virksomheders rekruttering af 
nye medarbejdere. Her bliver 
job i stigende grad slået op og det vel 
at 
mærke job, der ikke altid bliver slået 
op i 
de eksisterende jobdatabaser. 
Er man på udkig efter et nyt job, skal 
man altså være tilstede på Linkedin. 
Men hvad er LinkedIn og hvordan 
bruger man det verdensomspændende 
netværk, hvis man gerne vil have et 
nyt 

job. Det vil vi svare på i denne guide. 
Kæmpenetværk og stadig 
voksende 
LinkedIn er med tiden blevet det 
største 
online forretningsnetværk og et helt 
legitimt medie for de jobsøgende. 
Der er p.t godt 900.000 brugere og 
godt 15.000 nye hver måned i 
Danmark og på verdensplan godt 175 
mio. brugere. 
 

LinkedIn har i udgangen af september 

2012 lanceret en dansk version af 

LinkedIn.  

Det vil være individuelt, hvorvidt det 

er en god idé at oprette både en dansk 

og engelsk profil på sin LinkedIn 

konto. Visse industrier arbejder 

udelukkende på dansk, andre 

udelukkende på engelsk og mange på 

begge sprog. 

Der er ikke som sådan forskel på at 

bruge LinkedIn på dansk og engelsk, 

men man vil have bedst mulighed for 

at blive fundet på LinkedIn og søger 

du et internationalt netværk, vil jeg 

anbefale, at man opretter sin profil på 

begge sprog. Når andre LinkedIn 

medlemmer ser din profil, vil de 

automatisk se den på det sprog, der er 

mest relevant for dem, når du har 

oprettet en profil på mere end et 

sprog. For eksempel, hvis et medlem 

med en dansk brugerflade ser din 

profil, vil dette medlem automatisk se 

din danske profil, når du har oprettet 

en profil på dansk. 
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I denne guide tager vi udgangspunkt i 

den engelske version og opsætning, 

alle tilsvarende funktioner findes på 

dansk. 

I dag benytter de fleste arbejdsgivere, 
rekrutteringsbureauer og huntere 
LinkedIn i deres søgning efter nye 
medarbejdere. 
LinkedIn har den fordel, at du 
kan blive fundet, når du er aktiv 
jobsøgende eller for den sags skyld 
passiv jobsøgende og interesseret, hvis 
det rette job skulle byde sig. Mediet 
kan derfor give mange fordele for alle 
aktive på jobmarkedet. 
Du skal dog huske at holde fokus 
på dine mål og prioritere din tid. 
LinkedIn giver dig mulighed for at 
vise, hvem du er, og hvad du kan. Du 
får udvidet dit professionelle netværk 
og skabt forbindelser på tværs af nye 
og gamle relationer og ikke mindst 
blandt personer, du ikke kender. 
 
 

 

 
Fremtidens rekrutteringsvej 
 
Flere og flere job som ikke 
nødvendigvis bliver annonceret via de 
gængse jobdatabaser, bliver 
annonceret på LinkedIn, 
og den stigende vækst af LinkedIn 
peger i retning af, at det på sigt kan gå 
hen og blive det primære søgeværktøj 
for arbejdsgivere. 
LinkedIn har udvidet deres koncept, 
så jobsøgere har en større mulighed 
for at søge og blive søgt, og 
arbejdsgivere og rekrutterings-
bureauer kan bruge mediet som i en 
jobdatabase i form af LinkedIn 
Recruiter. Herudover kan 
arbejdsgivere poste jobannoncer, 
enten via deres egne firmasider, 
diverse grupper eller 
via LinkedIn Job Postings.  
 
På verdensplan bruger mere end 
150 mio. mennesker netværket 
LinkedIn.com, der i højere og 
højere grad bruges til rekruttering 
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Det er derfor nyttigt at holde øje med 
stillingsopslag fra netværk samt 
relevante netværks- og 
virksomhedsgrupper. 
 
