
 

 

 چگونه در لینکدین کار پیدا کنیم؟

 
برای روابط کاری و تجاری در بسیاری از  شبکه اجتماعیترین ، مهممیلیون کاربر 630لینکدین با بیش از 

هزار نفر را ایرانیان تشکیل  700میلیون  2 بیش از از این تعداد،ها، طبق بررسی. رودکشورها به شمار می

 از سری اجرای یکو  درست توانید با ایجاد پروفایل مناسب، شبکه سازید. در لینکدین شما میندهمی

خواهیم پرداخت که  هفت توصیه مهم. در این مقاله به شویدبه کار مورد نظرتان موفق  رسیدن، در هاراهکار

 کند.کمک می ر مورد نظرتانپیدا کرد کابه شما در 

 چرا لینکدین مهم است؟

شوند. این آمار در برخی های کاریابی آگهی نمیهای شغلی در سایتبسیاری از موقعیتواقعیت این است که 

اند ای که ایجاد کردهدر شبکهشایسته را ها فرد سازمان .رسدنیز می %90حتی به  های کاری،این موقعیتاز 

گذاری مشخص و شود. شما با هدفسازی برای کارجویان مشخص میکنند؛ اینجا اهمیت شبکهجستجو می

خواهید را در دستیابی به کار مورد نظرتان افزایش آنها، شانس خود  مدیرانها و برقراری ارتباط با سازمان

  .داد

 

 



 

 

 اول( پروفایل مناسب بسازید

. پروفایل خوب در دانجام دهباید پروفایل مناسب اولین کاری است که یک کاربر فعال در لینکدین  ایجاد

کافی نیست اما الزم است؛ بدون داشتن پروفایل مناسب در لینکدین، شما هر چند به تنهایی لینکدین 

ناتوان خواهید بود. در توانید خود را به دیگران معرفی کنید و در نتیجه در جستجوی کار مورد نظرتان نمی

 لینکدین:

  عکس پروفایل مناسب انتخاب کنید. عکس شما باید چهره شما را به صورت کامل و مناسب نمایش

نیست. از عکسی استفاده کنید که از نظر حالت  4*3دهد؛ البته این به معنای استفاده از عکس 

 باشد. دهنده سالیق و روحیات شما، نشانویرایش چهره، پوشش و

 ( عنوانHeadline خود را با دقت بنویسید. در بخش عنوان باید در به طور خالصه، حوزه فعالیت و )

 تخصص خود را به مخاطبان خود اعالم کنید.

 ( در قسمت درباره خودAboutتوضیحاتی کامل )هایتان بنویسید. عالوه بر تر درباره شغل و مهارت

ها، خلقیات و تفریحاتی که انجام مندیاز عالقه فرمایان(برای آشنایی بیشتر دیگران)به ویژه کار آن،

دهید بگویید. نکته مهمی که باید در نظر بگیرید این است که اگر در جستجوی کاری هستید که می

 اشاره کنید. مورد نیزبهتر است در اینجا به این  ،شماستهای مندیو عالقهآن کار، جزو اهداف 

 هایی که دارید توضیح دهید، باید ابتدا خودتان را بهتر ودتان و ویژگیبرای اینکه بتوانید درباره خ

شرکت  آزمون های روانشناسیکنیم که در بشناسید. ما برای شناخت بهتر از خود به شما توصیه می

 کنید. 

هایی که دارید را مشخص کنید. با تمام مهارت ( بایدSkills & Endorsementsها )ر قسمت مهارتد

و مشخص نشان دهید که در  مستقیم، به صورت کننداین کار به افرادی که از پروفایل شما دیدن می

 .هستیدهایی چه مهارت تان دارایموقعیت شغلی

  در قسمتEndorsementsرا ها شما آگاه هستند بخواهید که آن های، از افرادی که از تخصص

 ایید کنند. با این کار اعتبار پروفایل شما افزایش خواهد یافت.ت

 ( در قسمت تماسContact .شماره تماس و ایمیل خود را وارد کنید ) در صورتی که همچنین

  در این قسمت وارد کنید.باید وبسایت دارید، 

 اعداد است. بهتر است این  عبارتی شامل نام شما، حروف وفرض به صورت پیششما  لینک پروفایل

اعداد و ارقام را شود پیشنهاد می سازی کنید.و سادهسازی شخصیبرنامه لینک را از از تنظیمات 

شما نیز کمک خواهد  نامخانوادگی خود را نگه دارید؛ این کار به سئو حذف کنید و تنها نام و نام

 کرد.

