Lær at bruge LinkedIn
som rekrutteringsværktøj

LinkedIn bruges i dag af over to mio. danskere. Derfor
er det også mange headhunteres foretrukne medie til at
finde kandidater til virksomhederne. Dette kursus giver
dig indblik i headhunterens metoder og værktøjer til at
finde de rigtige kandidater på LinkedIn på én dag.
Vil du også finde de rigtige medarbejdere og dermed være med til at
skabe det stærkeste team? Kurset er et værktøjskursus, hvor du bliver
fortrolig med nye teknikker og metoder og kommer til at arbejde med dit
eget konkrete stillingsopslag. Desuden får du spændende opgaver og
øvelser i brugen af LinkedIn.

UNDERVISERE
Det er headhunter Peter Rasmussen
fra iHeadHunt, som er underviser på
kurset, sammen med en chefkonsulent
fra DI.

DATO OG STED
6. marts 2018, Fredericia
7. marts 2018, København
2. oktober 2018, Fredericia
3. oktober 2018, København

Kurset er til dig, som:
Er leder eller HR-medarbejder, og arbejder med rekruttering og ønsker at
tage LinkedIn i brug som rekrutteringsværktøj.

Som kursist på dette kursus lærer du:
− At forstå og anvende indstillingsmuligheder for en personlig profil på
LinkedIn
− At anvende og forstå LinkedIn som database til søgning af kandidater
− At anvende avancerede søgekriterier til at finde de rette kandidater
− At søge og identificere kandidater i hele Danmark
− At tage både skriftlig og telefonisk kontakt med kandidater, der er relevante som jeres næste medarbejdere
Dermed får du en opdateret værktøjskasse, som du kan gå hjem og anvende dagen efter kurset til at kontakte de spændende kandidater, der
matcher det specifikke job og din virksomhed.

PRAKTISK
Da kurset er meget hands-on, er det
vigtigt, at du medbringer din egen PC på
kurset.

VARIGHED OG PRIS
Kurset varer 1 dag
Medlemmer: kr. 3.900,- ekskl. moms
Prisen er inkl. materialer og forplejning.

TILMELDING
Tilmeld dig på di.dk/kurser eller til
sekretær Tanja Bregninge Itenov,
tbit@di.dk, tlf. 3377 3658.

Anden relevant information:

KONTAKTPERSON

Forudsætningen for at deltage i kurset er en ”Recruiter Lite” LinkedInprofil, som du selv skal tilkøbe og få til at fungere inden kursusstart. Der
vil i begrænset omfang blive nævnt, hvilke ekstra muligheder der kan tilkøbes på LinkedIn. Virksomhedssider (”Company-pages”) og opsætning
af jobopslag på LinkedIn, vil ikke blive berørt på dette kursus. For at få
mest ud af kurset, skal du have oprettet en profil med mindst 20 kontakter
(connections) og have et specifikt jobopslag med på kurset. Kurset er
hands-on, så du skal have en profil at navigere rundt i og medbringe din
egen PC.

Hvis du er interesseret i at høre mere
om kurset, er du meget velkommen til
at kontakte konsulent Jens Halmø på
jeha@di.dk eller tlf. 3377 3882.
Læs mere på di.dk/kurser

