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5. A LINKEDIN

A Linkedin a világ legnagyobb üzleti közösségi honlapja. 2002 dec-
emberében alapították és 2003. május 5-én indították el. Alapítói a
Pay Paltól, az eBay-től, Google-től, Yahoo!-tól érkeztek.

A Linkedin üzleti kapcsolatok létesítésére épít. Ahogy 2013. július
29-én a Linkedin bejelentette, hogy már több mint 238 millió aktív
tagja van (2013. május 2-án még csak 225 millió tagja volt) a világ
200 országában. Az oldal angolul, csehül, dánul, franciául, németül,
olaszul, oroszul, portugálul, románul, törökül és tovább tíz nyelven
érhető el.

A Linkedint 2011. május 19-én vezették be a new yorki tőzsdére, a
LNKD rövidítéssel. Azóta az egyetlen olyan tőzsdén lévő közösségi
oldal, amely folyamatosan pozitívban van. 2012 és 2013 második
negyedéve közt 59%-al emelkedett a cég bevétele4.

A Linkedin bevétele alapvetően két részből áll. A nagyobbik szelet a
munkaerő-áramlásból fakad, ami 60% körül mozog. Ezt a bevételi
forrást amúgy a Linkedin Talent solution-nek (Tehetség megoldás-
nak) nevezi.

Éppen ezért erre a célcsoportra a Linkedin annyira ráerősített, hogy
van egy olyan online eszköz, amit csak a HR szakma használ, funk-

                                                     
4 Forrás a Linkedin Hivatalos Blogja: http://linkd.in/2013-Q2-Linkedin-press
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cióiban annyira az ő segítésükre alakították ki, ez a Recruiter
(Toborzó) nevet kapta.

Ez a szolgáltatás fizetős, ugyanúgy ára van, mint sok más terméknek.
Az éves kb. 108 ezer forinttól 2,4 millió forintos csomagig több
különböző csomagja létezik a Recruiternek is.5

A Linkedin ügyvezetője igazgatója Jeff Weiner, korábban a Yahoo!
Inc. ügyvezetője volt. A céget Reid Hoffman és társai alapították és
sok éven át Hoffman vezette.

Az alapító csapat tagjai a PayPaltól és a Socialnet.com-tól érkeztek
(Allen Blue, Eric Ly, Jean-Luc Vaillant, Lee Hower, Konstantin
Guericke, Stephen Beitzel, David Eves, Ian McNish, Yan Pujante,
és Chris Saccheri).6

2013. augusztusában a Linkedinnek Magyarországon több mint 360
ezer tagja volt és havonta körülbelül 8500 új magyar taggal bővül. Ez
öt percenként egy új tagot jelent.

                                                     
5 Lásd a 12. Csomagok összehasonlítása c. fejezetben

6 Forrás: www.bit.ly/Linkedin-a-Wikipedian
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Fiók létrehozása 2 perc
alatt

A Linkedin fiók létrehozásához 2 perc is elég. Utána a Linkedin
varázslója segíti az új tag lépéseit.

FIGYELEM:

Amikor az első lépéseit teszi a Linkedinen, akkor
addig NE engedélyezze a Linkedinnek, hogy meghív-
ja a levelezőrendszeréből a kapcsolatait, míg fel nem
építette a szakmai profilját.

Ezt a Skip this step világoskék feliratára kattintva
kerülheti el.

20. oldaltól bemutatom a LEGFONTOSABB lépése-
ket.

A Linkedin megpróbálja rávenni az új felhasználót, hogy válassza
valamelyik fizetős szolgáltatási csomagját. Jelen könyvben az ingye-
nesen használható szolgáltatásokról írok. (Természetesen a könyv
szól a fizetős csomagokról is a 12. fejezetben Fizetős csomagok
összehasonlítása, valamint a 27. oldalon egy áttekintő táblázattal és
elemzéssel.)
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Fiók létrehozásásán
lépései

Menjen a www.linkedin.com weboldalra, ahol a „Get sta
free” (Kezdje el – ez ingyen van!) felirat alatti felület kitöl
tatója:

1. ábra – a Linkedin regisztrációs felülete
„Get started – it’s free” (Kezdje el – ez ingyenes)

• Írja be előbb a keresztnevét, „ekezetek nelkul”, N
betűvel.

• Írja be vezetéknevét NAGY betűkkel, és „ekezetek

• Adja meg azt az email címét, amit a legtöbb ismer
(Később bemutatom a 10. fejezetben, Beállítások
hogyan adhat több email címet is hozzá. Érdemes

• Adjon meg egy legalább 6 karakteres jelszót. Én
fonszámokat és valamilyen speciális karaktert, es

nak a

arted – it’s
ltési útmu-

Nagy kezdő

ek nelkul”

rőse ismer.
(Settings),

s.)

n régi tele-
setleg szó-
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közt < > ! = ÷ $ és néhány nagybetűt használok, pl.
1keTTo345;, ezeket talán kevésbé lehet feltörni és könnyű
időnként módosítani. A fenti példa néhány variációja:
1KeTto345ß vagy 12haRom45? legyünk kreatívok, és ha
lehet, más-más jelszót használjunk minden felületen. 41 ka-
rakternyi helyünk van a jelszóhoz.

Alapadatok

• Adja meg, hogy melyik országban él, ha álláskereső, akkor
érdemes megadni a célországot, ahol szeretne elhelyezkedni,
hiszen a HR-esek nem keresnek Magyarországon, ha Portu-
gáliában kell betölteni egy pozíciót; ha olyan cége/munka-
helye van, ami külföldön érdekelt, akkor itt is érdemes a
célországot megjelölni.

• Adja meg az irányítószámát a „ZIP Code” felirat mellett.

• Jelölje be, hogy Employed (alkalmazott), Job Seeker (állás-
kereső), vagy Student (diák).

• Írja be a „Job title” részbe a pozícióját.

• Választhatja az „I am self-employed” (egyéni vállalkozó) va-
riációt. (Ha ezt bepipálja, akkor a Company (Cég) helyett
Industry (Iparág) lesz a felirat és legördülő menüben vá-
laszthatja ki a megfelelőt.)

• Company-hez a cég (a munkaadó cége) nevét adja itt meg.

• Nyomja meg a „Create my profile” gombot, mellyel létre is
hozta a profiljának az alapját. Ezt kell felfejlesztenie az „Az
építkezés” fejezetben a 38. oldalon.

A *-ozottak kitöltése kötelező.

Figyelem! Kövesse a lenti nyilakkal és/vagy kerettel ellátott képek
szerinti lépéseket! Minden képhez megadom, hogy mi a teendő.


