
 

 המדריך ללינקדאין

 באנגלית בלבד! -פרופיל לינקדאיןבניית 

 , צילום של פלג גוף עליון, חיוך, ללא רקע צבעוניחשוב שתהיה מקצועית -תמונת פרופיל .1

 מבדל אתכם משאר הפרופילים, לבחור רקע בגודל המתאים -רקע .2

3. Experience-  לא בה עבדתם אלה הם קורות החיים הדיגיטליים שלכם. במידה והחברה

 מופיעה בלינקדאין, רצוי לפרט במס' מילים על החברה ופעילותה. 

 .העדכנית ביותרמתחילים מהמשרה הישנה ביותר ועד 

4. Headline-  /הגדרת התפקיד שלכם. רשמו את שם התפקיד והארגון בו אתם עובדים

 עבדתם לאחרונה.

5. Summary-  שורות( של הניסיון התעסוקתי שלכם ומה אתם  2סיכום קצר ותמציתי )עד

לינקדאין ידייקו יותר את החיפוש אחריכם מכיוון שכך מחפשים היום. חשוב לרשום את זה 

 רלוונטיות.באמצעות מילות מפתח 

6. Industry- לעבוד. לינקדאין יציע לכם  ציינו את התעשייה בה אתם עובדים/ מעוניינים

 אנשים מהתעשייה שתוכלו להתחבר אליהם

7. Education-  ומוסדות הלימוד עדכון התארים 

8. Licensce & Certification-  המקום המיועד לציון כל התעודות והקורסים שעברתם. זה

 התעודות מתואר פלוס במכללה. המקום לציין את כל

9. Skills & Endorsments-  

ם לכם ולניסיון יתוכלו לסמן ולבחור מתוך רשימה את הכישורים הרלוונטי Skills -ב

 התעסוקתי שלכם. אתם יכולים גם לרשום עצמאית כישורים שלא מופיעים ברשימה. 

רלוונטיות וראו איזה מיומנויות על מנת לקבל רעיונות לכתיבת המיומנויות, היכנסו למשרות 

 הם דורשים שם.

Endorsments  הכוונה היא לקבלת אישור על ידי אחרים לכישורים שציינתם. חשוב מאוד

 לקבל אישורים מקולגות ומנהלים שלכם. 

 רוצים שאנשים יעשו לכם אישור? 

אותם סביר להניח שזה יעודד כנסו לפרופיל שלהם, תאשרו את הכישורים שהם ציינו וה

 בקשו מהם לעשות לכם חזרה. לעשות לכם חזרה. במידה ולא, אל תתביישו ו

 



 
 יצירת קשרים

ככל שיהיו לכם  לחבור אליכם.להם באופן אישי כדי להציע את האנשים לא חייב להכיר בלינקדאין 

 כך תזכו לחשיפה גדולה יותר.  ,יותר קשרים

 .connections +500פרופיל לינקדאין מוצלח הוא פרופיל שבו מופיע 

 אז עם מי כדאי ליצור קשרים? 

 ים להתפתחאנשים העוסקים באותו התחום בו אתם עוסקים/ רוצ 

 אנשי מפתח/ במשרות בכירות בתחום שלכם 

 אנשים העובדים בחברות מובילות בתחום שלכם 

 גיוס ומשאבי אנוש בחברות השמה או חברות העוסקות בתחומים  רכזי/ות

 הרלוונטיים אליכם

 יך מגיעים אל אותם האנשים? א

 רשמו בשורת החיפוש את שם התפקיד/ תחום  -פונים באופן יזום על ידי חיפוש

 לה לכם רשימה של אנשים רלוונטייםותע  in peopleהעיסוק לחצו 

 לרוב אלו יהיו אנשים רלוונטיים בהתאם לפרטים  -יציע לכם אנשים שהלינקדאין

 (שציינתם על עצמכם )השכלה/ ניסיון תעסוקתי/ מקומות עבודה וכו'

 ועיות רלוונטיות שאתם נמצאים בהןפנייה יזומה לאנשים מקבוצות מקצ 

 

 

 

 

 קבוצות

 עסוק. חפשו והצטרפו לקבוצות בתחומים המקצועיים בהם אתם עוסקים או מעוניינים ל

  למה חשוב לקחת חלק בקבוצות מקצועיות?

 מאמרים, כתבות, פוסטים שתולו לקרוא וללמוד מהם  -חשיפה לתכנים מקצועיים

את השפה המקצועית, מגמות חדשות בשוק, חידושים ועדכונים. תעשירו את הידע 

 שלכם ותוכלו להשתמש בזה גם בראיונות עבודה.

 חשיפה לאנשים מהתחום 

  שיתפרסמו קבוצותחשיפה למשרות 

 אך לא חברים  ,אפשרות לשלוח הודעות ללא עלות לאנשים שחברים בקבוצה

 שלכם.

 



 
 חיפוש עבודה

 JOBS-  ,לפי  שם תוכלו לבצע חיפוש יזום אחר משרותנמצא בשורת סרגל הכלים בלינקדאין

 . תפקיד, תחום או אפילו חברה

  קבוצות לחיפוש משרות בתחוםלהצטרפות 

 ושליחת הודעה לאנשי/נשות גיוסמה פנייה יזו 

 

 

 

 

 

 חשיפה

 הוא יזכה לחשיפה גדולה יותר.  ,ככל שהפרופיל שלכם יהיה ייחשב ל"חזק" יותר

 איך מגדילים את החשיפה ומחזקים את הפרופיל?

 גדול של קשרים פרמס 

 לייקים ותגובות לפוסטים :תחזוק הפרופיל ע"י פעילות לפחות אחת לשבוע 

 חיפוש משרות 

  אתם יכולים לשתף מאמר או כתבה שנתקלתם בה ולרשום את חוות  -פוסטיםכתיבת

כך  -חשוב לשלב תמונה או סרטון וידאו -דעתכם בנוגע אליה. כשאתם רושמים פוסט

 .החשיפה אליו תגדל משמעותית

חשוב לשמור על סטטוסים מקצועיים  לכן ,קהל היעד הוא מעסיקים פוטנציאלייםזכרו כי  חשוב!

כמו למשל תקציר  ,בדגש על כאלה שיכולים להראות את המומחיות וההבנה שלכם בנושא ורלוונטיים,

 .והפניה למאמר שכתבתם

 המדד הבא אומר לכם מה החוזק של הפרופיל:

 

 בהצלחה!!!