Grupper 
Det er vigtigt, at du melder dig ind i 
enten de brede grupper, som går på 
tværs af brancher samt niveauer, eller 
at du finder grupper, som matcher de 
fagområder eller brancher, du søger 
indenfor. Det kræver noget søgning at 
finde de rette, men den tid er godt 
givet ud, og du kan altid melde dig ud 
igen. Når du skal søge efter grupper, 
skal du klikke på Groupsi dropdown-
menuen i øverste højre hjørne. 
Herefter kan du skrive gruppenavne. 
Til venstre på siden er det muligt at 
søge ud fra diverse søgekriterier. 
Når du finder en gruppe, vil der typisk 
være en kort oversigt over gruppens 
aktiviteter, interesseområder, hvornår 
den er oprettet og af hvem. Visse 
grupper er åbne, andre kræver en 
godkendelse fra en administrator. 
Når du har fundet en relevant gruppe, 
kan du i oversigten se andre relevante 
grupper: Similar groups eller 
Subgroups. 
 
Nederst til højre på siden kan du se 
statistik for gruppen. Det kunne f.eks. 
være antal medlemmer, vækst, 
aktivitet, hvor medlemmer kommer 
fra, seniority mm.  
 
Du får en oversigt over alle dine 
grupper under Groups - Your groups. 
Det er en fordel, at gå dine settings 
igennem under hver gruppe. Her kan 
du vælge, hvorvidt du vil: 
-  Have at andre kan se, at du er 
medlem af gruppen på din profil 
- modtage mails ved aktivitet i 

gruppen, og hvor ofte du vil modtage 
mails 
 
At være medlem af grupper er ikke 
nødvendigvis nok til, at du finder et 
job 
eller bliver kontaktet. Ofte kræver det 
også, at du selv yder en indsats og 
netværker 
aktivt. 
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Sådan begår du dig i grupperne? 
Det er vigtigt at, du tager stilling til, 
hvordan du vil fremstå, og hvor meget 
og hvordan du vælger at skrive på din 
væg og deltager på de forskellige grupper 
eller i Linkedin Answers – http://www. 
linkedin.com/answers. 
Du skal tænke over, hvor hyppigt og 
om du vil starte en diskussion/dele 
informationer, 
og med hvem og hvor hurtigt 
du vil svare eller blot kommenterer på 
andres diskussioner. 
Du kan også vælge at observerer og 
følge diskussioner og jobs -, uden at være 
aktiv selv. Det vil dog ikke gøre dig mere 
synlig. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er forskellige muligheder for at 
indgå i diskussioner eks. med tidligere 
eller ligefrem fremtidige arbejdsgivere/ 
kollegaer. Det er derfor vigtigt, at du 
fremstår seriøs i din adfærd i grupperne 
samt på din profil. At du understreger, at 
du er faglig kompetent og er en dygtig, 
sympatisk og stabil medarbejder. 
Det er en fordel, at du ikke er for 
aggressiv 
og for synlig, også selvom dit 
indhold er relevant. Arbejdsgiver skal 
nok få øje på dig, men det vil måske virke 
for panisk, og måske opleves om du reelt 
er jobsøgende, når du hele tiden er på 
LinkedIn? Så pas på og find en balance. 

»Netværk hvor jobsøgende og 
arbejdsgivere mødes« 
- http://www.linkedin.com/ 
groups?mostPopular=&gid=3043110 
 
»JobFee« - Netværk for alle der vil 
følge med på jobmarkedet 
-http://www.linkedin.com/ 
groups?gid=2683848&trk=myg_ugrp_ 
ovr 
 
Powerjobsøgerne 
- http://www.linkedin.com/grou 
ps?gid=2563120&mostPopular=&trk=t 
yah 
 
Jobfisk - For karrierebevidste og 
rekrutteringsansvarlige 
Y http://www.linkedin.com/ 
groups?mostPopular=&gid=3507202 
 
 

 

Ledige job i Danmark 
- http://www.linkedin.com/ 
groups?gid=3088398&trk=myg_ugrp_ 
ovr 
 
Nyt job 
- http://www.linkedin.com/ 
groups?gid=1817355&trk=myg_ugrp_ 
ovr 
 
Proaktive jobsøgere 
- http://www.linkedin.com/ 
groups/Netværk-proaktive-jobsøgere- 
3756909?gid=3756909&mostPopular=&t
rk=tyah! 
 
