
Onko oman LinkedIn-profiilisi ajan tasalle päivittämisen kynnys noussut liian korkeaksi?
Tiedät, että profiilistasi löytyy tyhjiä aukkoja ja vanhentunutta tietoa, mutta et vain yksinkertaisesti tiedä, mistä aloittaa?

Kaikkea ei tarvitse tehdä valmiiksi yhdeltä istumalta, joten loin 5 viikon täyttökalenterin, joka auttaa sinua oman profiilisi 
tehokkaassa ja tavoitteellisessa täyttämisessä. 😊

Mutta ihan ensimmäisenä sinun kannattaa selvittää LinkedIn-profiilisi lähtötilanne tämän simppelin
harjoituksen avulla:

1. Mene läppärin selaimella omaan LinkedIn-profiiliisi (ei toimi mobiilissa!)
2. Kansikuvasi alla on “More” -nappi, klikkaa siitä ja valitse “Save to PDF”
        - tämä toiminto lataa koko profiilisi PDF:ksi, jolloin voit kopioida profiilitekstin itsellesi
3. Tallenna se koneellesi ja kopioi sitten koko PDF:n sisältö
4. Mene esim. tagcrowd.com ja liitä äsken kopioimasi profiiliteksti tyhjään tekstikenttään
5. Klikkaa “Visualize!”

➡ Tuloksena on sanapilvi, jossa isoimmalla olevat sanat kertovat, kuinka paljon olet niitä käyttänyt nykyisessä profiilissasi 
— mitä enemmän, sitä todennäköisemmin profiilisi nousee korkealle niissä LinkedIn-hauissa, kun sen alan osaajia 
Linkkarista haetaan. Ja nyt näet myös, mitä sanoja sieltä vielä puuttuu ja voit aloittaa päivittämisprojektin!

Toista harjoitus viikoilla 2 ja 5 pysyäksesi koko päivitysprojektisi ajan kärryillä, että profiilissasi säilyy punainen lanka. 

LinkedIn-profiilin täyttökalenteri

LUE!

https://tagcrowd.com/


VIIKKO 1: Ajantasainen profiilikuva ja kiva kansikuva (lataa vaikka täältä) 

VIIKKO 1: Headline & Summary/About osa 1

VIIKKO 2: Summary/About osa 2 (muista myös yhteystiedot!)

VIIKKO 2: Nykyisen työsi kuvaus

VIIKKO 3: Skills-osio (pyri listaamaan mahdollisimman monta, mieluiten se 50)
- tähän saat apua “Oma, uniikki osaamispalettisi” -harjoituksestani

VIIKKO 3: Tarkista vielä, että onhan profiilisi “All Star”?

VIIKKO 4: Edellisten töiden kuvaus

VIIKKO 4: Koulutusosiot ajan tasalle

VIIKKO 5: Paluu Summaryyn/About -osioon (täydennä, muokkaa, lisää asiasanat)

VIIKKO 5: Täydennä profiiliasi sieltä täältä: projektit, vapaaehtoistyöt, pyydä suosituksia

VIIKKO 6 → Jatka päivittämistä ja tarkista profiilin ajantasaisuus säännöllisesti!
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Jos koit tämän tehtävän tarpeelliseksi, mutta haluaisit 
tietää enemmän, miten LinkedInistä saa kaiken hyödyn 
todella irti – olit sitten työnhakija tai jo oman alasi 
asiantuntija – niin ole minuun yhteydessä.

Voin auttaa LinkedIn-sparrauksen tai 
yksilömentoroinnin muodossa. Tai voit toki myös
ladata CV-pohjani täältä.

Huom: jos sivuillani lukee, että yksilömentorointi on 
loppuunmyyty, ole silti minuun yhteydessä. Katsotaan, 
mitä voisimme tehdä. 😊

Ota yhteyttä:

📧 pipsa@pipsa.fi
🌐 pipsa.fi 

Seuraa minua somessa:

LinkedIn: Pipsa Aro
Twitter: PipsaAro
Instagram: PipsaAro
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