Invitation

Ny viden & kompetenceudvikling
Trænger dit portrætfoto til en update?
Få et taget et nyt foto til fx. LinkedIn, når professionel fotograf
Bente Foged Madsen kigger forbi ifm. workshopperne.
Pris: 500 kr. + moms pr. person.
Book tid: tlf. 40 20 54 30 / lbe@erhvervskanderborg.dk

Tonny Mikkelsen
Underviser

Få styr på din
personlige LinkedIn-profil
Vil du have konkrete værktøjer til, hvordan du opbygger din
personlige LinkedIn-profil professionelt?
Fordi en tom butik er uinteressant ...
At netværke er det samme som at gå rundt i byen og
fortælle, hvilke fantastiske varer du har på hylderne – når du
får lavet din LinkedIn-profil komplet, kan andre se, hvem du
er, og hvad du kan (tilbyde)!
Denne workshop har fokus på opbygning af din personlige
LinkedIn-profil, hvor vi vil komme omkring vigtigheden i den
professionelle overskrift, den korte beskrivelse, erfaringer,
kompetencer, anbefalinger og meget mere.
Vi starter med et kort indspark med tips og tricks til, hvordan
du kan opbygge en komplet LinkedIn-profil efterfulgt af 2,5
times workshop, hvor du arbejder med din profil.
Husk at medbringe egen pc og forlængerledning!
Målgruppe
Dig, der (for længe siden?) har oprettet en personlig profil på
LinkedIn, og nu har brug for sparring og gode tips til, hvordan
du optimerer din profil, så du kan bruge den aktivt fremover.
Mød oplægsholder Tonny Mikkelsen
Tonny arbejder til dagligt ved work-live-stay southern
denmark og driver sideløbende TonnyMikkelsen.dk, hvor
han hjælper virksomheder med at skabe vækst og større
indtjening med LinkedIn.
Tonny har tidligere været ansvarlig for Ikast-Brande Kommunes og Skanderborg kommunes tilstedeværelse på LinkedIn.
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Tid & sted
Torsdag den 25. april 2019 i
Kildebjerg Ry Erhvervshus,
Rugaardsvej 5, 8680 Ry.
Vælg mellem følgende tidsrum:
Workshop 1: 8.30-11.30
Workshop 2: 12.30-15.30
Arrangementet er gratis for medlemmer af ErhvervSkanderborg,
og koster 500 kr. + moms for
ikke-medlemmer.
Der opkræves et no-show-fee på
250 kr. for udeblivelse uden afbud
senest dagen før arrangementet.
Tilmelding
Senest den 16. april 2019 på
erhvervskanderborg.dk.
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til at