GetAhead 
- http://www.linkedin.com/ 
groups 
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Sådan 
bygger du 
din profil op 
Det er vigtigt at lave en 
gennemarbejdet profil, der er stilet 
mod de job, du søger, 
og som giver arbejdsgiveren et hurtigt 
billede af din baggrund og person. 
 
Af Cecilie Hansen 

1 Hav en kort og sigende Headline 

med et eller flere gode søgeord, der 
enten beskriver hvilke udfordringer 
du søger eller beskriver din 
nuværende arbejdssituation. 
En god headline og et par gode 
søgeord, 

kan være afgørende for, hvordan du 
bliver fundet på LinkedIn. Du kan 
også skrive din uddannelse på, hvis 
det er en afgørende parameter for din 
jobsøgning, eks. Cand.merc.jur, 
Cand.merc. aud. 
En headline skal kunne stå uafhængigt 
af resten af din profil, da det er det 
andre ser, udover dit navn og 
geografisk placering, inden de klikker 
sig ind på din profil. 
Det er også en fordel at bruge søgeord 
i din headline, da du hermed vil 
komme frem i søgninger, når 
arbejdsgivere søger efter specielle 
kompetencer eller titler. 
Du kan også vælge at tilføje dit mobil 
nr. i en parentes efter din indledende 
tekst, så skal arbejdsgiveren ikke lede 
efter det, men kan kontakte dig med 
det samme. 
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2 Hav et overskueligt Summary. Her 

kan du øverst skrive, hvilke job du 
søger, brancher og andet overordnet 
for at tiltrække læseren. 
Herefter skal du gå mere i dybden med 
dine erfaringer, kompetencer og 
resultater. 
 

3Tilføj helt op til 50 Skills 6 

expertises(minimum 

5) . Ved at tilføje skills, som 
fungerer som keywords (SEO), 
giver du arbejdsgiveren en større 
mulighed for at finde dig, og hurtigt 
danne et overblik over dine 

kompetenceområder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Det er en fordel at tilføje vigtige 
søgeord, da der er tale om fritekst, 
og søgemaskinen vil finde vigtige 
søgeord ud fra denne tekst. 
Sørg for en overskuelig opsætning 
– gerne med luft omkring, i afsnit 
og punktform. Det vil give læseren 
et hurtigt 
indtryk af, hvad du kan bidrage 
med i forhold til det pågældende 
job. 
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4Udfyld Experience med firma-

navn,periode, titler, arbejdsopgaver, 
ansvarsområder og resultater. 
Hvis du har haft en titel, som 
er svær søge på, så overvej om du skal 
ændre titlen til en mere benyttet, så du 
kommer frem i søgninger. 
Det er en fordel at tilføje webadresser 
til nuværende og tidligere firmaer. Det vil 
give arbejdsgiveren mulighed for at læse 
mere om det enkelte firmas ydelser. 

 

5Udfyld Volunteer & Causes med 

relevant, frivilligt arbejde og 

mærkesager. 
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6 Udfyld Languages med dine 

sproglige kompetencer og 
Certifications 
med certificeringer/diplomer, 
hvis du har taget kurser eller 
lignende. 

 

 

 

 
 
 
 
8 Anbefalinger kræver, at dine 

tidligere kollegaer eller leder er 
aktive på LinkedIn, før du kan få 
en anbefaling. Er de ikke aktive, 
kan du vælge at invitere dem –, så 
bliver de det nok før eller siden. 
Sørg for at indhente referencer fra 
arbejdsgivere, kollegaer, vigtige 
kunder eller samarbejdspartnere, dvs. 
alle som har en saglig professionel 
vurdering af dig.  
 
 
 
 

 
7 Udfyld Education med 

uddannelser 
og kurser. Er din uddannelse 
igangværende, kan du tilføje det 
i profilen. Tilføj det evt. også i din 
headline. 

