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3. Opsætning af din LinkedIn
I dette kapitel vil du få en udførlig guide til opsætningen af din LinkedIn

3.1 Sådan opretter du en profil 

 

1. Skriv www.linkedin.dk 
2. Udfyld Navn, efternavn, E-mail og til sidst en selvvalgt adgangskode
3. Tryk på knappen tilmeld dig
4. Gå herefter ind på din mail og tryk på 

Tillykke - du har nu en LinkedIn-profil 
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LinkedIn-profil 
l du få en udførlig guide til opsætningen af din LinkedIn-profil. 

 

mail og til sidst en selvvalgt adgangskode 
Tryk på knappen tilmeld dig nu. 
Gå herefter ind på din mail og tryk på bekræftelseslinket i den mail, der er kommet fra LinkedIn.

rofil 😊 

 

der er kommet fra LinkedIn. 
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3.2 Valg af sprog 

 

 

Med sprogvalg menes der både i form af selve platformen, men også det sprog du skriver på i din profil. 

Opsæt sprog på LinkedIn 

1. Vælg ”dig” i højre hjørne 
2. Klik på Sprog under fanen ’konto’ 
3. Vælg det sprog du ønsker at se LinkedIn på 

 

 

Valg af sprog i din kommunikation 
Det er vigtigt, at du skriver på det sprog, dine kontakter eller kommende kontakter bruger mest. 
LinkedIn som medie forstår kun ét sprog. Hvis du f.eks. skriver din beskrivelse om dig selv på engelsk med 
termer som ’jobseeking’ i stedet for jobsøgende, kommer du ikke frem i søgeresultaterne på LinkedIn, hvis 
dine kommende arbejdsgivere søger på ordet ”jobsøgende”. 
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3.3 Profilbillede 

 

Vælg et vellignende profilbillede på LinkedIn 
 
Et godt profilbillede skal ligne dig selv, som den person virksomhederne møder, også i virkeligheden. 
Det betyder, at går du ikke i kjole eller slips til hverdag, så lad være med at bruge denne påklædning på dit 
profilbillede. Husk at smile på dit billede - et smil signalerer imødekommenhed og åbenhed.  
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Husk at LinkedIn er et professionelt værktø. Så don’t go low! 

Et ”fif” er også, at hvis du er ude at søge praktikplads eller job, så sørg for at bruge det samme profilbillede 
på alle dine sociale medier, så virksomhederne kan kende dig når de kigger rundt… for det gør de ;-) 
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3.4 Resume 

 

Klik på den blå blyant ved dit profilbillede for at komme til resume.  

Når du skriver dit resume (tekst om dig selv), har du 2.000 tegn at gøre godt med. 

Det er vigtigt, at du fokuserer på dine kompetencer og resultater frem for generelle termer som ”jer er 
teamplayer” og ”jeg er god til at holde mange bolde i luften”. 
Kompetencer kan også være erhvervsrelevante emner, som du interessere og har dygtiggjort dig inden for. 
Det kan være, at du har skrevet en opgave om markedsføring via influencers, og dermed har tilegnet dig en 
kompetence som mange virksomheder er nysgerrige på. 
Af resultater kan du nævne en opgave, som du har fået særlig god udtalelse eller karaktér for. 

Søgeord (keywords på engelsk) er vigtige for at blive at blive fundet på LinkedIn, når virksomhederne søger 
nye praktikanter og medarbejdere. Vælg 3-5 ord, der beskriver det, du kan bedst muligt, og/eller det du 
søger. Eksempelvis praktikplads, markedsføring, afsætning, studerende osv. 
Husk også at få dine kontaktoplysninger ind på resumeret, så virksomhederne let kan kontakte dig. 

  


