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J�s� virtualus jaunojo profesionalo  �vaizdis 
�mon�s socialinius tinklus naudoja d�l daugyb�s prie�as�i�: palaikyti ry�� su draugais, 
dalintis nuotraukomis, gauti aktualiausias naujienas bei �vykius arba d�l bendros 
pramogos. Naudojami skirtingi socialiniai tinklai, tokie kaip Facebook, Twitter, Pinterest ir 
LinkedIn. Kiekvienas tinklas reikalauja naudotojo sukurti profil�. �is profilis apima toki� 
informacij�, kaip vardas/pavard�, profesin� veikla, dom�jimosi sritys, m�gstama muzika, 
filmai, sportas ir kita informacija apie naudotojo gyvenim�. Profilio tikslas � i�skirti jus i� 
kit� �moni� ir dalintis asmenine informacija su tais, kuriais norite b�ti susieti. Ta�iau 
kartais pamir�tame, kad socialiniuose tinkluose lankosi ne tik m�s� draugai ir �eimos 
nariai, turintys pri�jim� prie m�s� profilio, bet taip pat ir b�simi darbdaviai gali (ir tai 
daro) aplanko m�s� profil�.

Neleiskite, kad tai jus atbaidyt� nuo socialin�s �iniasklaidos! �is lankstinukas pad�s 
optimizuoti virtual� jaunojo profesionalo �vaizd�, i�laikant didel� dal� privataus asmeninio 
gyvenimo. Pirmiausia, atkreipkite d�mes� � LinkedIn. LinkedIn yra socialin�s tinklaveikos 
platforma da�niausiai naudojama profesiniams tikslams pvz.: darbo paie�kai, ry�iams ir 
t.t. Sekant tai, mes pateiksime kelet� patarim� kitiems socialiniams tinklams, kurie n�ra 
naudojami profesiniais tikslai, ta�iau da�nai yra tikrinami darbdavi�, norint daugiau 
su�inoti apie potencialius darbuotojus. 

Kas yra Linkedin?
LinkedIn yra nemokamas ir virtualus profesinis socialinis tinklas, da�niausiai naudojamas 
darbdavi�, student� ir darbo ie�kan�i� �moni�. Tai � did�iausias pasaulyje profesinis 
socialinis tinklas, turintis 347 milijon� naudotoj� daugiau nei 200 �ali� ir teritorij�. 
Kadangi �io tinklo apr�ptis � didel�, naudinga tur�ti LinkedIn profil�!

Kam naudojamas Linkedin used?
Yra daugyb� LinkedIn panaudojimo b�d� 

Darbo ie�kantys �mon�s LinkedIn naudoja: 
Parodyti savo geb�jimus, i�silavinim� ir patirt� 

Susipa�inti su �vairi� sri�i� profesionalais visame pasaulyje 

�Sekti� jus dominan�ias kompanijas ir b�ti nuolatos informuotiems apie tendencijas bei 
j� pasirinkt� industrij�. 

Sukurtas virtualus profilis gali palengvinti darbo paie�k� ir padidinti �sidarbinimo 
galimybes. 

LinkedIn
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Darbdaviai LinkedIn naudoja: 
Per�i�r�ti ir atrinkti potencialius darbuotojus 

Gauti potenciali� kandidat� kontaktin� informacij�, pasinaudojant j� profilyje esan�ia 
kontaktine informacija 

Ie�koti potenciali� darbuotoj� naudojant, �rakta�od�i� paie�k�� 

LinkedIn paskyros k�rimas 

Taigi, kur tur��iau prad�ti? Pirmas �ingsnis � susikurti profil�. Tai galite padaryti:  
www.linkedin.com

Eikite � www.linkedin.com

U�siregistruokite naudodamiesi savo el. pa�to adresu ir sugalvokite slapta�od�. 

Tam, kad gal�tum�te sukurti profil�, turite nurodyti pra�om� informacij� � j�s� pareigos 
gali b�ti �studentas/baig�s XXXX ugdymo �staig� ir ie�kantis darbo� arba ka�kas 
pana�aus, jei nedirbate. 