Der er ikke begrænsninger på antal 
anbefalinger, men en fordel at du har 
et bredt og overskueligt udvalg. 
Alle anbefalinger du modtager, kan du 
selv godkende, inden de publiceres. Få 
tidligere arbejdsforbindelser og chefer 
til at skrive anbefalinger af dig og det 
udførte arbejde og resultater. Det både 
bekræfter dine tidligere 
ansættelsesforhold og fortæller 
også noget om dig. Du inviterer dine 
forbindelser via LinkedIn. 
Anbefalingerne vil blive listet under 
Recommendations. 
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9Udfyld Honors and Awards i 

tilfælde af, at du har modtaget 
relevante priser, æresbeviser mv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10Udfyld Personal informations. 

Tilføj mailadresse, telefonnummer 
(evt. Skype), samt fødselsår og dato. 
Ud-  fyld også hvad du er interesseret i 
af kontakt. Henvis op til tre eksterne 
links til eventuelt online-CV, Twitter, 
blog m.fl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har du flere end tre, skal du udvælge 
de tre vigtigste. Herudover har 
LinkedIn en applikation som 
samarbejder med f.eks. 
post på Twitter, WordPress m.fl. – 
http://learn.linkedin.com/apps. 
 
  

http://learn.linkedin.com/apps.
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13LinkedIn søgeværktøjet 

er siden september 2012 understøttet 
på dansk. Men husk, at der er mindre  
sandsynlighed for at du kommer frem 
i alle søgninger, hvis du vælger en 
dansk profil og ikke benytter engelske 
søgeord. 
Det anbefales i tilfælde af jobsøgning  
hos internationale virksomheder eller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 LinkedIn har under Jobs 

en funktion du kan udvide 
din jobsøgning med, 
nemlig Job Seeker Premium. Her kan 
du vælge Job Seeker Basic, Job Seeker 
eller Job Seeker Plus . Her er en bred 
vifte af muligheder, b.la. nemmere 
tilgængelig for arbejdsgivere at 
kontakte dig, øge din synlighed og 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
virksomheder i udlandet, at du 
opretter din profil på engelsk eller 
andet sprog.  
Til højre på din profilside ses linket 
Create your profile in another 
language. 
Det giver arbejdsgivere i udlandet en 
mulighed for at forstå og finde din 
profil, ud fra de respektive sprog du 
vælger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ikke mindst dine muligheder for at 
følge virksomheder og 
jobopslag. Priserne varierer fra DK. 
90,00-267,00 afhængigt af om du 
vælger pr. måned eller pr. år, det kan 
være en god investering og 
supplement 
til din øvrige færden på LinkedIn. 
Læs mere om Job-Seeker versionerne 
på http://learn.linkedin.com/job-

seekers 

http://learn.linkedin.com/job-seekers
http://learn.linkedin.com/job-seekers
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Udfyld profilen 100 procent 
For at øge dine chancer mest mulig, er 
det en god idé at udfylde din profil 100 
procent. Det vil ikke bare se bedre ud 
for en arbejdsgiver, men det vil rent 
søgemaskinteknisk øge dine 
muligheder for at dukke op i en 
søgning. Du skal altså 
sørge for at gå hver enkel mulighed i 
Edit profile igennem og brug tid på at 
opdatere din profil. 
Få gerne inspiration fra andre i din 
branche og husk at få nogen til at se 
dinprofil igennem, der kan være 
punkter, du overser, eller indhold der 
kan forbedres.

 

Læs evt. mere på 
LinkedIns egen blog: 
 
http://blog.linkedin.com/2
012/02/14/profilecomplete
ness/ 
 
http://learn.linkedin.com/ 

Se video med gennemgang 
af Henry Langkilde Rasmussens 
LinkedIn-profil på Youtube: 
http://www.youtube.com/ 
watch?feature=player_ 
embedded&v=5yanBYt-OJ8 

Se Mikael Kvædes profil på 
LinkedIn: 
http://www.linkedin.com/profile/ 
view?id=1633647&locale=en_ 
US&trk=tyah 
 

Se Kim M. Soelberg Jørgensens 
profil på LinkedIn: 
http://www.linkedin.com/profile/ 
view?id=23202067&locale=en_ 
US&trk=tyah 

F�%20job%20gennem%20LinkedIn.docx
F�%20job%20gennem%20LinkedIn.docx
F�%20job%20gennem%20LinkedIn.docx
F�%20job%20gennem%20LinkedIn.docx
F�%20job%20gennem%20LinkedIn.docx


Gør dig søgbar

I forbindelse med anbefalingerne 
til at udfylde din profil var vi inde 
på brugen af søgeord og søgeords-
optimering i forbindelse med din 

Headline, dine Skills og beskrivelsen i dit 
Summary. Herudover kan arbejdsgivere 
også søge på titler, virksomheder du har 
arbejdet for, geografi m.m.  Det er vigtig 
at huske på, når du opbygger din profil.

