Meer ZZP opdrachten
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Krijg meer ZZP opdrachten en positioneer jezelf
als een expert in jouw vakgebied met onze
LinkedIn tips!
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Inleiding
Wil je meer ZZP opdrachten ontvangen? LinkedIn is misschien wel de meest ideale plek
om jezelf te profileren. Wanneer bedrijven of opdrachtgevers op zoek zijn naar iemand
met jouw specialiteit, zorg dan dat jij bovenaan in de zoekresultaten staat. Vervolgens is
het aan jou de taak om die persoon te overtuigen dat jij de juiste persoon bent voor die
opdracht.

In ons ebook vol met LinkedIn tips, lees je hoe je LinkedIn optimaal kan gebruiken om
jouw doelen te behalen. Volg de instructies in dit ebook om jouw vindbaarheid via
LinkedIn te vergroten, zoals optimaliseren van jouw profielfoto, headline, samenvatting
en aanbevelingen.
Privacy instellingen
Toch zijn er momenten dat je misschien niet wilt dat jouw gegevens, berichten of
activiteiten met iedereen worden gedeeld. Wil je dat jouw concurrenten jouw gehele
netwerk kunnen bekijken of houd je deze liever voor jezelf. Mag LinkedIn jouw
surfgedrag op het internet inventariseren? Dit ebook biedt daarom ook een handleiding
om jouw LinkedIn privacy veilig in te stellen. Zo bepaal je zelf wie welke informatie van
jou ziet.

Veel succes!
Mijn Online IDentiteit
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