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Zakaj uporabljati Facebook pri iskanju zaposlitve? 

 Ker je Facebook še vedno vodilno družbeno omrežje po številu članov in predstavlja odlično 

priložnost za širjenje družbene mreže, ki vam lahko pomaga pri iskanju zaposlitve. 

 

 Ker ima veliko kadrovnikov navado, da na Facebooku preverijo in analizirajo profil 

potencialnega kandidata za zaposlitev. S tem dobijo informacije o tem, kakšen je kandidat 

izven delovnega okolja. 

 

 Ker lahko na Facebooku pridobite dodatne informacije o podjetju/organizaciji, za katerega 

se zanimate. Veliko podjetij ima namreč na Facebooku ustvarjeno svojo stran, na kateri 

objavljajo aktualne informacije in novice. Iz objav lahko veliko izveste o podjetju oz. 

organizaciji in o tem, kdo vse je tam zaposlen (tako lažje navežete kontakt), včasih pa se 

pojavi tudi kakšen zaposlitveni oglas.  

 

Kako uporabljati Facebook pri iskanju zaposlitve? 

 

Ustvarite profil 

Če ga še nimate, je seveda najprej potrebno, da ustvarite svoj profil. Ker je vaš namen iskanje 

zaposlitve je zelo pomembno, kakšna je vaša profilna slika. Potrudite se, da bo vaš prvi vtis kar se da 

najboljši in izberite primerno fotografijo.  

V razdelku »o meni« imate možnost, da napišete kratko promocijsko besedilo o sebi. Temeljito tudi 

izpolnite razdelek »izobrazba in delo«, kamor vpišete podatke o svojem dosedanjem izobraževanju in 

delovnih izkušnjah.  

Tudi osebne informacije, ki jih vnašate v profil (npr. o hobijih, priljubljeni glasbi, knjigah, filmih ipd.) 

so dobrodošla informacija kadrovnikom, vendar pa imejte pri vpisovanju teh podatkov vedno v 

mislih, da pišete nekakšen spletni CV in razmislite o tem, kaj vas predstavi v dobri luči.  

Pomoč pri izpolnjevanju profila in nastavitvah zasebnosti poiščite na: 

http://www.facebook.com/help/?ref=pf 
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Bodite aktivni 

Na Facebooku bodite aktivni in pogosto komunicirajte oz. posredujte informacije. Pazite le, da ne 

izražate obupa (npr. »Na pomoč! Potrebujem službo!«), da ne objavljate prepogosto, saj to daje vtis, 

da ste ves dan samo na Facebooku. Dobro je, če začenjate pogovore, postavljate vprašanja, objavite 

povezavo na kakšen zanimiv članek in delite z drugimi svoje mnenje, sprožite debato o aktualnih 

zadevah, komentirate objave drugih uporabnikov itn. Objavljajte vsebine, ki so povezane s tem, kar bi 

radi delali. 

 

Ustvarite zapiske 

Zavihek »zapiski« lahko uporabite kot nekakšen blog, kjer lahko predstavite svoje izkušnje na 

področju, kjer iščete zaposlitev. Objavljate lahko zapiske o svojem strokovnem znanju in se na ta 

način promovirate. 

 

Pridružite se skupini ali jo ustvarite  

Na Facebooku je veliko skupin, ki združujejo ljudi s podobnimi interesi. Poiščite skupino, ki ustreza 

vašim interesom, nato pa se vključite v debate in/ali odprite temo za diskusijo. Interesno skupilo pa 

lahko ustvarite tudi sami.  

 

Ne pozabite na nastavitve zasebnosti 

Facebook ima v osnovnih nastavitvah urejeno, da vsakdo lahko vidi vse. Tudi če kdo ni vaš prijatelj, 

lahko komentira vaše objave brez potrditve prijateljstva. Seveda lahko omejite vidnost svojega profila 

samo na prijatelje, vendar s tem tvegate, da vas tudi zaposlovalci ne bodo videli. Uredite nastavitve 

zasebnosti tako, da boste pokazali informacije, za katere želite, da jih vidijo vsi, ostale pa boste skrili.  
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