
  
 

 

 

 

Tips voor je LinkedIn-profiel: 

 

Enkele tips om LinkedIn optimaal in te kunnen zetten naar je zoektocht naar werk:  

 

 Pakkende kopregel  

Via ‘instellingen’, ‘profiel’ bij ‘uw naam, locatie en bedrijfstak bewerken’ kan je je kopregel 

bewerken van je profiel. Zet hier enkele trefwoorden in die passen bij je situatie zoals  

het onderwerp waarop je bent afgestudeerd en het soort functie dat je ambieert.  

 

 Samenvatting 

In de samenvatting kan je kort en krachtig uitleggen wie je bent en waar je naar op zoek bent. 

Vergelijk het met het ‘Persoonlijke profiel’ dat je eventueel op je CV hebt staan.  

Als je hierin een heldere uitleg hebt staan, kunnen anderen ook concreter met je meedenken of en 

hoe ze je verder kunnen helpen in je loopbaan.  

 

 Referenties 

De meningen van anderen die met je samen hebben gewerkt zijn van grote waarde.  

De werkgever krijgt zo een goede indruk van jou als toekomstig werknemer. 

Vraag daarom bij elke relevante bijbaan/stage om een referentie (met voorbeelden).  

 

 Groepen 

Op LinkedIn zijn er talloze groepen actief. Zoek op de pagina’s van mensen die in de sector 

werken die jij ambieert naar de groepen waarin zij actief zijn. Bekijk welke jou aanspreken en 

reageer actief in de discussies. Op deze manier kom je op een laagdrempelige manier in contact 

met vakgenoten. 

 

 Updates  

Zie de mogelijkheid in LinkedIn om updates te geven als de professionele variant van Twitter. Je 

eigen professionele ontwikkelingen, opvallendheden of nieuwswaardigheden delen met anderen 

brengt de interactie op gang. Daarbij ook de tip om de updates van anderen in de gaten te 

houden en te reageren mocht het interessant zijn. 

 

 

Kom naar het spreekuur solliciteren voor een check van je LinkedIn profiel en andere (korte) vragen 

over je cv, sollicitatiebrief en sollicitatiegesprek.  

 

 

Check onze website voor alle informatie over de dienstverlening van het Student Career Services:   

www.tilburguniversity.edu/nl/studentcareerservices  

  

 

 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/loopbaan/student-career-services/spreekuur/
http://www.tilburguniversity.edu/nl/studentcareerservices

