
WORKSHOP LINKEDIN
18-02-2015 Opperdoes: € 30,-
       Wil je jouw kansen op de arbeidsmarkt 
       vergroten en/of je zakelijke netwerk  
       verder uitbouwen? Neem dan deel aan 
       de workshop “LinkedIn voor beginners” 
       op woensdag 18 februari van 19:00 tot 
       circa 21:30 uur in de Torenschouw in  
       Opperdoes.  

Netwerken is anno 2015 niet meer weg te denken. LinkedIn is in Nederland inmiddels dé 
standaard voor zakelijk netwerken en biedt veel mogelijkheden om je te profileren en 
contacten te leggen. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe baan, een nieuwe medewerker 
of een nieuwe klant: grote kans dat de persoon met wie jij in contact wil komen, zich onder 
de 4,4 miljoen profielen bevindt. 

Tijdens de training ga je je eigen LinkedIn-profiel aanmaken, danwel je bestaande LinkedIn-
profiel aanpassen en volledig maken tot "zeer professioneel" niveau. Deze workshop is 
geschikt voor werkzoekenden om hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk te vergroten 
en voor ondernemers die willen leren LinkedIn zakelijk te gaan inzetten. 

Onderdelen van de training: 
 • LinkedIn in het kort         
 • Belang van online netwerken         
 • Analyse profiel van een cursist om van elkaar te leren met tips & trics         
 • Uitleg over LinkedIn (diverse knoppen en functies worden uitgelegd)         
 • Zoeken via LinkedIn en geavanceerd zoeken zowel op personen als in vacatures         
 • Aan de slag met je profiel         

Je dient een eigen laptop mee te nemen zodat je direct alle tips en trics toe kunt gaan 
passen. Aan het eind van de avond heb jij een onderscheidend en volledig profiel zodat je 
direct kunt gaan starten met het uitbreiden van jouw netwerk. 

Minimum aantal deelnemers:  10 personen 
Maximum aantal deelnemers:  20 personen 

Bring-a-friend actie: De workshop kost € 30,- p.p. incl koffie en thee. Indien je iemand 
mee neemt, dan krijg je € 5,- korting! (dus € 55,- voor 2 personen). Opgeven voor 14 
februari via: www.commendatio.nl (mail naar: laura@commendatio.nl)  

Adres Torenschouw: Torenstraat 17, 1674 NE Opperdoes 

Graag tot ziens op 18 februari! 

Groet,  
Laura Berns-van Unen 
Commendatio 
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