
 

План за лекција 2: ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЛИНКЕДИН 
 
LinkedIn е мрежна социјална мрежа како Фејсбук или Твитер, но посветена на 
професионално вмрежување и комуникација. Страницата со профил на корисник 
LinkedIn е слична на резимето на Интернет. Корисниците можат да ги споделат своите 
информации за контакт, резиме за кариера, комплетна историја на работа, 
професионални вештини, детални детали за образование и друго. LinkedIn главно се 
користи за мрежно поврзување со професионални врски, но со текот на времето 
еволуираше во платформа за барање работа 
 
Цели на учење : 
 
По успешното завршување на оваа единица, студентите се очекува, на ниво на праг, да 
можат. 

• разберете и бидете во можност да ја објасните целта на LinkedIn. 
• Да бидете во можност да создадете сметка и да ги пополните информациите за 

нивниот профил. 
• Пристапете до информации до сите основни јазичиња: Дома, профил, контакти, 

групи, работни места, сандаче. 
• Пристапете и самостојно поставете ги поставките за LinkedIn. 
• Спроведување на барање работа на LinkedIn 

 
КАКО ДА СЕ КРЕИРА ЛИНКЕДИН ПРОФИЛ 
Пред да го напишете профилот на LinkedIn, мора да креирате профил на LinkedIn.com. 
Пополнете го вашето име и адреса за е-пошта, а потоа креирајте лозинка. Кликнете на 
"Придружи се сега" LinkedIn потоа ќе постави низа прашања за да ја поставите вашата 
сметка. 
• Локација: Внесете ја вашата земја и поштенски код. Оваа информација им помага на 
„LinkedIn“ да развие локални работни места за вас и написи со новини во вашата област. 
• Најнови наслови на работа, компанија и индустрија: Ова помага да се изгради вашиот 
профил и им овозможува на LinkedIn да понуди предлози за мрежно поврзување, 
работни места и многу повеќе. 
• Ако сте студент, LinkedIn го пополнувате тековното училиште и датумот на 
дипломирање. 
• Увези контакти: Со поврзување на вашата е-пошта со LinkedIn, можете да видите кои 
од вашите контакти веќе имаат профили на LinkedIn. Испраќањето покани за врски до 
постојните контакти е одличен начин да се изгради основата на вашата мрежа на 
LinkedIn. 
• Фотографија на профил: Поставете професионална главна слика што е 
репрезентативна за вашите цели во кариерата. 
• Во што ве интересираме: Следете ги хаштагите, луѓето и компаниите за да помогнете 
во градењето на дневникот за вести. Изберете теми релевантни за вашата индустрија 
или целта на кариерата 
 

- Пополнување на профил на Линкедин 
Под вашата фотографија, име и наслов на вашата профил е вашето резиме на профилот 
на LinkedIn, исто така познато како делот За. Овој дел е недоволно искористен или 



 

оставен празен од многу корисници на LinkedIn, но служи како ваш вовед за секој што 
го посетува вашиот профил. Со 2.000 знаци со кои треба да се работи, делот за резиме 
на профилот ви дава многу простор да пренесете информации што можеби не се 
вклопуваат на друго место во вашиот профил. 
 
Еве неколку врвни совети за пишување влијателно резиме. 
 

- Која е вашата публика? 
Пред да започнете да ја пишувате вашата резиме, направете момент да ги разгледате 
вашата публика и целите. Тонот, јазикот или повиците за акција што ги вклучувате во 
резимето на профилот ќе зависи од кого се обидувате да постигнете. 
• Ако аплициравте за работа преку Интернет, вашата публика е менаџер за вработување 
што ја следи вашата апликација. 
• Ако го барате следниот чекор во вашата кариера, вашата публика вклучува регрути кои 
користат LinkedIn Search. 
• Ако LinkedIn е извор на продажба и партнерства за вас, вашата публика е потенцијален 
нов клиент. 
• Ако сакате да станете познати како експерт во вашата област, вашата публика е друга 
амбициозна публика на вашата индустрија. 
• Однапред разјаснувањето на вашите цели и публика ви помага да поставите неколку 
упатства пред да започнете да пишувате. 
 
ПИШУВАЊЕ НА ВАШЕТО РАБОТНО ИСКУСТВО 
Делот за работно искуство на вашиот LinkedIn профил е сличен на вашто резиме на 
хартија, но нуди повеќе простор за проширување на секоја позиција. Наведете ја 
целосната историја на работа и не заборавајте да напишете опис за секој запис. За да 
додадете нова работа на вашиот профил, кликнете на знакот плус (+) на горниот дел од 
делот Искуство. Кога додавате нова работа, не заборавајте да ја изберете компанијата 
од предлозите на LinkedIn, наместо да ја внесувате. Ова ќе ве вклучи со другите 
вработени на страницата на компанијата LinkedIn и ќе им овозможи на работодавците 
да ве најдат кога ќе филтрираат по компанија. 
 