 دستیابی به کار مورد نظرتان کمک کند بگویید.تواند به شما در از افتخارات و دستاوردهایی که می 
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 دوم( شبکه سازی را آغاز کنید

ترین ویژگی است که باعث فراگیری این شبکه اجتماعی شده است. ما توصیه مهم در لینکدین، سازیبکهش

 شود که در لینکدین:توصیه می کانکشن ایجاد کنید. 50، حداقل ابتداکنیم در می

 شناسید شروع کنید و سپس به سراغ افراد مرتبط با ابتدا با افرادی که آنها را میسازی را در شبکه

 شغلی که در آینده خواهید داشت بروید.موقعیت و یا  تانشغل

  باید به سراغ افرادی رفت که بدانید هر کدام از شما مخاطب  ،سازیدر شبکهبسیار مهم است که

شغل  ینیا ارتباطی ب ی از موقعیت شغلی آنها ندارید وهیچگاه با افرادی که شناخت د.هستی یکدیگر

 .شبکه سازی نکنید ،نداردو آنها شما 

 

 ( فعال باشیدسوم

 فعالیت مستمر در لینکدین اهمیت بسیار باالیی دارد. در لینکدین:

 های خود را به اشتراک و دیدگاه مطالب آنها را الیک کنیدهای خود در ارتباط باشید؛ با کانکشن

 بگذارید.

 تان را دنبال کنید و خود را در جریان آخرین خبرها قرار های مورد عالقهها و سازمانصفحه شرکت

پرداخت  ها درشرکت توانایی و عدم دارد آگهی استخدام ای کههزینهدر لینکدین با توجه به دهید. 

های استخدام خود را در قالب پست های ایرانی، آگهیشرکتها، اکثر تحریم با توجه بهاین هزینه 

در تر های مورد عالقه، شما را سریعها و سازمانکنند. پس دنبال کردن صفحات شرکتمنتشر می

 قرار خواهد داد.  های اسخدامآگهیجریان 



 

 

 .هایی که در ذهن دیگران ممکن است باشد پاسخ به سوال در رابطه با شغل خود تولید محتوا کنید

هایتان ها و تجربه، از پروژهدهیدراهکار ارائه برای مشکالتی که در حوزه فعالیتتان وجود دارد دهید، 

توانید انتقاد کنید در محتواهایتان می به این صورت با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنید. بنویسید و

که همراه با راهکار باشد و ذهنیت مثبتی را از شما تواند مفید باشد میانتقادی  اما توجه کنید که

 برای مخاطبانتان ایجاد کند. 

 رای جلب ترند به همین دلیل بمعموال محتواهایی که دارای عکس هستند در جذب مخاطب موفق

 .های دیگر، حتما از عکس استفاده کنیدتوجه محتوای خود در بین محتوا

  است، بهتر است آن را به صورت  کلمه 1000بیشتر از در صورتی که محتوای شماarticle تشر من

 کنید. این کار به سئو محتوای شما نیز کمک خواهد کرد.

