LinkedIn 1:1 Profil Skrivning
Personligt LinkedIn sparringsforløb
Har du brug for en personlig opgradering (boosting) af din
LinkedIn profil, for at få en god, professionelle og
tillidsvækkende LinkedIn profil?
Ring på 2670 2570 eller mail os på kim@socialeer.dk for at
aftale en dato, hvor vi kan opgradere din LinkedIn profil –
diskret hos os, hos dig eller via telefonen.
Bemærk at vi aldrig markedsfører hvem vores kunder er, da
diskretion er en æressag.
LEDIG
Vi tilbyder hjælp til at lave en personlig opgradering af din LinkedIn
profil, hvor vi booster din nuværende LinkedIn profil, så den bliver
professionel og tillidsvækkende samt søgevenlig, så du kan blive
fundet i de søgninger som headhunterne og arbejdsgiverne
foretager.
ANSAT / FIRMA
Har du eller dine medarbejdere brug for at markedsføre
virksomheden og produkter, så kan vi hjælpe med dette også.
DU FÅR
✔ Nye tekster på hele din profil
✔ 1-1 sparring på din LinkedIn profil
✔ Vi sørger for at din LinkedIn SEO er i orden
✔ Gennemgang af hele din LinkedIn profil d.v.s. alt!
✔ Ny overskrift, Resume / Summary og beskrivelse af nuværende /
tidligere jobs på en pæn og overskuelig måde samt Skills
= Resultatet er en Professionel LinkedIn profil
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DU LÆRER OGSÅ
✔ Om at LIKE eller dele opdateringer
✔ Hvordan du finder relevante grupper
✔ Hvordan du laver en god statusopdatering
✔ Hvordan du connecter med flere på LinkedIn
✔ Hvordan du bruger LinkedIn til at søge efter det du har brug for
- Det hele tager ca. 3 timer på vores kontor, hos dig eller via
telefonen.
Når vi er færdige, så begynder din LinkedIn profil at ”arbejde for
dig”, og din profil vil nemmere kunne findes på søgninger, uanset
om du ønsker at markedsføre dig selv, dit firma eller er bare åben
for kontakter.
Bemærk! Flere og flere bruger LinkedIn i deres arbejde med at
finde nye kandidater, medarbejdere, leverandører, kunder eller
forretningspartnere, da det er nemt og hurtigt. Derfor er det
vigtigt, at din LinkedIn profil er helt i orden.
67% af arbejdsgivere checker kandidatens LinkedIn profil inden
jobsamtalen.
TILMELDING OG PRIS FOR ALT DETTE
Ledig
Er du ledig på dagpenge eller kontanthjælp og betaler selv for
kurset, så er prisen kun 995 kr.
Under opsigelse
Er du under opsigelse, men har stadigvæk løn under opsigelsen er
prisen 2.000 kr.
Ansat eller får betalt kurset af andre
Ansat, selvstændig eller du får betalt kurset af f.eks. et Jobcenter
eller arbejdsgiver m.v. er prisen 3.118,75 kr.
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PRIS (udenfor normal arbejdstid + weekenden) 4.375,00 kr.
Alle priser er inklusive moms.
-► OBS! Tilmeldes der 2 eller flere samtidig, yder vi 20 % i rabat.
► Beløbet bedes overført til konto ved tilmeldingen:
Danske Bank - Reg. 3409 Konto 11383629 ved din tilmelding.
Eller på nummer 54541
(Husk at skrive dit navn på overførslen).
Er du fra en virksomhed, sender vi en faktura.
TILMELDING
Kontakt os på 2670 2570 eller send os en mail
på kim@socialeer.dkmed information om ønsket kursusdag og
tidspunkt. Tilmelding er bindende.
Din underviser er Kim Soelberg Jørgensen
Kim har arbejdet intensivt med LinkedIn siden 2009 og har bl.a.
lavet Danmarks største LinkedIn netværk med over 27.500
medlemmer. Kims indgangsvinkel til undervisningen er hans store
viden og personlige erfaringer med LinkedIn og undervisning af
over 1000 mennesker samt genopbygget et betydeligt antal
LinkedIn profiler.

UNDERVISNINGSSTED
Socialeer Group, Laplandsgade 4, stuen 2300 København S (gratis
parkering, dog ikke i gården) eller på dit kontor.
OBS! Bor du uden for køreafstand, kan vi sagtens arbejde over
telefonen. Det har vi gjort masser af gange før.
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