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Student Careers Centre

Wat kun je ermee?

Je kunt LinkedIn gebruiken om:
• je te oriënteren op de arbeidsmarkt, interessante 

werkgevers en vacatures.
• connecties te leggen met mensen die je al kent of die je 

wilt leren kennen, zodat je je netwerk uitbreid.
• organisaties te volgen en je aan te melden voor een 

groep rond een bepaald onderwerp.
• berichten op je wall te plaatsen net als bij Facebook, 

zodat mensen in jouw netwerk dit kunnen lezen.

UIT ONDERZOEK VAN LINKEDIN BLIJKT DAT DE PRIMAIRE BRON VOOR HET VINDEN VAN KANDIDATEN 

VOOR ORGANISATIES DE VERWIJZINGEN VAN HUIDIGE MEDEWERKERS ZIJN, OFTEWEL HUN NETWERK. 

DAT BETEKENT DAT NETWERKEN, EN ZORGEN DAT JE BEKEND BENT BIJ DIE ORGANISATIES, DE MEESTE 

KANS BIEDT OP EEN PASSENDE BAAN.

LinkedIn is een database van 
professionals, organisaties, 
groepen en vacatures. Je kunt hier 
je eigen profiel aanmaken zodat je 
in deze database kunt zoeken en 
zelf gevonden kunt worden. Het is 
hiermee tevens je online cv en 
visitekaartje.

WAT IS HET?

CARRIERE.UVA.NL

LinkedIn



Toptips

•  Netwerken: de kracht ligt in de connecties van je connecties. 
Netwerken via LinkedIn creëert een sneeuwbaleffect, dus connect 
met zoveel mogelijk mensen.

•  Oriënteren: dit doe je door niet alleen naar vacatures te kijken 
maar vooral ook naar profielen van andere mensen met dezelfde 
(studie)achtergrond als jij. Dit is een rijkere bron van informatie 
over de arbeidsmarkt dan alleen vacatures.

•  Profileren: Headline - maak een professionele headline voor 
jezelf, dit is geen functietitel maar een korte beschrijving waarin 
je je professionele zelf en je ambities beschrijft.
Dus niet: Student Politicologie
Maar: Startende Politicoloog met een achtergrond in media en 
een sterke interesse in de NGO sector

•  Persoonlijke URL: maak je LinkedIn URL persoonlijk door deze aan 
te passen bij ‘Contact and Personal Info’. Je komt dan hoger in de 
zoekresultaten terecht. Je kunt deze link ook op je cv plaatsen.

•  Taal: Je kunt je LinkedIn profiel in het Nederlands en het Engels 
aanmaken. Afhankelijk van het werkgebied van jouw voorkeur 
kun je natuurlijk één van de twee talen kiezen.
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•  Een foto op je profiel 
maakt de kans dat je een 
persoonlijk bericht krijgt 36 
keer groter dan zonder 
foto.

•  Wereldwijd heeft LinkedIn 
meer dan 500 miljoen 
gebruikers.

•  In totaal staan er meer dan 
6.5 miljoen vacatures op 
LinkedIn. In Nederland is 
het verreweg de grootste 
jobportal.

•  Elke dag bekijken recruiters 
via LinkedIn zo’n 7 miljoen 
profielen.

FACTS & FIGURES

Het Student Careers Centre verzorgt 
workshops over LinkedIn en 
Netwerken, zie daarvoor 
www.uva.nl/training.

Ook kun je een afspraak inboeken in 
ons spreekuur voor een individuele 
LinkedIn check, zie carriere.uva.nl.

WAT BIEDT DE UVA JOU?

http://www.uva.nl/training

