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Kas ir LinkedIn?
- profesionālo (B2B) kontaktu sociālais tīkls
(Reid Hoffman 2002>2003, ASV);

- centrālie biroji Sanīveilā, Dublinā, Singapūrā 
(> 15 000 pilna laika darbinieku);

https://news.linkedin.com/about-us#statistics



Kas ir LinkedIn?
- LinkedIn šobrīd ir pieejams 24 valodās: arābu, angļu, 
vienkāršotā ķīniešu, tradicionālā ķīniešu, čehu, dāņu, 
holandiešu, franču, vācu, indonēziešu, itāļu, japāņu, 
korejiešu, malajiešu, norvēģu, poļu, portugāļu, rumāņu, 
krievu, spāņu, zviedru, tagalogu, taizemiešu un turku 
valodā.

- uzņēmuma kultūras 5 pīlāri: transformēšanās, 
integritāte, sadarbība, humors un rezultāts;

- uzņēmuma vērtības: 1) Lietotāji ir pirmajā vietā. 
2) Attiecībām ir nozīme. 3) Esiet atvērts, godīgs un 
konstruktīvs. 4) Pieprasiet izcilību. 5) Uzņemieties 
saprātīgus riskus. 6) Rīkojies kā īpašnieks.

https://news.linkedin.com/about-us#culture-
and-values



1. Personāla speciālista un vadītāja personīgā 
zīmola profils

2. Mērķtiecīga kontaktu loka veidošana

3. Kandidātu tiešā uzrunāšana (headhunting)

4. Satura veidošana un dalīšanās

5. Uzņēmuma profils un karjeras nišas lapa

6. Darba sludinājuma izvietošana

LinkedIn & HR



1. 
Personāla speciālista un 

vadītāja personīgā 
zīmola profils



Profila fotogrāfija

1) labi saskatāma un atpazīstama (tuvplāns, 
portrets);

2) vērsta uz komunikāciju (tiešs acu kontakts, 
smaids);

3) kvalitatīva fotogrāfija (laba izšķirspēja, 
profesionāla fotogrāfa darbs).
 



Atbilstošs fona attēls

1) makets ar devīzi, logo, citātu;

2) publicitātes foto, kas saistās ar 
profesionālo darbību;

3) kvalitatīts attēls no interneta (bez 
autortiesībām).



Veiksmīgs apakšvirsraksts
HR Director, SIA Auseklitis

HR manager at finance company MoneyGuru

All in one hand - it's about me

Human Resource Expert

IT Recruiter I Headhunter I HR consultant

Freelancer

Coach I Lecturer

HR at Dambis



LinkedIn profils = vizītkarte = pirmais iespaids

https://www.linkedin.com/in/iinuu/
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Kopsavilkums (about), īsa pašprezentācija

1) specializācija, unikālais, kas atšķir no citiem;

2) profesionālās vērtības, dzīves principi, filozofija;

3) ko piedāvā, atrisina, palīdz, iedvesmo;

4) šī brīža aktualitāte, kādus kontaktus vai iespējas meklē;

5) kā sazināties vai iegūt vairāk informācijas (pēc izvēles).

Pašprezentācijas formula: 
1. Kāpēc es daru to, ko es daru? 
2. Kā daru?
3. Ko daru? 



LinkedIn pašprezentācijas piemērs



Citas ieteicamās LinkedIn profila sadaļas
1) pieredze;

2) izglītība;

3) prasmes;

4) valodas un to pramju līmeņi;

5) projekti;

6) organizācijas (piem. LPVA);

7) rekomendācijas.
https://www.linkedin.com/in/iinuu/



2. 
Mērķtiecīga kontaktu 

loka veidošana



500+ izaicinājums

1) Ko ielūdzam savā kontaktu 
lokā?

2) Kā ielūdzam? (pavadošais 
teksts, 48h likums) 

3) Kurus kontaktus apstiprinām 
un kurus noraidām?



3. 
Kandidātu tiešā 

uzrunāšana 
(headhunting)



Mērķa kandidāta meklēšana



1) personiska uzrunāšana;

2) pozitīvisms (pateicība, intereses izrādīšana, apsveikums);

3) saziņas mērķa paskaidrošana;

4) nākamā soļa iezīmēšana.
 

Mērķa kandidāta uzrunāšana



Profesionāla komunikācija

*Ultimate Recruiting Toolbox LinkedIn



4. 
Satura veidošana 

un dalīšanās



“Dzīvs” pofils

1) komentāri par aktuālo darba tirgū;

2) viedokļa vai padomu raksti;

3) dalīšanās ar aktualitātēm (arī 
darba piedāvājumi).
 

https://www.linkedin.com/in/jtodonnell/



5. 
Uzņēmuma profils un 

karjeras nišas lapa



HR nišas lapa

https://www.linkedin.com/company/darbaguru-lv



1) administrators – HR speciālists;

2) komunikācija ar / par esošajiem un 
potenciālajiem uzņēmuma darbiniekiem;

3) informācija par uzņēmuma kultūru, 
vērtībām, komandas saliedēšanas 
aktivitātēm u.tml.;

4) prakses iespējas un aktuālās vakances;

5) atvērto durvju dienas, informatīvie 
semināri.
 

HR nišas lapa



6. 
Darba sludinājuma 

izvietošana



1) mērķa kandidāts; 

2) uzrunājošs makets;

3) saite uz sludinājuma tekstu;

4) budžets.
 

Sponsorētās vakances izvietošana LinkedIn-ā



Sponsorētās vakances izvietošana LinkedIn-ā



Sponsorētās vakances izvietošana LinkedIn-ā



* Šī prezentācija ir 
DarbaGuru autordarbs, tās 
pārsūtīšana, 
pavairošana vai kopēšana 
ir jāsaskaņo ar autoru.


