Månadsmöte den 3 februari 2021, kl. 18.00 – 19.00

Charlotte Hågård - ”Bygg ditt personliga varumärke och Stick ut på LinkedIn”
Närvarande deltagare via Teams: Se bifogad deltagarförteckning.
På grund av de fortsatta skärpta restriktionerna kopplat till den ökade smittspridningen fortsätter vi
med intressanta föreläsningar i digital form. Denna gång via Teams och 26 deltagare samt en gäst har
anmält sig för att lyssna på Charlotte Hågård och hennes tips om hur vi i dagens informationsbrus
kan sticka ut på LinkedIn. Ordförande Michael Adams hälsar oss välkomna till dagens möte och vi
får några tekniska instruktioner för att detta möte ska fungera så bra som möjligt för oss alla.
Charlotte berättar om sig själv och sitt arbete som karriär- och
LinkedIn-expert men hon är även författare till två böcker och
föreläsare.
Dagens ämne är om varför LinkedIn är så viktigt. Charlotte kommer
att visa på 5 viktiga framgångsfaktorer samt 10 steg till en
professionell profil samt några nyheter. Själv har hon varit med på
LinkedIn sedan 2007.
Börjar med att prata om några vanliga fel på LinkedIn, som är en plattform med koppling
yrkesrollen. Bland annat att man inte är aktiv, har en tråkig presentation och blandar språk.
Tips – Första intrycket är viktigt då rekrytering och jobbsökning går via sociala media idag (722
miljoner medlemmar i 200 länder).
Så beskriv historien i en CV men profilen ska
berätta om framtiden.
Du behöver imponera och attrahera.
Vad vill du ha med? Framgångsfaktorer – Profil,
Nätverk och Aktivitet för dig som privatperson och
Företagssida, Följare och Innehåll för företag.
Vi tipsas om att titta på Charlottes sida och hon
påpekar vikten av att vara aktiv, dela kunskap och
följa upp de som varit inne på din profil.
Förbered med fem framgångsstrategier
1. Mål – varför är du på LinkedIn?
2. Målgrupp – Vem är din besökare?
3. Story – Vad ska du berätta om dig själv?
4. Sökord – Vilka ska du använda? (LinkedIn letar enbart i sin egen databas)
5. Plats – Var finns du vilket kan styra om du ska ha på svenska eller engelska?

Hur kan man då boozta sin profil i 10 steg? (tänk exempel att skylta för en butik)
1. Ha ett professionellt foto – (bara du i bilden, gärna kontraster, helst inget privat, lugn
bakgrund) Le, titta in i kameran, klä dig för jobbet och ett aktuellt foto – titta gärna på fotot
i din mobil
2. Välj rubrik – det är delen under ditt namn. Berätta där vad du gör. Detta är en viktig plats
för sökord. – 240 tecken.
3. Skriv en intressant sammanfattning – Den översta delen (3 - 4 rader som syns direkt).
4. Erfarenhet och Volontäruppdrag – liknar ett CV men med fokus på något man skapat,
byggt upp, utvecklat idéer. Samt uppdrag som t.ex. i styrelsen för Chefssekreterarna.
5. Utbildningar och kurser – den högsta utbildningen ska läggas här och det går även att lägga
till kurser.
6. Kompetenser – Välj ut de 3 mest relevanta – dina nyckelkompetenser.
7. Kontaktuppgifter – Här är det bra att även lägga till en privat adress samt ett mobilnummer.
8. Rekommendationer – Minst 3 - 5 – bjud in härifrån och be att de skriver något om dig.
9. Går att lägga till fler delar – T.ex. bedrifter och här kan man lägga in vilka organisationer
man är med i, kurser, språk, utmärkelser och priser.
10. Visuella media – går också att lägga till t.ex. bilder eller länkar till artiklar.
Vidare om några nyheter på LinkedIn – som att lägga till en fotoram – Öppen för nya
jobbmöjligheter samt haschtags. På jobbinställningar kan man tala om vad man söker. Finns även
funktioner som att få hjälp med uttal med sitt namn. Finns också möjlighet att skapa events och
undersökningar för att få koll på när man helst ska göra sina inlägg.
Vad finns det för något som hindrar dig från att
lyckas? Vikten av att bygga upp nätverket och skapa
fler kontakter som kan innebära möjligheter både när
du har ett jobb och när du kanske söker ett.
Det finns möjlighet att utveckla sin karriär genom
webbinarier och karriärkurser på Folkuniversitetet, i
flera fall kostnadsfria.
Charlotte avslutar med ett särskilt erbjudande om en Onlinekurs – Bli en stjärna på LinkedIn med
23 videoavsnitt med praktiska tips samt arbetsböcker och checklistor. Man får tillgång till kursen i
180 dagar. Grupp finns både på Facebook och LinkedIn. Medlemmar i Chefssekreterarna ges ett
rabatterat pris (1.244 kronor) och erbjudandet som kommer på e-post kommer att vara
tidsbegränsat.
Charlotte svarar på frågor från chatten och avslutar med att påminna om att LinkedIn är en
plattform som människor kan kolla upp dig på inför t.ex. ett möte så var förberedd.
Vid noteringarna
Kristina Sjöö
sekreterare
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Närvarande medlemmar:
Namn
Företag
Anett Gustafson
Heimstaden AB
Ann Lindell
Leo Pharma
Anneli Larsson
Region Skåne
Cecilia Schiött
Treano
Cecilia White
Berendsen Textil Service
Eva Borg
Alfa Laval Corporate AB
Eva von Quitzow
Sysav
Harriet Siggelin-Hed
Nordion Energi AB
Helène Rosdahl
Öresundsbro Konsortiet
Helène Sjöström
Tetra Pak Technical Service AB
Ingela Jönhede
E.ON Energidistribution AB
Ingela Sterckx
E.ON Energidistribution AB
Jessica Hansson
KKB Fastigheter AB
Josefine Härngren
Region Skåne
Karin Ivars
E.ON Sverige AB
Karin Lennartsson
Elfa International AB
Karin Senneby
Pågens
Kristina Sjöö
Malmö stad
Lisbeth Klingborg
Tetra Pak Packaging Solutions AB
Maj Schwerin
E.ON Energidistribution AB
Maria Johnsson
Skanska Sverige AB
Maria Wiberg
Marie Linse
Trelleborg AB
Marie-Louise Kalfas
Bladwin Jimek AB
Marie-Louise Strömberg
Orkla Foods Sverige
Marita Andersson
Orkla Foods Sverige
Michael Adams
Föreläsare:
Charlotte Hågård
Gäster:
Malvina Amarelle
Trelleborgs Hamn AB