Patvirtinkite el. pa�to adres� 

Galite pasirinkti �mones i� el. pa�to adres� knygos arba �praleisti �� �ingsn�� 

Pasirinkite NEMOKAM� bazin� paskyr� 

Prad�kite pildyti savo pildyti 

Patarimai profilio pildymui 
Tik nuo j�s� priklauso, kiek informacijos j�s norite pateikti. 
Ta�iau, kuo labiau u�pildytas ir patrauklus j�s� profilis bus, tuo 
daugiau susidom�jimo i� potenciali� darbdavi� gausite. 
�inoma, �iame karjeros etape, j�s netur�site ilgo turimos 
patirties s�ra�o. Tur�kite atei�iai omenyje, kad tur�tum�te 
atnaujinti savo profil�, kai gausite daugiau profesin�s patirties. 
�ia pateikiame patarimus, pad�sian�ius padidinti j�s� profilio 
�tak�. 

1. Prid�kite nuotrauk� 
Profilis su nuotrauka sulaukia 14 kart� daugiau kit� LinkedIn 
naudotoj� per�i�r�. Profilis be nuotraukos atrodo nebaigtas 
arba neaktyvus, tai ma�ina galimyb� b�ti per�i�r�tam. 
�sitikinkite, kad pasirinkote tinkam� nuotrauk�. Pasirinkite 
nuotrauk� neutraliu fonu ir be joki� trikd�i�. B�kite apsireng� 
profesionaliai ir nat�raliai �ypsokit�s. Prisiminkite, kad �� 
nuotrauka sukurs pirm� �sp�d� apie jus, taiga �sitikinkite, kad jis 
yra geras! 
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  �1 Dalis: Sukurkite virtual� LinkedIn profil�� https://www.youtube.com/watch?v=3bKi7d-kG4A. �i�r�ta 2015-11-17.



2. Personalizuokite URL nuorod�

LinkedIn yra skirtas asmenininio �prekinio �enklo� k�rimui. U�siregistravus LinkedIn, 
jums bus suteikta standartin� URL nuoroda, kuri atrodys pana�iai, kaip �i: 
http://www.linkedin.com/pub/firstname-lastname/0/000/246. 

Dalis s�kmingo �prekinio �enklo� u�tikrinimo yra u�tikrinimas, kad i�siskiriate i� kit�. 
Personalizuota LinkedIn URL nuoroda pad�s tai padaryti. Tai padeda darbdaviui 
lengviau jus rasti. J�s galb�t nor�site pakeisti standartin� ne tik LinkedIn, bet ir kit� 
socialini� tinkl� nuorod� � savo vard� ir taip sustiprinti virtual� �vaizd�. Ta�iau prie� 
tai gerai apgalvokite ar norite sujungti asmenin� ir profesin� profilius. 

LinkedIn URL nuoroda personalizuojama: 

1. Prisijunkite prie LinkedIn ir pasirinkite Edit Your Profile (koreguoti profil�).

2. Profilio srities apa�ioje tur�tum�te matyti savo LinkedIn ID. 

3. Paspauskite Edit (koreguoti) mygtuk� �alia j�s� URL nuorodos. 

4. Atsivers Customise Your Public Profile (vie�o profilio taikymo) sritis. Paspauskite 
ant Your Public Profile URL (J�s� vie�o profilio URL) lentel�s, esan�ios �emiau. 

5. Pasirinkite Customise your Public Profile URL (keisti vie�o profilio URL). �veskite 
nauj� nuolatin� LinkedIn ID. Tai gali b�ti j�s� vardas ar �od�iai susij� su profesija ar 
veiklos sritimi

3. Antra�t�  
Antra�t� � tai profilio vieta po j�s� vardu. Dauguma �moni� ten nurodo savo 
pareigas, ta�iau �i� srit� galima i�naudoti kur kas protingiau. Patariama, �ioje srityje 
trumpai pristatyti save. B�kite k�rybi�kas, ta�iau naudokite profesin� kalb�. 
Panaudokite savo profesijos/ veiklos srities rakta�od�ius, tokiu b�du darbdaviai jus 
ras lengviau. Venkite kli�i� arba paini� pavadinim�, kurie n�ra visiems prieinami 
�geriausia pasakojant �mon�ms, k� veikiate, naudoti savus �od�ius.

