Voordelen LinkedIn
LinkedIn richt zich, in tegenstelling tot andere sociale media, meer op het
leggen van zakelijke connecties en helpt je jouw
netwerk uit te breiden.
TIMING

Beste dag om iets te delen
dinsdag-woensdag– donderdag
Beste moment om iets te delen
Ochtend , middag & avond
Beste uur om iets te delen
7u tot 8u & 17u tot 18u

Vo o r d e l e n
1. Ideaal om partners te zoe-

ken uit dezelfde branche
2. Professionele samenwer-

kingen aangaan
3. Klantbestand uitbreiden
4. Vacatures uitschrijven

Meer informatie te vinden op :
ttp://sites.arteveldehogeschool.be/entrepreneurship3/
onderzoek-over-ondernemen-de-toekomst

De LinkedIn gids voor
kmo’s en zelfstandigen

Stappenplan voor het aanmaken
van een Pinterest business profiel
LinkedIn is een gratis online sociaal
netwerk dat zich richt op professionals. Het doel van dit medium is
netwerken. Als onderneming ligt de
focus op het creëren van een zo
groot mogelijke groep relevante zakelijke contacten en ook gebruik te maken van elkaars netwerk.
Ondertussen telt LinkedIn 100 miljoen maandelijks actieve gebruikers
waarvan maar liefst 4 miljoen bedrijfspagina’s wereldwijd.

Account aanmaken

Werken met LinkedIn
Vacatures

STAP 1 Ga naar de website
www.linkedin.be
STAP 2 Klik op “ nu lid worden”

STAP 3 Beantwoord de vragen i.v.m.
jouw zaak, hierna kan je van start
gaan
STAP 4 Nu stelt LinkedIn een aantal
personen aan je voor waarmee je
misschien een connectie wilt maken,
klik er meteen enkele aan zodanig
dat je al enkele connecties hebt
STAP 5 Voeg een passende profielfoto toe en je bent ingelogd

CONNECTIES

STAP 1 Meld je aan

Zonder een netwerk ben je op
LinkedIn niet veel. Er zijn drie
mogelijkheden om connecties te
maken.

STAP 2 Ga naar de takenbalk bovenaan en klik op “vacatures”

STAP 1 Ga naar het startscherm en
klik links bovenaan op “ blijf connecties maken”
STAP 2 De eerste mogelijkheid is automatisch het adressenboek van jouw
emailadres. Vul jouw emailadres in en
klik vervolgens op doorgaan. Je hebt
nu een connectie met al jouw contacten van jouw emailadres, indien zij
LinkedIn hebben.
STAP 3 LinkedIn stelt ook personen
voor die je misschien kent. Ga even de
lijst af en maak een connectie met
relevante personen
STAP 4 Tenslotte kan je zelf mensen
toevoegen waarvan je denkt dat ze
ook op LinkedIn zitten. Typ gewoon
de naam van de persoon in de zoekbalk links bovenaan

STAP 3 Wanneer je zelf mensen
wenst aan te werven, klik je op het
icoontje “vacature plaatsen”. Hierna
moet je preciezere informatie geven
over de vacature
OF

STAP 4 Het kan ook zijn dat je zelf op
zoek bent naar een nieuwe uitdaging.
Wanneer je op vacatures hebt geklikt
stelt LinkedIn enkele relevante vacatures aan je voor

“LinkedIn isn’t everything, but it
is at the core of today’s recruiting
function.”

