Opleidingen op je LinkedIn profiel
Als het goed is, heb je een LinkedIn profiel, waarop staat waar je tot nu toe hebt gewerkt en wat je
huidige functie is. Je hebt ongetwijfeld ook je opleidingen ingevuld, maar hou je je LinkedIn profiel
ook bij als het gaat over de trainingen en cursussen die je tijdens je werkende leven volgt? Ik raad je
van harte aan om dat wel te doen.
Waarom je opleidingen bijhouden?
Voor toekomstige werkgevers, headhunters en recruiters
• Als je regelmatig trainingen en cursussen volgt, is dat voor een mogelijk nieuwe werkgever
interessant, omdat het aangeeft dat je wilt blijven leren en ontwikkelen. Dus als je solliciteert
naar een functie, kijkt een werkgever over het algemeen ook op je LinkedIn profiel. Dan kan je
profiel maar beter up-to-date zijn!
• Het aangeven van trainingen bij bekende opleiders voegt waarde toe aan je CV. Zonder dat een
werkgever of recruiter je kent, geeft het je niveau aan als je met succes een bepaalde opleiding
hebt gevolgd.
Voor jezelf
• Als je iedere keer als je een training of opleiding afrondt, dit bijhoudt op LinkedIn, doe je jezelf
nooit tekort als het gaat over het laten zien van je expertise en ervaring.
• Je bouwt een gestructureerde database van alle opleidingen die je in je werkende leven volgt. Op
die manier vergeet je nooit iets.
Trainingen van Hoenders Training & Coaching toevoegen
De training die je bij mij hebt gevolgd, kun je vanaf nu ook toevoegen aan je LinkedIn profiel. Volg
onderstaande stappen:
Op je LinkedIn profiel scroll je
naar beneden, naar Education
of Opleiding. Je klikt op het plusteken aan de rechterkant.

Je krijgt onderstaand scherm en je typt in: Hoenders. Dan krijg je meteen de juiste optie en selecteer
deze:

Vervolgens vul je de titel van de training in en de beschrijving van wat je hebt geleerd. Je vult de
periode in van de training en voilà: je profiel is weer bijgewerkt!
Succes!

Werner Hoenders
www.hoenders.nl

