
PROFIL TJEKLISTE  
TITLEN: 
Skriv en titel, der drager og forklarer, hvad du kan hjælpe med. Titlen vægter højt i LinkedIns  
søgealgoritme, og den påvirker dermed, om du dukker op i søgeresultater – derfor skal den være 
søgeordsoptimeret. Søgeord inden for dit fagområde kender du sikkert allerede. Ellers kan de findes 
ved at kigge nogle forskellige profiler igennem inden for dit område.

KONTAKTINFORMATIONER
Det er vigtigt at have udfyldt dine kontaktinformationer: Telefonnummer, e-mail, webadresse,  
nuværende eller tidligere arbejdsgiver, din blog, dit online-CV, eller hvad du nu har af relevante  
sider, samt adresse eller evt. bare by.

PROFILBILLEDE  
LinkedIn oplyser, at en profil med et profilbillede får 14x så mange besøgende som profiler uden.  
Sørg for at billedet er professionelt og vellignende. Den person, som en besøgende ser, skal også være 
den person, der kommer ind ad døren til en samtale. Derudover er det vigtigt, at du ser imødekom-
mende ud på billedet. Tænk; ligner dette en person, jeg vil bruge en time sammen med i en samtale? 

BAGGRUNDSBILLEDE  
Dette er et godt sted at promovere din faglighed. Er du oplægsholder, så sæt et billede ind, hvor du 
holder oplæg for en forsamling. Er du IT-udvikler, så sæt et billede ind, der relaterer sig til dette.

SUMMARY/KORT BESKRIVELSE 
Det er her, du beskriver, hvad der driver dig. Det skal være en fremadrettet fortælling. Det skal  
ikke være en historisk opremsning af dine erfaringer – det kan en besøgende se i afsnittet  
omkring erfaringer.

ERFARINGER 
Her indsætter du dit CV. Sørg for at linke til dine tidligere arbejdsgiveres virksomhedsprofiler,  
så der kommer logo på. I selve beskrivelsen indsætter du to linjer omkring virksomheden.  
Derefter indsætter du to linjer omkring, hvad din stilling bestod af. Herefter – evt. i bullet-form  
– dine konkrete arbejdsopgaver. Her er det igen vigtigt at tænke i søgeord, også i din titel. 

UDDANNELSE 
Her gælder samme regler som ved ovenstående. Du linker til det sted, du har taget din  
uddannelse, og påfører information omkring, hvad uddannelsen sætter dig i stand til at gøre  
– dvs. hvordan du kan skabe værdi for en virksomhed. 

SKILLS/KOMPETENCER  
Her har du mulighed for at indsætte dine kompetencer og få andre til at anderkende dig for disse 
kompetencer. Du kan direkte opfordre dine kontakter til at anderkende dig for de kompetencer,  
du har skrevet på. Skills vægter højest i LinkedIns søgealgoritme.   

TILFØJ MEDIER 
Udnyt muligheden for at tilknytte medier til din profil i form af links, slideshare.com, oplæg eller  
noget helt fjerde. Dermed fremstår din profil mere skarp og attraktiv. Billeder og medier tiltrækker 
mere end tekst, og det gør din profil mere levende.

ANBEFALINGER 
Anbefalinger er et rigtig godt værktøj til at underbygge din faglighed ved at få andre til at fortælle, 
hvad du er god til. Bed en tidligere leder eller kollega om at lave en anbefaling under de forskellige 
stillinger, du har haft.  

JEG ER JOBSØGENDE 
Det er fint at gøre opmærksom på det på din profil, men lad din titel sælge dine kompetencer,  
frem for din ledighed. Du kan evt. benytte dit summary/kort beskrivelse til at fortælle, at du er  
klar til nye udfordringer.  
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