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Kaj je LinkedIn? 

LinkedIn je profesionalno, poslovno in karierno usmerjeno družbeno omrežje, ki omogoča 

spoznavanje strokovnjakov v različnih poklicih po vsem svetu. Z LinkedInom lahko pridobivate in 

ohranjate poslovne stike, zaradi česar je zelo primeren tudi za iskanje zaposlitve ali iskanje 

kandidatov za določeno delovno mesto.  

 

Kako iskati zaposlitev z LinkedInom? 

Celovito izpolnite profil in ga redno posodabljajte 

Po interni statistiki omrežja je mogoče s 100-odstotno izpolnjenim profilom kar 40-krat bolj uspešno 

nastopati kot iskalec zaposlitve! 

Pomembno je, da izberete primerno, profesionalno fotografijo in navedete svoj strokovni naziv, saj 

se ta pojavi pod vašim imenom vsakič, ko komunicirate na LinkedInu.  

Potrudite se in temeljito izpolnite polja o svoji trenutni zaposlitvi, preteklih delovnih izkušnjah oz. 

zaposlitvah, izobraževanju, strokovnih posebnostih in lastnostih.  

Naredite tudi povzetek profila, v katerem se na kratko predstavite in naredite vtis na druge.  

Pridobite si vsaj tri priporočila ljudi, ki jih imate med stiki. Navadno so to vaši sodelavci, s katerimi 

delate ali ste delali v preteklosti (priporočila naj bodo povezana z delom, ki ga opravljate oz. ste ga 

opravljali in naj povedo kaj o vaših dobrih lastnostih).  

Pri svoji predstavitvi imate na voljo tri povezave na različne spletne strani. Izberite opcijo 

Other/drugo in ustvarite povezavo na svojo Facebook stran ali predstavite svoj blog.  

Pomoč pri izpolnjevanju profila lahko najdete na http://learn.linkedin.com/profiles/ 

 

Poiščite ljudi, ki jih poznate, in jih dodajte med svoje kontakte 

Uvozite kontakte iz poštnega naslova (http://www.linkedin.com/fetch/importAndInvite). V svoje 

omrežje povabite tudi ljudi, ki še niso vpisani v LinkedIn. Z iskalnikom lahko poiščete ljudi, ki imajo 

enako izobrazbo kot vi, ter pregledate, kje so trenutno zaposleni.  
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Iščite prosta delovna mesta z »LinkedIn jobs« oz. »Linkedin služba«  

»LinkedIn jobs« ponuja pregled prostih delovnih mest, kjer lahko iščete s ključnimi besedami imena 

podjetij ali prostega delovnega mesta.  

Povežite se z ljudmi, ki so zaposleni v organizaciji, za katero se zanimate 

Ljudi, ki jih poznate in so zaposleni v organizaciji, za katero se zanimate, prosite za kontaktne podatke 

oseb, s katerimi bi se lahko dogovorili za informativni pogovor. Uporabite lahko »Advanced Search« 

(oz. napredno iskanje), s katerim lahko najdete uporabnika, ki je zaposlen v določenem podjetju. Z 

uporabnikom lahko stopite v stik prek »inMails (oz. sporočila) ali prek skupnih znancev.  

Pokažite svoje strokovno znanje z »LinkedIn answers« oz. »LinkedIn odgovori« 

LinkedIn answers je obsežna zbirka znanja, ki omogoča izmenjavo znanja. S to aplikacijo lahko 

postavite ali odgovorite na vprašanje o specifičnih zadevah. S tem ko pokažete svoje strokovno 

znanje, večate svojo prepoznavnost in kredibilnost pri iskanju zaposlitve. Z odgovarjanjem na 

vprašanja dobivate tudi strokovne točke, s katerimi pridobivate mesto na lestvici strokovnjakov.  

Včlanite se v skupine, ki vas zanimajo, ali ustvarite skupine 

Lahko se vključite v katerokoli skupino, ki se vam zdi zanimiva ali je koristna za vaš posel. S tem 

spoznavate nove člane določenih skupin, sodelujete v razpravah, spremljate aktualne novice in 

prosta delovna mesta, povezana z določeno skupino. Interesno skupino lahko ustvarite tudi sami. 

Skupini lahko tudi sporočite, da iščete službo in morda boste našli potencialnega delodajalca.  

 

Namigi za večjo prepoznavnost in iskanost na LinkedInu 

 Napišite dober povzetek, v katerem v nekaj odstavkih združite svoje najboljše lastnosti, 

napišete kaj trenutno delate, kaj bi radi počeli v prihodnosti in zakaj ste prav vi tisti, s katerim 

bi nekdo želel sodelovati.  

 Pridobite priporočila – zanje prosite ljudi, ki jih poznate in s katerimi delate oz. ste delali. Naj 

ne bodo izmišljena, saj jih delodajalci lahko preverijo. 

 Redno posodabljajte čim več delov svojega profila in širite svoj krog stikov 

 Izpostavite povezave na druge vire na spletu ( npr. lasten blog, datoteke, knjige, ki jih berete 

…) 

 Odgovarjate na vprašanja, ki se pojavljajo v zbirki znanja in v interesnih skupinah. 

 Redno širite svoj krog stikov. 
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