4. Santrauka 
Santraukos sritis � svarbiausia LinkedIn profilio sritis. 
Joje galite papasakoti apie save naudodami savus 
�od�ius ir savit� stili�. Ji taip pat suteikia jus galimyb� 
i�ry�kinti savo stiprybes ir �unikalias prekines 
savybes�, sukuriant ger� profesin�s tapatyb�s �vaizd� 
darbdaviams bei i�skiriant� jus i� kit�.
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Taigi, kaip para�yti santrauk�? �emiau pateikiami 3 paprasti �ingsniai:

1. 1 Pastraipa � Kas J�s esate? 
Panaudokite �i� pastraip� pristatyti save kaip profesional�. Papasakokite apie savo 
profesin� patirt�, o jei tik pradedate savo profesin� karjer� � pasakokite apie 
dalyvautus mokymus ir karjeros siekius. 

2. 2 Pastraipa � K� galite suteikti darbdaviui?
Panaudokite �i� srit� parduoti save! I�ry�kinkite geb�jimus ir savybes, kurios jums 
b�dingos. Galite kalb�ti apie savo dabartines arba ankstesnes pareigas, 
nepamir�tant pamin�ti bet koki� neeilini� apdovanojim� ar pasiekim�, kuriuos 
gavote mokym� ar darbo metu. Taip pat, pamin�kite kolegijoje ar mokykloje gautus 
pasiekimus ar projektus, prie kuri� dirbote  ir t.t. 

3. 3 Pastraipa � Prid�kite asmenin�s informacijos 
Papasakokite apie savo dom�jimosi sritis ar laisvalaikio u�si�mimus. Tai �ne� 
�mogi�kumo jausmo � j�s� apra�ym� ir �rodys, kad tai n�ra j�s� CV dublikatas. Keli 
asmeniniai pasteb�jimai dar labiau privers dom�tis jumis kaip individu. Ta�iau 
venkite per daug asmenin�s informacijos, tokios kaip �eimin� pad�tis. Galiausiai, 
nekalb�kite apie save kaip apie tre�i�j� asmen�, tai gali b�ti palaikyta aroganti�kumu 
ir nemandagumu. 

5. Naudokite medijos elementus profilyje 

J�s siekiate, kad profilis b�t� kiek �manoma labiau �traukiantis, dinami�kas ir 
patrauklus. Tam u�tikrinti yra tik vienas b�das � naudoti medijos elementus savo 
profilyje.  Galite pateikti j�s� veiklos, projekt�, kuriuose dirbote ir t.t. pavyzd�iai 
vaizdo �ra��, internetini� seminar�, pristatym�, skaidruoli� demonstracij� ar 
YouTube kilp� formatu.

�Vis� �vaig�du�i�� profilio k�rimas
Taigi j�s suk�r�te profil� ir esate pasiruo�� prad�ti megzti ry�ius ir jungtis prie 
LinkedIn bendruomen�s, ta�iau gali �iek tiek u�trukti, kol u�megsite ry�ius ir gausite 
rekomendacij�. Iki tol, j�s galite padaryti kelet� dalyk�, idant padidintum�te 
susidom�jim� j�s� profiliu ir u�sitarnautum�te �Vis� �vaig�du�i�� status�. 
 
Kaip pasiekti �vis� �vaig�du�i�� status�:

Prid�kite profesionali� profilio nuotrauk� 

Patarim�, koki� profilio nuotrauk� naudoti, ie�kokite auk��iau. 

Nurodykite veiklos srit� ir viet� 

Nurodykite naujausi� u�imam� pozicij� (su apra�ymu) 

Nurodykite visas ankstesnes pozicijas: pareig� apra�ymus, atsakomybes ir t.t. 
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Prisiminkite, gali b�ti, kad tik pradedate karjer� ir turite vos kelias ar nei vienos ankstesn�s 
pozicijos apie kuri� gal�tum�te para�yti. Nesijaudinkite! Atnaujinkite ankstesnes pareigas, kai 
pereisite � nauj�sias. J�s� LinkedIn profilis (kaip ir J�s� CV) niekada nebus visi�kai u�pildytas ir 
augdami ir nuolatos pl�site darbin�s patirties srit�. 



