
1. Foto
Start med at tilføje et foto. Det giver folk mere
tiltro til dig, og du fremstår mere autentisk. Fotoet
behøver ikke være perfekt eller professionelt.
Bare vælg et foto, der viser dig, som du er. Efter
du har uploadet et foto, kan du bearbejde det
med de indbyggede filtre og værktøjer

3. Resumé
Resuméet giver en opsummering af din profil.
Brug det til at skabe et overblik over din samlede
profil for læseren. Beskriv dine kompetencer, og
fremhæv dine personlige og faglige styrker. Skriv
evt. også om dit mål med dine studier. Hvor ser
du dig selv starte din karriere?

Tip: Udtryk dig klart og kortfattet. Undgår faglig
jargon og buzzwords. Vær ”dig selv” – dvs.
autentisk og oprigtig.

4. Erfaring
Beskriv din relevante arbejdserfaring. Inkluder
gerne en kort beskrivelse af virksomheden og
derefter din rolle, arbejdsopgaver og resultater i
organisationen. Har du arbejdet på specifikke
projekter kan du nævne disse. Gør det kort og
overskueligt. En liste med punkter er en god idé.

Har du ingen relevant arbejdserfaring kan du
tilføje en studiepraktik eller et projektsamarbejde
med en virksomhed.

Tip: du kan tilføje frivillig arbejdserfaring ved at
tilføje sektionen ‘Erfaring som frivillig’

5. Billeder og videoer
Medier er gode til at få folks opmærksomhed.
Fotos, videoer m.m. kan hjælpe dig med at
fremstille din faglige historie på en fængende
måde.

2. Overskrift
Lav en personlig overskrift, der kan virke som
blikfang for din profil. Fortæl kort og præcist,
hvad du studerer, arbejder med, interesserer dig
for eller er på udkig efter.
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6. Uddannelse
Tilføj dine studier, men inkluder kun det, som er
relevant for din profil. Overvej eks. om folkeskole
og gymnasium er relevante.

Forklar kort, hvad studiet går ud på, og derefter
hvad dine fokusområder og specialisering har
været. Tænk over, at læseren ikke nødvendigvis
ved, hvad din faglighed består af. Undgå derfor
så vidt muligt indforståede forklaringer og
vendinger.

Du kan evt. kort nævne relevante projekter eller 
projektsamarbejder i overskriftsform for at 
tydeliggøre din specialisering og faglige profil.

7. Kompetencer og anerkendelser
Tilføj kompetencer, du ønsker at fremhæve,
som dine forbindelser kan anerkende dig for.
Anerkendelser gør din profil mere troværdig.
Tænk over både at inkludere generelle og
specifikke kompetencer. LinkedIn inddeler
automatisk dine kompetencer i de fem
kategorier: ‘brancheindsigt’, ‘værktøjer og
teknologier’, ‘interpersonelle evner’, ‘sprog’, og
‘andre kompetencer’.

Tip: du kan også tage en kompetencequiz og
derigennem vise, at du har stor indsigt i et
emne.

8. Projekter
I sektionen ‘Projekt’ kan du tilføje relevante
semesterprojekter eller dit speciale fra din
bachelor- eller kandidatuddannelse og kort
forklare projektets fokus og indhold. Husk, at
læseren kan være hvem som helst, hvorfor
beskrivelsen bør være kort og konkret og med
fokus på, hvordan projektetet kan være relevant
for læseren. Du kan evt. tage udgangspunkt i
projektets abstract.

Tip:
Du kan tilføje sektioner, som ikke allerede
fremgår af din profil. Du kan eksempelvis tilføje
sektionerne ‘Projekt’, ‘Erfaring som frivillig’,
‘Udgivelser’ eller ‘Fag/kurser’, som giver dig god
mulighed for at vise din erfaring fra dine studier.
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