»Jeg vil foreslå, at du går ind og laver en 
søgning på dig selv fra en andens profil, 
da du ikke selv kan se hvad andre ser fra 
din egen profil. Det vil give dig et billede 
af hvordan søgeoptimeringen fungerer 
og hvordan dit netværk, arbejdsgivere 
og rekrutteringsbureauer kan finde dig,« 
siger Cecilie Hansen fra rekrutteringsbu-
reauet PeopleInSync.

»Herudover vil jeg anbefale, at du går 
nærmere ind på, hvilke stillingsbeteg-
nelser der bruges indenfor de områder 
du søger, både fra andre jobsøgende og 
fra stillingsopslag. Sørg for at få de søge-
ord indarbejdet i din profil. Oversæt de 
vigtigste til engelsk (ved dk-version), 
så de så vidt muligt fremgår af din 
headline, dit summary, dine jobtitler 
og din eventuelle uddannelse.«

Hvem kigger med?
På LinkedIn kan du i skærmbilledets  
højre side se, hvem der kigger med og 
hvor mange der har set din profil. Hvis 
du klikker på det billede, vil du også se en 
statistik over, hvor mange gange du er 
kommet frem i søgninger.

Har du opgraderet din LinkedIn til 
Job Seeker Basic, Job Seeker eller Job 
Seeker Plus,  har du flere muligheder for 
at se flere søgeresulater og statistik vedr. 
din egen profil. Herudover vil du have 
mulighed for at sende flere inmails, fuld 
liste over hvem der har set din profil, 
blive introduceret til firmaer du følger, et 
jobseeker badge m.m. Men du skal over-
veje, hvad du kan få ud af de forskellige 
pakker, om du eks. har brug for at sende 
inmails, har du brug for at se en fuld liste 
over hvem der har set din profil, bruger 
du de informationer eller er du bare 
nysgerrig. B

Af Jon Arskog // joar@berlingskemedia.dk

At være synlig er Alfa og Omega, når du søger job på LinkedIn. Men synlig-
hed er mere og andet end et flot foto: På nettet er synlighed lig med de ’mode-
ord’, som en potentiel arbejdsgiver vil søge på. 

At være den arbejdsgiveren rammer 
kan lettes ved søgemaskineoptime-
ring. Illustration: Scanpix.
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Når du er jobsøgende er det en god idé at sende dit private, såvel som 
professionelle netværk en personlig besked. Du kan skrive til den enkelte 
eller til flere/ alle på en gang. Tryk på menupunktet Inbox- Compose 
message og herefter det lille blå LinkedIn ikon. Her kan du vælge perso-
ner ud fra geografi og industri eller vælge de enkelte personer manuelt. 
Skriv i emnefeltet at du søger job eller hvilke job du søger i en kortfattet 
tekst og en uddybelse i tekstfeltet. Det er en fordel ikke at sende beskeder 
mere end 1 gang og alternativt to gange med minimum 6 mdr. imellem.

Beskeden kan f.eks. se således ud:

Søger nyt job

Kære kolleger, venner, familie, forretningsforbindelser og bekendte.

Nu er det så min tur til at søge nyt job, da min nuværende arbejdsplads, som 
flere nok har fulgt i medierne, er gået konkurs.

Jeg sørger primært job som Økonomidirektør, CFO eller chefcontroller i en 
større virksomhed i Danmark eller udenlands. Alternativt kunne det være 
noget med at drive backoffice funktioner (COO), da jeg har erfaring med lidt 
af hvert ud over økonomistyring.

Hvis i derfor høre om en mulig stilling, må i meget gerne kontakte mig. Jeg 
sender naturligvis et CV, hvis der er behov for dette.

På forhånd tak!