Еве неколку совети за пишување на одличен дел за Искуство. 
 

- Додадете детали на вашите работни вештини: 
Слично како насловот на LinkedIn, едноставно внесувајќи го насловот на вашата работа 
во полето за титула за работа - на пр. „Сметководител“ - е потрошена можност. 
Полињата за наслов на работното искуство се бројат значително во LinkedIn Search и ви 
овозможуваат да напишете до 100 карактери. Наместо само „сметководител“, 
поефикасен наслов на работата би бил нешто како: 
Сметководител – во КПД, предвидување на буџетот, анализа на финансиски извештаи 
Ова сепак покажува дека корисникот бил сметководител, но ги истакнува и нивните 
специјалитети и области на фокусирање при додавање на термини за пребарување на 
полето со големо влијание. 
 

- Клучни зборови и мерливи резултати 



 

Додека ги детализирате основните одговорности, фокусирајте го вниманието на 
вклучување на клучни зборови оптимизиран за пребарување и мерливи резултати. 
Додавањето клучни зборови специфични за работата и вашиот комплет за вештина ќе 
ви помогнат да се појавите повисоко во резултатите од пребарувањето LinkedIn. Штом 
работодавецот ќе ве најде во потрага, мерливите резултати додаваат легитимност на 
вашите побарувања. Работодавците се помалку заинтересирани за она што вие велат 
дека можете да го направите во споредба со она што сте го оствариле. Покажете дека 
имате вештини со наведување на достигнувањата што дојдоа како резултат. На пример, 
ако „хакерството за раст“ е една од вашите вештини, разговарајте за некои специфични 
методи што ги користевте и за мерливи резултати од успешна кампања. 
  
ПОПОЛНУВАЊЕ НА ВАШАТА ОБРАЗОВАНА СЕКЦИЈА 
Ако вашето формално образование се чувствува како античка историја или вашиот 
степен не е релевантен за вашата кариера, можеби ќе бидете во искушение да го 
напуштите вашиот профил на LinkedIn. На минимум, не заборавајте да ги наведете сите 
училишта во кои присуствувавте и степени сте стекнале. Ова е важно од две основни 
причини: мрежно поврзување и филтрирање на пребарување. 
 

- Вмрежување 
Кога пребарувате отворени работни места на LinkedIn, информациите за вашата мрежа 
се прикажани на врвот на списоците со работни места. Еден од увид што веројатно ќе 
го видите е колку алуми работат во компанијата. Со кликнување на врската се создава 
список на корисници на LinkedIn кои оделе во вашето училиште. Користејќи ја својата 
алматерија како прекинувач на мраз, можеби ќе можете да контактирате со некого во 
компанијата за вработување и да се повлечете на натпреварот. Покрај тоа, менаџер за 
вработување или вработувач може да биде пристрасен во ваша корист откако ќе видите 
дека сте отишле во нивното училиште. 
 

- Филтрирајте го пребарувањето 
Кога работодавците пребаруваат LinkedIn, тие имаат голем број на опции за 
филтрирање за да го намалат пребарувањето, вклучувајќи ги и локацијата, минатите 
компании и образованието. Ако тоа е дел од барањата за работа за позицијата што ја 
исполнуваат, тие веројатно ќе постават филтер заснован на образование, така што тие 
гледаат само кандидати со диплома или магистратура. Ако сте имале успешна кариера 
како развивач на софтвер и покрај тоа што сте биле голема историја на уметност на 
колеџ, не успевајќи да го вклучите вашиот степен на вашиот LinkedIn профил, може да 
ве исклучи од пребарувања на работници. 
 
СОВЕТИ И ТРИКОВИ 
Еве уште неколку начини да го зголемите влијанието на вашиот профил на LinkedIn. 
 

- Поставете професионална профилна фотографија. 
Нормално е да имате обична или смешна слика на профилот на некои социјални мрежи, 
но професионализам е клучна за LinkedIn. Ова е особено важно ако аплицирате за 
работни места или привлекувате работодавци. Сликата на вашиот профил не треба да 
биде нејасна, искрена, необична или да има други луѓе или животни. Менаџерот за 
вработување или вработувач може да донесе убедливи професионални пресуди 



 

засновани на вашата лоша слика на профилот. Ако не вложите напори во сликата на 
вашиот профил, тие нема да очекуваат дека ќе вложите напори во работата. 
 