Nurodykite savo i�silavinim� 

Nurodykite savo geb�jimus (bent 5) 

Tur�kite bent 50 ry�i� 

J�s� profilis n�ra laikomas u�baigtu, jei n�ra bent 50 ry�i�. Gali �iek tiek u�trukti, kol rasite tiek ry�i�, 
tad galite prad�ti j� ie�koti tarp dabartini� ir ankstesni� koleg�. Jei vis dar laukiate savo pirmojo 
darbo, nebijokite pakviesti prisijungti prie j�s� profilio mokyklos ar kolegijos draug�. Tai - geras 
b�das bendrauti ir u�megzti naujus kontaktus, progresuojant j� karjerai. Rekomenduojama, 
suformuluoti asmenin� �inut� �mon�ms, kuriuos norite prijungti prie profilio nei panaudoti 
automati�kai generuojam� tekst�.

Kaip jau anks�iau esame min�j�, daugelis �moni� kitus 
socialinius tinklus, tokius kaip Facebook, Twitter, 
Instagram ir kt. naudoja ne profesiniams tikslams. Ta�iau 
vis daugiau ir daugiau �moni� naudoja platformas kaip 
lengv� b�d� ple�iant j� tinkl� ir taip padidina 
�sidarbinimo galimybes.

Virtualaus �vaizd�io valdymas 
Virtual�s socialiniai tinklai gali b�ti naudingai i�naudoti 
parduoti save ir sudaryti sutart� su j�s� pasirinkta 
kompanija, naudojami netinkamai, jie gali tapti �alingi 
J�s� reputacijai. Gerai yra tai, kad galite (beveik) visi�kai 
kontroliuoti savo virtual� identitet�. Galite pasirinkti kaip 
save parodyti, kokius pom�gius, dom�jimosi sritis ar 
veiklas pamin�ti, su kokiais �mon�mis norite b�ti siejamas 
arba tapti �draugais�.

Vis d�l to, �sitraukimas � socialinius tinklus n�ra tik 
nepavojingas. Vis daugiau darbdavi� vykdo potenciali� 
darbuotoj� socialinio �vaizd�io tyrimus. Vieno tyrimo, 
kuriame dalyvavo 2000 JAV kompanij�, rezultatai parod�, 
kad 52% darbdavi� naudoja socialinius tinklus tirti 
potencialiems kandidatams. Jie nori su�inoti, ar �vaizdis, 
pristatytas CV ar interviu metu yra tikras, ar jo �tikrumu� jie 
tur�t� suabejoti? Dar daugiau, j�s turite steb�ti savo 
virtual� elges� ir kaip jis atspindi jus kaip asmenyb� ir 
profesional�. Perskaitykite �emiau pateikt� s�ra�� k� 
daryti ir ko nedaryti. �is s�ra�as pad�s jums geriau valdyti 
savo virtual� �vaizd�.
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Daryti�

Patikrinkite savo virtualaus privatumo 
nustatymus. Ar gali J�s� asmenin� 
informacij� matyti �mon�s, nesantys j�s� 
Facebook �draug��s�ra�e? Ar gali bet kas 
matyti j�s� asmenin� informacij� 
Instagram ar Twitter tinkluose? Da�nai 
naudojami socialiniai tinklai atnaujina ir 
redaguoja savo privatumo ir laiko juostos 
nustatymus. Norint �sitikinti, kad J�s� 
profilis n�ra matomas visiems, bet tik 
tiems, kuriuos pa��state ir pasitikite, 
reguliariai tikrinkite privatumo 
nustatymo menu ir �sitikinkite, kad tik 
�draugai� turi pri�jim� prie j�s� profilio, 
paveiksl� ir t.t. Susipa�inkite su kitais 
privatumo nustatymais ir pasirinkite 
saugiausi� pasirinkim�  optimalaus 
privatumo i�laikymui.  