Send besked til dit netværk

BUSINESS

BUSINESS.DK/PLUS
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Hvordan er det så med de andre sociale netværk, kan de bruges til at finde 
arbejde? Alle netværk kan føre til job, men der er nogle netværk der er bedre 
til det end andre. Her får du Cecilie Hansens bud på hvilke muligheder der er.

Af Cecilie Hansen // joar@berlingskemedia.dk

De andre 
sociale netværk

Facebook
Facebook er et privat medie og skal efter 
min mening forblive privat. De informa-
tioner du har på Facebook, giver i et sam-
let billede, hvem du er som person. Du 
skal derfor være opmærksom på hvad 
det er for et billede du vil vise af dig selv, 
både overfor dine private og professio-
nelle kontakter samt perifere kontakter.

Der er mange måder at omgå det på. 
Det er blandt andet muligt at låse din 
profil så det kun er dine udvalgte kon-
takter der kan se dine aktiviteter. Det 
anbefales, da arbejdsgivere bruger Face-
book, og hurtigt kan få et forkert indtryk 
af dine indslag, private fotos, grupper du 
er medlem af, spil du spiller med mere.

Du skal beskytte dig selv og værne om 
dit privatliv på de sociale medier.

BranchOut
Som et alternativ til de gængse jobda-
tabaser og LinkedIn, findes Facebooks 
nyere medie,  BranchOut (dette kræver at 
du har en aktiv Facebook profil)

BranchOut er et forretningsnetværk 
via. Facebook som kan bruges nationalt 
såvel som internationalt.

Du kan bruge mediet til at udvide dit 
netværk som et professionelt supple-
ment til Facebook, søge ledige stillinger, 
se hvor dine venner arbejder, give eller 
modtage anbefalinger og skabe debatter.

Mediet er fortsat nyt så følg med i ud-
viklingen.
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Talent.me
Talent.me er endnu et nyere medie som 
kræver at man er aktiv på Facebook. Her 
kan brugeren få et professionelt overblik 
af venners/ kontakter tidligere og nuvæ-
rende arbejdspladser, uddannelse samt 
andre kompetencer.

Du kan tilføje dine talenter og få andre 
til at anbefale dine talenter, få eller give 
anbefalinger og hermed skabe trovær-
dighed og opmærksomhed omkring 
din profil og egenskaber og følge med i 
ledige jobs i dit netværk. Det er et forsøg 
at prøve mediet, men min erfaring siger 
mig at det er ganske få der bruger det og 
har nok viden om mediet.

Mediet er fortsat nyt så følg med i ud-
viklingen.

 Y Se gratis  Talent.me Webinar af Lewis 
Howes: https://apps.facebook.com/talent-
me/home.php

Twitter
På Twitter kan du skabe din egen blog 
med relevante indslag, observationer, 
artikler m.m. Du kan også følge andre 
Twittere som er jobsøgende, tilbyder 
jobs eller som kommer med inspiration. 
Herudover vil du selv få følgere og der 
kan det anbefales at gå efter kvalitetsføl-
gere. Det vil sige andre som rent faktisk 
viser interesse for dine Tweets og er 
indstillet på at gå i dialog, hjælpe eller 
retweete.

Twitter er en udmærket kilde til nye 
jobs, da spændende jobopslag oftest 
bliver retweetet, så selvom du ikke nød-
vendigvis følger den person/virksom-
hed, som oprindeligt udsendte tweetet, 
så bliver du gjort opmærksom på det 
via retweets fra dem du følger. Jo mere 
spændende et jobopslag er, jo større er 
sandsynligheden for at det bliver sendt 
videre rundt.

Såfremt du har et Online CV, kan en 
Twitter profil give dig flere hits, da det 
fungerer som backlink. B
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Vær på det rigtige sted

Netværk og brug af de sociale 
medier er i stigende grad afgø-
rende for de fleste jobsøgende. 
Men hvordan får du skabt 

kontakter og hvordan skal du bruge dit 
netværk- både det private og professio-
nelle.

