Les claus per
millorar el teu
perﬁl de LinkedIn
Tenir un perfil complet i actualitzat és essencial per destacar a la xarxa
professional més important del món. Explora totes les seccions disponibles
seguint aquests consells.

URL

https://www.linkedin.com/sheldoncooper/

Personalitza-la perquè coincideixi
amb el nom públic del teu perfil.

Portada
Pots triar una fotografia lliure de
drets relacionada amb el teu sector
professional o una imatge que et
representi. La mida actual és de
1584 × 396 píxels.

Foto de perfil
Incloure-hi una fotografia és fonamental. Tria'n una en què estiguis
sol, de qualitat i que s'ajusti a les
mides de la plataforma:
400 × 400 píxels.

https://www.linkedin.com/fhfhfhfhf

Paraules clau
Sheldon Cooper
Físic teòric | Especialitat en matèria fosca i teoria M |
Doctor en Teoria de Partícules
Pasadena, Califòrnia, Estats Units

Més de 500 contactes

Informació de contacte

Resum

Sobre
Informació de contacte
Incorpora-hi la teva adreça
electrònica, el teu blog personal,
la informació de les teves xarxes
socials o altres pàgines
complementàries.

M'apassiona la física, tinc dos doctorats i un màster. Defenso
la teoria de cordes com a model fonamental de la física. Tinc
un CI de 187 i memòria eidètica... Veure més

Davant el dubte, penseu
en l'experiment del gat
de Schrödinger

El Club d'Interpretació dels
Multiversos de la Física Quàntica
us convida a una conferència

Sheldon ho ha comentat

Sheldon ho ha compartit

Experiència

Experiència

Aprofita per explicar les teves
responsabilitats, els projectes en
què has participat o els resultats
obtinguts. També pots incorporar
una descripció breu de l'empresa
per contextualitzar el teu rol.
Inclou exemples de la teva feina,
com ara vídeos corporatius o
notícies relacionades.

Físic teòric sènior
Institut de Tecnologia de Califòrnia

Professor convidat
Universitat Ruprecht Karl de Heidelberg

Educació
Enumera els cursos o les certificacions en què has perfeccionat les
teves habilitats, siguin els teus
estudis universitaris o formació
complementària.

No resumeixis el teu currículum
(recorda que el pots afegir al perfil),
explica millor el que no diu: qui ets,
quines són les teves habilitats,
metes i valors. Inclou les paraules
clau de la teva professió.

Activitat

Activitat
Sigues actiu. Publica regularment
informació rellevant, comenta i
comparteix posts d'altres persones,
participa en grups afins, estableix
noves relacions. Recorda que es
tracta d'una xarxa professional,
decanta't per aquest tipus de continguts.

Inclou paraules clau (keywords)
relacionades amb el teu àmbit
professional. És la primera informació que es veurà de tu i ajuda els
reclutadors a trobar candidats.
Pots combinar espanyol i anglès.

Educació
Doctorat en Física Quàntica, summa cum laude
Institut de Tecnologia de Califòrnia

Curs de cromodinàmica quàntica

Escola Secundària de Medford

Aptituds i validacions

Aptituds

Organització

Enumera totes les teves habilitats.
No solament els coneixements
relacionats amb la teva professió,
sinó també habilitats més generals,
com ara la gestió de persones o
parlar en públic.

Física teòrica
Klingon

Recomanacions
Aporten valor al perfil i són més
creïbles quan provenen de caps o
de clients, principalment. Tot i que
pots demanar-les també a altres
persones que hagin treballat amb
tu, pot ser que no tinguin el mateix
impacte llevat que incideixin en
trets excepcionals.

Recomanacions
Dr. Eric Gablehauser
Cap del Departament de Física de l'Institut de Tecnologia de Califòrnia

Beverly Hofstadter
Neurocientífica, psiquiatra

Assoliments
Reconeixements i premis

Assoliments

Premi H. G. Stevenson
Beneficiari de la beca Chancellor’s Science

En aquesta secció podràs afegir
diferents apartats amb informació
rellevant, com ara premis, idiomes,
projectes o publicacions.

Projectes
Participació en un prototip de reactor nuclear

Carl Sagan

Bill Nye

Caltech

Interessos
Wil Wheaton

Quantum
Physiscs

NASA- National
Aeronautics and
Space Administ...

Stephen
Hawking

La informació dels grups i
seguidors que t'interessen també
diu molt de tu. Selecciona líders
del sector, organitzacions del teu
àmbit professional o grups de
discussió clau.

Font
https://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2017/105-linkedin.html

Biblioteca

biblioteca.uoc.edu

uoc.edu

