Linkedin werkt echt om een baan te vinden.
Regelmatig krijgen wij verzoeken van deelnemers om iets te wijzigen in de
inschrijving en soms om de inschrijving door te halen. Wij zijn dan natuurlijk
benieuwd naar de reden en vragen daar dan ook naar.
Een relatie had een reden waar de meesten van ons van dromen. Hij had weer een
baan gevonden en kon dat feit toeschrijven aan het gebruik van Linkedin. Zijn
verhaal, letterlijk uit zijn mail geknipt, is als volgt.

Linkedin heeft mij inderdaad aan die baan geholpen. Vele jaren geleden deed ik
rechtstreeks zaken met dit bedrijf vanuit mijn functie bij mijn vorige werkgever. Zij
wisten wat zij aan mij hadden, maar dat was ook omgekeerd het geval. Ik heb in
totaal 3 jaar zaken met hun gedaan en de kontakten zijn altijd behouden, zij het, in
de laatste jaren wat minder.
Ik had net mijn profiel gemaakt en ben lustig opzoek geweest naar nieuwe kontakten.
Binnen enkele weken had ik meer dan 100 kontakten. In mijn profiel had ik bij mijn
functie vermeld ….. op zoek naar een nieuwe uitdaging.
Uiteindelijk heb ik dit bedrijf geconnect. Binnen 10 minuten had ik een reactie terug
met de vraag wat er in het laatste jaar allemaal is gebeurd en waarom ik thuis zat.
Hierop weer een reactie gegeven en ik ben uitgenodigd om maar weer eens bij te
praten. Het was een fijn open gesprek over koetjes en kalfjes, over vroeger en nu, en
het gesprek eindigde in de vraag of ik niet geïnteresseerd was in de openstaande
vacature. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de nieuwe baan die ik per 1 maart ga
vervullen.
Het kan allemaal heel snel gaan.

De persoonlijke gegevens van deze relatie zijn bij Werk55plus-EL bekend. Het gang
van zaken is heel herkenbaar en klinkt als een simpel een twee drietje. Het verhaal
bevat gelijk de noodzakelijke succesfactoren. Actief aan de slag, niet afwachten,
open instelling en gebruik maken van je netwerk via Linkedin.

