
Vind een job via LinkedIn 



Doelstelling 

Aan het einde van dit webinar weet je hoe 

je je LinkedIn profiel inzet in je zoektocht 

naar werk. We geven mee hoe je een 

aantrekkelijk profiel kan opmaken, hoe je 

je netwerk kan vergroten en waar je 

vacatures kan vinden. 



● Online beschikbaar 

● Interactief: 
            - Vragen 
            - Polls 

● 1 uur 

● DOE-webinar 

● Na webinar: Online bevraging 

Praktische informatie 



● Waarom LinkedIn 

● Hoe boost ik mijn profiel? 

● Rol E-coaches 

 

Programma 



POLL|Ben jij de voorbije week actief geweest 

      op LinkedIn door iets te liken of te 
posten? 

 

  

 ja nee 



LinkedIn 
wereldwijd 



Onderdelen 
Linkedin 





RESULTATEN|Ben jij de voorbije week actief 

geweest op LinkedIn door iets te liken of te posten? 

 

  

 ja nee 



? 
... 



BOOST JE 
PROFIEL 



http://www.youtube.com/watch?v=yFu_CT4e-Z4


Profielfoto 



Profielfoto: 
Zakelijkheid 

voorop! 



Profielfoto: 
Zakelijkheid 

voorop! 



Headline:  
Wat en voor wie? 



Headline:  
Wat en voor wie? 



Tips voor 
kernwoorden 



Tips voor opmaak 



Tips voor 
kernwoorden 

 
Foto: 

● duidelijk 
● snappr.co/photo-analyzer/ 

 

Headline: 

● kernwoorden 
● Google trends 



Elevator pitch: info 

 



Elevator pitch ● ik-vorm 

 

● pluspunten 

 

● geen overbodige info 

 

● pas op met humor 



Elevator pitch 

● taalgebruik 

 

● leer van concurrenten 

 

● video opnemen 



Uitgelicht 



Werkervaring: hou het up-to-date 

 



Vaardigheden, talen, prestaties en vrijwilligerswerk  

 



Extra tip 



Aanbevelingen 



Aanbevelingen 



Vaardigheden 
beoordelen 



Connecteren 
kan je leren 



Connecteren 
kan je leren 



Connecteren 
kan je leren 



Wees actief 
 



POLL|Heb jij interesse in een webinar over 

      content posten op LinkedIn? 

 

  

 ja nee 



Vind je 
vacatures - 
verhoog je 

vindbaarheid 



Vind je 
vacatures - 
verhoog je 

vindbaarheid 



Kortom Profiel: 

● verschillende onderdelen 

● kernwoorden herhalen 

● taalgebruik + foutloos 

Actief: 

● netwerk wordt herinnerd aan jou 



RESULTATEN|Heb jij interesse in een webinar 

         over content posten op 
LinkedIn? 

 

  

 ja nee 



? 
... 





Online 
cursussen 
en 
workshops 

Profiel: 

● verschillende onderdelen 

● kernwoorden herhalen 

● taalgebruik + foutloos 

Actief: 

● netwerk wordt herinnerd aan jou 



STAP 1: Ga aan de slag met de tips en 
zet je Linkedin-profiel in in je zoektocht 
naar werk! 

STAP 2: Vraag feedback aan de e-
coaches 

STAP 3: Vind je droomjob! 

EN ACTIE! 



www.vdab.be/webinars-over-solliciteren 



Zet elke stap met VDAB. 
En alles beweegt. 