 ست که در تعامالت خود،  از شعار دادن و تعریف بیش از حد پرهیز کنید.بسیار مهم ا 

 هاعضویت در گروهچهارم( 

 ها:. در این گروهاستها ، عضویت در گروهدر لینکدین برای افزایش تعامل با دیگران هایکی از بهترین راه

 سازی کنید.شبکه) بویژه کارفرمایان( هابا افراد بیشتری آشنا شوید و با آن 

 ها شرکت کنید. اطالعات و تجربیاتتان را با دیگران به اشتراک فعالیت داشته باشید و در بحث

 در جلب توجه کارفرمایان بسیار کمک خواهد کرد.بگذارید. این کار 

 باالتر  توسط لینکدین در صورتی که فعالیت شما بیشتر از سایرین باشد، در لیست افراد گروه نام شما

شود که باعث دیده شدن داده می Top Contributorگیرید و به شما لقب از سایرین قرار می

 بیشتر شما خواهد شد.

 طوف به موضوع اصلی گروه باشد؛ توجه داشته باشید که حرف زدن درباره هر فعالیت شما باید مع

ایت عداشته باشد. اگر در گروهی هستید که این مسئله ر ی چندانیتواند برای شما آوردهچیزی نمی

 د.یاز آن خارج شوکنیم توصیه میشود، نمی

  های بستهبه جای گروهبهتر است (Closed Groups ،)های عمومی در گروه(Open Groups )

ها معموال تعداد کارفرمایان بیشتری عضو هستند و محتوای موجود عضو شوید؛ چرا که در این گروه

 شود.های جستجو نمایش داده میها نیستند و موتوربه افرادی که در این گروه حتی هادر این گروه

 (Jobsها )در بخش شغل های شغلیجستجوی موقعیتپنجم( 

ترین روش مختلفی برای پیدا کردن کار وجود دارد که مهمهای مستقیم و غیرمستقیم در لینکدین روش

با  ی ایرانی،هاالبته توجه داشته باشید که بسیاری شرکت( است. Jobsها )مستقیم، مراجعه به بخش شغل

آگهی خود را به صورت پست منتشر  ،هااین آگهی درج یاز به پرداخت اعتباری برایو ن هاتوجه به تحریم

 . دلسرد نشوید زیادی برای شما نشان داده نشد،های کنند؛ در نتیجه در صورتی که در این قسمت آگهیمی



 

 

 در اینجا:

 به بخش شغل( هاJobsمراجعه کنید و در قسمت جستجوی شغل )( هاSearch Jobsکلمات ) 

های از آگهی یرا وارد کنید. بدین صورت لیست کلیدی مربوط به موقعیت شغلی یا شرکت مورد نظر

 شغلی خواهید داشت.

 شود از فیلتر استفاده کنید.برای رسیدن به نتایج بهتر، توصیه می 

 های کاری که توسط خود توانید از پیشنهاددر صورتی که مشخصات پروفایل شما بروز است، می

 استفاده کنید. نیز شودلینکدین برای شما فراهم می

 های شغلی را بیشترشود با توجه به موقعیت خاص کشورمان، آگهیتوصیه میانطور که گفته شد، هم 

ها و مدیران آنها و صفحات شرکتبوسیله های منتشر شده پستز طریق ، ا( Homeبخش خانه ) از

 دنبال کنید. Searchهمچنین بخش 

 

 و کارفرمایان ششم( برقراری ارتباط با مدیران

رعایت کرده باشید؛ با بسیاری از مدیران مرتبط با  اشد ر ذکردر صورتی که موارد اول تا چهارم را که 

با  اید وتشکیل دادهتان شبکه های مورعالقهو یا مدیران منابع انسانی شرکتتان مورد نظر حوزه کاری

به شناخت مناسبی از ، این مدیرانشود که این ارتباط و تعامل مثبت باعث می. ایدایجاد کردهآنها تعامل 

در صورتی که آنها در یک موقعیت شغلی مرتبط با مهارت شما، احتیاج به فردی  و شما دست پیدا کنند

و این  ، ترجیح خواهند داد که ابتدا به شما پیام بدهندانتشار آگهی داشته باشند، قبل از شایسته



 

 

بدون  کارجویان،است که  و کامل اخت به قدری خوبگاهی این شن .موقعیت را با شما در میان بگذارند

هایی که کنند. این حالت برای شغلدست پیدا میخود ه حضوری به موقعیت شغلی دلخواه صاحبم

