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 תי אנוש החוג לשרו

 תואר שני לפיתוח ויעוץ ארגוני 

 

להגיע כמעט לכל גורם   תמאפשר   (קושר בפניםמ -בשפה האנגלית  in-Linked  )פירוש  לינקדאיןהמדיה החברתית 

  לינקדאין מסייע .הנוכחות ברשת היא קריטית ,לכן. כעת ובעתיד לנומקצועי בארץ ובעולם, ולייצר קשרים שיועילו 

 לקידום המטרות שלנו.  נים יקשרים מצוי לנו להגיע לקהל ממוקד ורלוונטי לתחום העיסוק וליצר 

כאן במכללת   שלנו)בעולם, לא רק למה רבים מהסטודנטים/בוגרים מועיל ויעיל להתחבר לרשת הזו, אם זה כל כך אז 

חושבים שצריך לחכות "שיצבטר  לא מקימים פרופיל בלינקדאין? שאלה טובה. לפעמים זה משום שהם  עמק יזרעאל(

". תשתפר אנגליתשה"להשהות את פתיחת הפרופיל עד ", או מקצועיים ש"יהיו יותר קשריםלהמתין עוד נסיון" או 

   הפנים שלכם בעולם התעסוקה.לינקדאין הוא .  אולם כל הסיבות הללו אינן מספיק טובות

   . שי בינקדאיןבבניית פרופיל אי ,לקפוץ למים ולהתחיל, צעד צעד -המלצה ה

 

( שני שליש פנים, מבט ישיר למצלמה, חיוך קל, רקע בהירייצוגית )ישנם כללים:  התמונ  נראות הפרופיל: .1

 לערוך את הקישור הציבורי עלמנת שיהיה קל -בפינה הימנית למעלה של דף הפתיחה  –בנוסף  .תמונה רקעו

   Edit public profile & Urlיותר למצוא אתכם: 

החלק התחתון שמופיע מתחת לתמונת  כותרת הפרופיל )לנצל את המקום שניתן ב במשפט: נימי א .2

   .במשפט מסכם להדגיש תחומי ענייןגם ו –  HEADLINE –( הפרופיל 

, פירוט תחומי לימודים והשנים בהם השלמתם  משרות )גם אם זמניות(לעדכן  נסיון עד כה בחיים: ופירט .3

גם עבודות "סטודנטיאליות"  . לשלב גם רפרנסים של פרוייקטים במהלך הלימודיםואותם, להדגיש התנדבות 

לכאורה שאינן קשורות למקצוע, מראות את היותכם אחראים, "ראש גדול" ומקצועיים במה שאתם עושים 

הניסיון בפרופיל הלינקדאין שלכם הוא הדבר הראשון שאנשים בדומה לקורות חיים, החלק אודות . כרגע

מנת שהם יעסיקו  - המעסיקים דורשים ניסיון על  -. זה נכון הפרופיליסתכלו עליו כאשר הם ניגשים לבחון את 

להדגיש   - ההמלצה  מנת שאתם תוכלו לרכוש את הניסיון.-אתכם, אך אתם צריכים שיעסיקו אתכם על

מטרה נוספת  שום מיומנויות )גם רכות( יש ילרששימו לב  . תחום בו מחפשים עבודהישורים הרלוונטיים לכה

 אחרים יוכלו להיכנס לפרופיל שלכם ולאשר שראו אצלכם ביטוי )כלומר לאשר אותם(.  –

ותתרמו   רלונטיות  הצטרפו לקבוצות, אחריםת להמלצולהתממשק עמכם, תנו   חבריםתזמינו קשרים:  וחפית .4

לא משנה באיזה תחום אתם עוסקים, רוב הסיכויים שקיימות קבוצות רלוונטיות   .לדיונים המתנהלים בהם

זוהי דרך נהדרת לשמור על קשר עם אנשים שעבדו עמכם בעבר, חברים של ההורים,  קיימות בלינקדאין.

https://youtu.be/YWp6AN00D_c


כל שימוש במדיה חברתית הוא   -בעלי מקצוע שהגיעו לתת הרצאה חד פעמית והרשימו אתכם ועוד! זיכרו 

  ולכן תשקיעו ותמליצו על אחרים בצורה רהוטה ואמיתית ואל תתביישו לבקש מאחרים המלצות.הדדי 

ק זח! פרופיל הלינקדאין הוא למעשה קורות חיים וירטואליים. כדאי לעדכן בשוטף ולתעדכן, לעדכןלעדכן, ל .5

מנת לאפשר חיבור לאנשי מקצוע ומומחים במטרה לשתף תכנים וללמוד -לינקדאין נוצר על. בשגרה אותו

 .אליה אתם רוצים להשתייךיותר על התחום, על המקצוע ועל התעשייה ש

 

,  דרכים לחיפוש עבודה בלינקדאין באמצעות איתור מודעות, קבוצות ועמודי חברות–בהמשך יש עוד הרבה מה ללמוד 

 . איך למתג את עצמנו בלינקדאין, איזה תוכן ניתן להעלות ואיך נגרום לאנשים לשים לב אלינו 

א, עם הרצון והנכונות להשקיע  נצלו את שרותי מרכז קידום קריירה של המכללה והגיעו לסדנה בנוש -אתם לא לבד 

 ץ טיפה ותהיה לכם כל התמיכה לבנות פרופיל לינקדאין

 

 צלחה!בה להתחיל! –העיקר אך 