- Како да направите професионална фотографија за Линкедин? 
• Облечете се како што сакате на интервју за работа 
• Застанете пред позадина што е обична, светла и не го одвлекува вниманието 
• Осигурете се дека сте добро осветлени. Природното осветлување е најдобро 
• Поставете некој да ја фотографира за вас (иако селфиите се во ред ако аголот е 
исправен и вашата рака не е на фотографијата) 
 

- Зголемете го бројот на конекции 
Кога некој ќе изврши пребарување на LinkedIn, конекциите за 1, 2 и 3 степен се 
појавуваат повисоки во резултатите од корисниците надвор од мрежата. Секоја нова 
врска од 1 степен што ја остварувате го зголемува вашиот број на конекции од 2 и 3 
степен експоненцијално. Поврзувањето со луѓето на LinkedIn ги зголемува вашите шанси 
да станете 2-ри или 3-ти степен на врбување на работодавец кој го бара вашиот комплет 
за вештина. 
 

- Споделувајте содржини 
Објавувањето на релевантни линкови и интересни ажурирања на Новости за новости на 
LinkedIn е одличен начин да ги вклучите своите врсници и да ја зголемите видливоста 
на вашиот профил на LinkedIn. 
 
ПОСТИГНУВАЊЕ НА ВАШИТЕ ЦЕЛИ НА ЛИНКЕДИН 
Што се обидувате да постигнете со користење на LinkedIn? Начинот на кој го 
пополнувате вашиот профил и комуницирате со веб-страницата треба да се разликува 
врз основа на вашите цели. Корисниците на LinkedIn можат да се најават за да најдат 
нова работа, да ја развиваат својата професионална мрежа за деловни можности или 
едноставно да го користат нивниот LinkedIn профил за да бидат во тек со новостите и 
дискусиите во индустријата. 
 

- Наоѓање на работа преку мрежата 
LinkedIn е извор на лицата кои бараат работа од три причини: LinkedIn во потрага по 
работа, мрежно контактирање и како платформа за интеракција со работодавците. На 
LinkedIn.com/jobs, можете да пребарувате работни места објавени на LinkedIn според 
наслов на работа, клучен збор, компанија и / или локација. Откако ќе пребарувате, 
голем број на филтри се достапни за да ви помогнат да го стесните вашето пребарување. 
Кликнете на работа за дополнителни детали и опции. Во рамките на списокот за работни 
места, можете да го разгледате описот на работното место, да научите за компанијата, 
да ги пребарувате нивните вработени, да заштедите работа за подоцна или да го 
направите следниот чекор во вашата апликација. Некои работни места ви овозможуваат 
да аплицирате со LinkedIn „Лесно аплицирајте“, додека повеќето ве однесуваат на друга 
веб-страница за апликации. Пред да кликнете на „Easy Apply“, не заборавајте да го 
оптимизирате вашиот LinkedIn профил за работата. 
 
 
 



 

ГРАДЕЊЕ НА ВАШАТА ПРОФЕСИОНАЛНА МРЕЖА 
Користењето на LinkedIn за одгледување и култивирање на вашата професионална 
мрежа има придобивки од тоа да најдете нова работа или едноставно да одржувате 
контакти со врсниците и поранешните колеги. Во зависност од вашата деловна 
активност, вашата мрежа LinkedIn може да се користи за создавање на продажни води, 
за создавање партнерства и / или за воспоставување на лидер за мисла во вашата 
индустрија. 
 
Во принцип, колку повеќе квалитетни врски имате на LinkedIn, толку подобро. Може да 
имате корист од поврзувањето со разновидна група на луѓе, вклучувајќи: 
 
• Лични пријатели и познаници 
• Тековни и поранешни колеги и деловни контакти 
• Индустриски врсници што сè уште не сте ги сретнале 
• Индустриски влијатели и корисници на електрична енергија 
 
Изградба на голема мрежа на LinkedIn им овозможува пристап до повеќе корисници на 
LinkedIn. Секоја нова врска што ја правите е означена со врска од 1 степен. Врските на 
вашите врски се познати како врски од 2 степен. Можете директно да се поврзете со 
врски од 2 степен или контактирајте со нив преку опцијата за пораки на LinkedIn, InMail. 
LinkedIn ја ограничува комуникацијата со корисниците надвор од вашите мрежи од 1 и 
2 степен, така што колку повеќе врски од 1 степен имате, толку повеќе корисници на 
LinkedIn можете да ги достигнете. 
 
Кога за прв пат се регистрирате за профил, LinkedIn ќе ве праша дали сакате да го увезете 
списокот со контакти со е-пошта за првичен список на предложени врски. Откако ќе ги 
поставите сите, можете да најдете повеќе предлози под табулаторот Мрежа. Може да 
се поврзете со други корисници со одење на нивната страница со профили. Копче 
"Поврзи" ќе се појави под нивната слика на профилот или во паѓачкото мени "..." на 
горниот дел од нивниот профил. 
 
Работен лист 1;  
 
Работен лист 2; 