افتد.امکان کار به صورت دورکاری ویا فریلنسری وجود دارد بسیار اتفاق می  

 ها پیام بدهید.نید و خودتان به مدیران شرکتاستفاده کسازی شبکه توانید از ایناز طرفی دیگر شما نیز می

 شود:توصیه می

 ای استفاده کنید.های خود از لحن مناسب و حرفهدر پیام 

 کنید.بررسی کنید که پیام خود را به فرد مناسبی ارسال می 

 های خود از اشتیاقتان به کار و شرکت مورد نظر بگویید.در پیام 

  .ارائه در پاسخ به سواالت، سعی کنید آنها را سریع پاسخ دهید اما سرعت را فدای کیفیت نکنید

 فکر شده بسیار مهم است. یاسخپ

 های مناسب به کار از تجارب و افتخارات خود بگویید اما توجه داشته باشید که آن را در موقعیت

 ببرید و از اغراق خودداری کنید.

 

 نباید انجام بدهیدهفتم( کارهایی که 

رعایت این آداب هم به پرسنال آدابی مخصوص به خود دارد. لینکدین نیز مانند هر شبکه اجتماعی دیگری، 

 کند. حتما در لینکدین:می ظحفبه قوت خود ای لینکدین را کند و هم فضای حرفهبرندینگ شما کمک می

 دداری کنید. تعامالتی که در لینکدین وجود های خود، خوهای اسپم و نابجا به کانکشناز ارسال پیام

ارسال پیامی که در آن فقط منفعت خود را باشد؛ در نتیجه همراه با سود دارد باید برای طرفین 

 اید، اسپم است.درنظر گرفته

 شما در این  ای وکاری نه چیز دیگر!پیام نامربوط نفرستید. لینکدین جاییست برای ارتباط حرفه

ماینده حوزه کاری خود هستید؛ پس بسیار مهم است که این اصل مهم را رعایت شبکه اجتماعی، ن

 بدبین نشوند.دیدگاه خوبی داشته باشند و کنید تا دیگران نسبت به شما و همکارانتان 

 ( هیچگاه پروفایل خود را در حالت خصوصیLock Down قرار ندهید. ماهیت لینکدین برقراری )

باید از این فرصت استفاده کرد. در غیر این صورت لینکدین برای  سازی است؛ پسارتباط و شبکه

 اهد داشت.ای نخوشما آورده

 های خود به لیست خودداری کنید. در صورتی که لیست ایمیل دارید، از اضافه کردن ایمیل کانکشن

 چرا که این کار بدون اجازه آنها صورت گرفته و غیر اخالقی است.



 

 

 شناسند، نخواهید که در بخش و یا افرادی که شما را نمیهای جدید خود از کانکشن

Endorsements   های شما را تایید کنند.مهارت 

 بیش از حد تعریف نکنید. انجام این کار در صورتی که برای هایتان هرگز از خود در محتواها و پیام

بوجود آمدن تصور منفی مخاطبان ارزشی ایجاد نکند، نه تنها برای شما مفید نخواهد بود بلکه باعث 

 شود.نسبت به شما می

  اگر نسبت به حوزه کاری خود انتقادی دارید، باید همراه با راهکار باشد. انتقاد به تنهایی ارزشی

 کند.ایجاد نمی

 کنید حتما پاسخ دهید.هایی که دریافت میبه کامنت 

یبندمعج  

امروزه اهمیت منابع انسانی و بهبود عملکرد سازمانها بیش از هر زمان دیگری روشن است و سازمانها 

. کنند با ایجاد یک شبکه درست از افراد شایسته، به اهداف خود دست پیدا کنندو مدیران آنها تالش می

این فرصت، جذب کند که استفاده از لینکدین با هدف قرار دادن این نیاز، توانسته کاربران زیادی را 

خواهند در زمینه کاری ارتقا داشته باشند، کمک کند. تواند به افرادی که میمی  
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