
LinkedIn adalah situs web jaringan sosial
yang berorientasi bisnis, terutama

digunakan untuk jaringan profesional.

Membangun koneksi dengan para
profesional di dunia menjadi lebih mudah

dan praktis
LinkedIn adalah jejaring sosial yang

mempunyai konsep unik, di mana
sebagian besar penggunanya adalah

profesional yang memiliki latar belakang
bisnis. Layaknya sebuah identitas, LinkedIn

kerap dijadikan media untuk
memperkenalkan diri atau bisnis ke calon

kolega atau perusahaan dengan tujuan
yang beragam.



LinkedIn
Untuk membuat akun, bukalah aplikasi
LinkedIn
 
atau
 
Buka web LinkedIn : Linkedin.com
 
Jika sudah mempunyai account,
silahkan log in,
Jika belum memiliki account klik : Join
Now



Sempurnakan 
Headline Profile

headline profil memiliki fungsi
seperti cover sebuah majalah, terkadang

orang menilai isi dari cover, profil  yang tidak
lengkap dan terkesan asal akan memberikan

kesan buruk.  Tujuan pembuatan akun LinkedIn
adalah untuk mempromosikan diri atau bisnis.

Jadi, sebutkan nama, pendidikan, jenis bisnis
dan alamat sejelas mungkin agar orang tidak

perlu lagi bertanya berapa usia Anda atau
basic info yang lain

 
Gunakan foto profil yang baik



Educational
Background

membuat daftar riwayat pendidikan
secara lengkap justru memberikan nilai
plus yang bermanfaat bagi Anda di
mata klien.



Informasi tentang pengalaman
akan berguna untuk pengguna

lain yang bisa saja tertarik
dengan apa yang pernah

Anda kerjakan sebelumnya.
Tulis juga tentang pekerjaan

atau bisnis yang saat ini Anda
kerjakan.



Mempunyai testimonial dari pengguna lain
misalnya teman kerja, pelanggan atau staff

Anda dapat menjadi nilai tambah positif.
Kenapa harus kita yang memberi? Sebab

menunggu orang untuk memberikan
testimonial bukan perkara mudah, jadi berikan

dahulu testimoni dan setelah itu minta
testimoni balik.





Tulis kontak selengkap
mungkin, seperti alamat email,
no telp rumah, kantor, atau HP.

Tambahkan juga jika
mempunyai blog dll



Membuat koneksi adalah salah satu
fitur yang ditawarkan oleh LinkedIn,
dengan fitur ini Anda dapat
mengirimkan permintaan kepada
pengguna lain untuk menjadi koneksi
Anda. Berikan detail lengkap hubungan
Anda – jika Anda mengenali pengguna
tersebut – dan buatlah pesan pribadi
kepada pengguna tersebut agar
permintaan Anda diterima.

Connection



Pada fitur job, Anda bisa
mengkategorikan jenis pekerjaan
yang Anda minati sehingga
rekomendasi pekerjaan yang
ditawarkan melalui linkedin akan
sesuai dengan preferensi Anda.
Untuk mengaturnya, gunakan firut
Career Interest.
LinkedIn juga akan membantu
Anda untuk mengetahui berapa
jumlah pekerjaan yang sudah Anda
lamar melalui notifikasi dan status
jumlah lamaran.

Fitur Job







The
Advantages
of LinkedIn

MEMBANGUN PROF I L  PROFES IONAL

LinkedIn sebagai media sosial bagi profesional
memberikan layanan untuk membangun profil
profesional kamu. Seluruh data diri, foto,
Curriculum Vitae, resume, dan lain-lain dapat
kamu muat di LinkedIn.Tujuannya jelas, agar
kamu mendapat kesan awal yang baik dari
para profesional lain

MEMPERLUAS KONEKS I

Perlu koneksi yang luas untuk sukses berkarir.
Sebagai media sosial online, LinkedIn
membantu penggunanya untuk berinteraksi
dengan semua orang di seluruh dunia.



The
Advantages
of LinkedIn

MENJAGA HUBUNGAN DENGAN TEMAN
LAMA
LinkedIn dapat membantu kamu dalam
menemukan teman lama kamu yang mungkin ingin
diajak kerjasama. Hal ini sangat berguna karena
manusia cenderung akan lebih percaya kepada
orang yang sudah dikenal sejak lama

MEMPERMUDAH UNTUK MELAMAR
PEKERJAAN
Dalam LinkedIn, ada fitur yang dapat digunakan
untuk mencari pekerjaan dari perusahaan-
perusahaan ternama. Hanya dengan satu kali klik,
pengguna dapat langsung melihat sederet
lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan baik
yang besar atau kecil.



The
Advantages
of LinkedIn

MEMBUKA KESEMPATAN UNTUK
DIREKRUT OLEH PERUSAHAAN
Banyak eksekutif perusahaan yang memiliki akun
LinkedIn

MEMPERL IHATKAN KEAHL IAN

Dalam LinkedIn, ada fitur yang membuat kita dapat
berkomunikasi dengan orang lain. Melalui hal ini,
pengguna dapat menunjukkan keahliannya ketika
mendapat pertanyaan terbuka dari orang lain. Cara
menjawab dan jawaban yang diberikan akan dapat
membangun citra pengguna menjadi lebih baik.



The
Advantages
of LinkedIn

MENDAPATKAN INFORMASI  DAN
INSP IRAS I  TERBARU TENTANG
PEKERJAAN
LinkedIn menyediakan informasi dan inspirasi
terbaru yang pastinya berguna untuk pengguna
ketahui agar pekerjaan menjadi lebih baik lagi


