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Hvem er jeg?
 Søren Lundgren Nielsen, Headhunter i GADE

 Uddannelse: Maskinmester

Hvem er vi?
 30 års erfaring med headhunting og rådgivning

 Den tekniske- og maritime branche samt offshorebranchen

 Fra specialisten til toplederen

Præsentation af GADE



Definition:
”Den offentlige gengivelse af personlighed og færdigheder

i den form der fremmer dine mål bedst muligt”

Dør din karriere uden personlig branding?

 Brændemærkning
 Min vision

 Hvor vil jeg hen?

 Mine ressourcer
 En maskinmesters vigtigste kompetence?

 Min identitet
 Hvem er jeg?

 ”Kørte om kap med en cyklist på vej til arbejde uden hun vidste det –Jeg vandt”

Hvad er personlig branding?



Sociale medier
-Vær aktiv

LinkedIn:
 Det professionelle netværk

Facebook:
 Det offentlige privatliv

Blogs:
 Projekter
 Passion
 Skal vedligeholdes!

Netværk:
 Relationer/referencer
 Det vigtigste er at give

Hvordan



Opret en LinkedIn-profil
– Gør dig umage

Upload et professionelt billede

Brug en professionel fotograf

– det betaler sig!

Tekst
 Summary/personlig beskrivelse

 Hvad kan du?
 Hvad vil du?

 Beskriv dine erfaringer
 Ansvarsområder
 Resultater

 Fremhæv fag, der har været særlig interessante/bidrager til
specialisering
 Hvordan gør du din profil særlig interessant?
 Hvordan kan det skabe værdi i en virksomhed?

 Hent anbefalinger
 Medstuderende/kollegaer
 Ledere -fx praktikplads

 Vis aktivitet
 ”Join” grupper/følg virksomheder
 Del spændende artikler
 kommenter faglige indlæg fra dit netværk

LinkedIn – Gode råd



 Dit brand
 Dine resultater
 Din erfaring
 Din uddannelse

Din markedsværdi



I er altid velkomne til at kontakte os på tlf.: 70 70 10 30
- Få et visitkort med inden du går.

www.gade.com
Find os også her:

Facebook: GADE
LinkedIn: GADE – Headhunting in Technical Industries

TAK FOR I DAG