»Jeg vil foreslå, at du smider Jantelo-
ven og klæ’r dig på til at få ’solgt’ dig selv 
og netværket dig frem i dit netværk og 
netværkets netværk. I USA er de kendt 
for at være gode til at netværke og hjælpe 
hinanden, der kan vi lære lidt af ikke 
at være for tilbageholdne, men tilpasse 
det i de rammer der passer den enkelte 
bedst,« siger Cecilie Hansen, HR-partner 
i rekrutteringsbureauet PeopleInSync.

»Man ser en større tendens på Lin-
kedIn for tiden, hvor jobsøgende flittigt 
hjælper hinanden. Overraskende nok er 
det folk der typisk ikke kender hinanden. 
De har bare en fælles mission,« tilføjer 
hun og foreslår følgende:

»Tilmeld dig de relevante netværks-
grupper på LinkedIn og i et vist omfang 
deltag i debatter. Du kan også vælge at 
skabe din egen netværksgruppe, men 
pas på for det kan være tidskrævende. Du 
kan tilmelde dig relevante netværksar-
rangementer og være aktiv på og efter 
møderne. Følg op og gå evt. sammen 
med andre jobsøgende, så I kan opnå 
en synergieffekt i jobsøgningsproces-

sen i forhold til indhold i ansøgninger/ 
CV, motivation og generelle gode tips. 
Betragt det som forretningsnetværks-
møder, hvor der bliver fulgt op og man 
typisk genererer ’leads’ til hinanden.«

Husk at opdatere 
Ifølge Cecilie Hansen er det vigtigt lø-
bende at opdatere sin LinkedIn profil.

»Opdatér løbende, husk at anmode 
om referencer og begynd at tilføje ven-
ner, bekendte, familiemedlemmer, for-
retningsforbindelser og tidligere kolle-
gaer – og det skal ikke nødvendigvis være 
en opdateret kontakt. Flere jobopslag 
bliver udelukkende annonceret via 

Af Jon Arskog // joar@berlingskemedia.dk

At være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, er et ordsprog man tit 
hører, når en eller anden har været heldig at få et drømmejob. Men drømme-
jobbet kunne rykke nærmere, hvis man gik mere systematisk til værks, det 
mener HR- Partner Cecilie Hansen.

Ved at bruge netværk målrettet er 
det muligt at køre sig i stilling til det 
rigtige job. 

GRAFIK: SCANPIX DENMARK.
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arbejdsgivere, bureauer og headhunte-
re, benytter medierne flittigt,« siger hun.

Vær opsøgende
En anden vej til at udvide sit netværk er 
at opsøge folk i relevante stillinger og 
virksomheder, eller i rekrutteringsbran-
chen. De har ofte viden man kan bruge 
og sidstnævnte er altid på udkig efter nye 
kandidater til deres aktuelle eller poten-
tielle kunder, og stiller derfor ofte op til 
en snak:

»Skriv til relevante kontakter eller 
f.eks. rekrutteringsbureauer/headhun-
ters (Sørg for at de varetager kunde-
opgaver inden for din branche/ niveau). 
Foreslå et møde – også med dem du 
ikke kender, og efterspørg kontakter. På 
den måde kan du meget hurtigt skabe et 
bredt netværk, og sprede ringene i van-
det.«

»Sørg også for at dit netværk er op-
mærksom på, at du er jobsøgende og lav 
en struktur på dine kontakter. Når du 
eksempelvis får en henvisning til en kon-
takt, så husk hvem der henviste dig, så du 
ved hvem du skylder og kan hjælpe den 

anden vej. Det handler jo både om at give 
og tage,« siger Cecilie Hansen, der som 
grundregel opfordrer til, at man altid har 
et visitkort og evt. CV med sig, for man 
ved aldrig, hvem man kan støde ind i.”

»Meld klart ud, hvilke jobs du søger 
og spred dit budskab med respekt for dit 
netværk, så de får lyst til at hjælpe dig, nu 
og på sigt, og påskøn deres hjælp. Det er 
nøglen til job via netværk,« siger Cecilie 
Hansen.

Er du ikke nødvendigvis ’trænet’ i at 
netværke, kan du overveje hjælp fra en 
jobcoach, jobsøgningskurser med fokus 
på præsentationsteknik, kommunika-
tion og hvordan du kommer i gang med 
at netværke. B
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