
LinkedIn, jouw start ! 
  
LinkedIn is anno nu niet meer weg te denken als je je gaat oriënteren op de arbeidsmarkt. Maar wat 

nu als je nog helemaal geen profiel hebt, of er ooit een hebt aangemaakt maar echt nooit wat mee 

gedaan hebt? Geen nood. Jij kunt als starter mee doen aan de actieve LinkedIn training voor 

Beginners. 

In deze training leggen we je uit waarom LinkedIn handig voor je is, maar ook gaan we een profiel 

aanmaken en samen invullen tot je een prachtig online cv hebt. We leren je ook hoe je een connectie 

kan maken. Zo kan jij na deze training al aan de slag en is je visite kaartje online op orde!  

 
Wat gaan we doen?  
Tijdens de training bouwen we daadwerkelijk aan jouw online profilering, jouw eigen merk. We leren 
je hoe je zakelijk een netwerk bouwt en onderhoudt.  Hoe maak je connecties, hoe kun je eenvoudig 
bij nieuwe connecties aanhaken middels je netwerk?  
Aansluitend aan de training ontvang je de e-learning Mobility@work. In 5 modules kun je alle ins- en 
outs van LinkedIn nog eens doornemen. Daarnaast wordt je profiel gecheckt zodra het klaar is. De e-
learning is een half jaar beschikbaar. 
De training en de e-learning zorgen er voor dat jij meer resultaat behaalt met je LinkedIn profiel. 
  
 
Onderwerpen (onder meer): 
·         Wat is het nut van LinkedIn in het algemeen 
·         Hoe vul ik een profiel  
·         Hoe kan ik online netwerken 
·         Welke LinkedIn mogelijkheden openen jouw online deuren 
·         Hoe word ik beter gevonden d.m.v. de juiste zoekbegrippen 
·         En nog veel meer. 
  
 
Het resultaat: 
·         Je profiel wordt direct beter gevonden door de juiste inzet van keywords/sleutelwoorden 
·         Je leert  hoe je mensen kunt uitnodigen 
·         Je bent in staat om een strategie rond LinkedIn te maken om je zichtbaarheid  
          te vergroten 
·         Je kunt door andere manieren van zoeken je verborgen netwerk aan boren  

          ten einde leads/ banen et cetera te genereren  
     
  
Praktisch 
Duur   3,5 uur 
Trainer   Annelies van Toledo 
Direct toepasbaar Neem je laptop mee, zo breng je alles direct  in praktijk 
E-learning:  Alle deelnemers ontvangen abonnement op  www.mobilityatwork.nu  (half 

jaar geldig) 
Profiel check  Indien gewenst wordt profiel gecheckt 

  

 

http://www.mobilityatwork.nu/


 
Voorbereiding 
 

 Neem je CV mee (als je dat hebt) 

 Neem een goede (digitale) foto mee, is die zakelijk genoeg? 

 Denk na over je elevator pitch (als je hiermee bekend bent), denk na over jouw expertise, 
denk na over jouw resultaten in je werk, waar wordt je enthousiast van? 

 Mocht je toch al een account hebben, neem dan je inloggegevens mee. 
Weet je die niet meer? Ook geen probleem. Daar komen we uit. 

 
  

 