Du kartus pagalvokite prie� dalindamiesi 
galimai ��eid�ian�ia �inute ar turiniu. 
Vien� kart� pasidalinus �inute ar turiniu 
virtualiai, sud�tinga visi�kai j� panaikinti. 
Taip pat, tai gali b�ti asmeninis socialinis 
tinklas ir nesusietas su j�s�, kaip 
profesionalo, �vaizd�iu, ta�iau vis daugiau 
ir daugiau darbdavi� tiria potenciali� 
darbuotoj� Facebook, Twitter ir kt., kuo 
daugiau apie j� su�inoti. Neleiskite, kad 
fraz�s ar �juokeliai�, kuriais neapgalvotai 
pasidalijote, gr��t� su kaupu po keleto 
met��

M�gaukit�s socialiniu tinklu! Nors yra 
negin�ijama rizika, susijusi su socialini� 
tinkle naudojimu ir t.t., jei �prasite imtis 
atsargumo dalijantis nuotraukoms ir 
informacija bei naudosite tinkamus 
privatumo nustatymus, n�ra jokios 
prie�asties, kod�l negalite tur�ti 
klestin�io ir saugaus virtualaus socialinio 
�vaizd�io. 

Nedaryti�

Publikuoti jus kompromituojan�ias 
nuotraukas. Taip pat, neleiskite kitiems 
publikuoti j�s� nuotrauk� be j�s� 
leidimo. Gerai �inoma, kad virtualioje 
erdv�je publikuotas nuotraukas labai 
sunku visi�kai sunaikinti. Prisiminkite, kad 
linksma nuotrauka, kuri� publikavote 
b�dami 18-kos gali neatrodyti tokia 
linksma, kai jums 28-eri!

Naudoti netinkam� ar ��eid�ian�i� kalb�. 
Tai sukuria labai neigiam� j�s� �vaizd� ir 
atgrasins bet kok� darbdav�, kuris jus �iek 
tiek patyrin�s.  

Ra�yti negatyvius dalykus apie kitus 
�mones. Mes visi vienu ar kitu metu 
jaut�me poreik� pasakyti, k� i� tikr�j� 
manome apie kolegas ar vadov� ar kt., 
ta�iau pasilaikykite tai asmeniniams 
pokalbiams su draugais ar �eima. 
Socialiniai tinklai yra vie�i forumai ir net 
jei �nedraugauji� su vadovu socialiniame 
tinkle, kas �ino kokius bendrus draugus 
turite? Prisiminkite, kad Twitter yra labai 
vie�as tinklas, o Facebook leid�ia matyti 
draug�-draug� komentarus. Tai rei�kia, 
kad yra labai didel� galimyb�, kad j�s� 
�privat�s�pasisakymai taps vie�i ir pla�iai 
�inomi. 

Skelbti apie nauj� darb� prie� oficialiai 
pradedant dirbti. Kartais darbas yra 
pasi�lomas ir priimamas darbuotojas, 
ta�iau po to darbas �nesimaterializuoja�. 
Taip gali nutikti d�l organizacijos 
finansavimo stokos, darbuotojo 
atsistatydinimo arba t�kstan�io kit� 
prie�as�i�. Kad ir kokios b�t� tos 
prie�astys, geriau palaukti, kol prad�site 
dirbti prie� paskelbdami apie tai visam 
pasauliui, nei v�liau g�dijantis skelbti, 
kad darbo netekote. 
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1 dalis: Sukurkite virtual� LinkedIn profil� (LinkedIn pagalba) 
 https://www.youtube.com/watch?v=3bKi7d-kG4A 
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https://www.youtube.com/watch?v=W7OlvG5Z9Mk
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pagalba)
https://www.youtube.com/watch?v=57iFKVLHCM0

Kaip panaudoti kompanij� LinkedIn puslapius 
https://www.youtube.com/watch?v=cfS-hB4nqo4

Susikurkite puik� studento profil� � patarim� rinkinys
https://university.linkedin.com/content/dam/university/global/en_US/site/pdf/
TipSheet_BuildingaGreatProfile.pdf

Kaip kurti ry�ius LinkedIn � patarim� rinkinys
https://university.linkedin.com/content/dam/university/global/en_US/site/pdf/
TipSheet_NetworkingonLinkedIn.pdf

LinkedIn panaudojimas darbo ar praktikos vietos radimui � patarim� rinkinys 
https://university.linkedin.com/content/dam/university/global/en_US/site/pdf/
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