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În secțiunea experiența, arăți care este parcursul tău profesional sau a afacerii tale. 

  

E recomandat să scrii mai mult decât numele companiei și titlul postului pe care îl ocupi 

dacă ești profesionist într-un domeniu.  
 

Dacă ești propietarul afacerii sau dacă ești antreprenor, detaliază mai mult decât numele 

companiei.   

 

Aici ai oportunitatea să expui competențele tale, rezultatele notabile și proiectele 

relevante.  
 

Arată cifre, statistici, atașează documente și link-uri către pagini din site-ul companiei sau 

produsele pe care vrei să le promovezi.  

 

Dacă în secțiunea “Despre” ai expus parte din personalitatea ta, ai generat curiozitate și 

dorința de a afla mai mult, aici e locul unde poți concretiza “vânzarea”.   
 

Dacă ai o afacere, explică cum poate ajuta conceptul, produsul sau serviciul pe care îl 

oferi. 

De reținut că această secțiune e folosită de LinkedIn în căutările interne pe baza 

cuvintelor cheie.  

Vei apărea în căutările din LinkedIn dacă folosești cuvinte cheie, relevante pentru 

industria sau profesia în care activezi.  

Asigură-te că în cele 2.000 de cuvinte pe care le folosești in zona de descriere, ai și 

cuvinte care să facă profilul tău să fie foarte vizibil în căutările interne din LinkedIn. 

În această secțiune te poate diferenția de alți competitori.  

Descrie aici care sunt factorii tăi diferențiatori, caracteristici ale serviciilor tale. 

Dacă ai nevoie de sprijin direct de la mine și vrei să scriem această secțiune împreună, 

trimite-mi un e-mail la mihai@mihaimihalcea.ro sau scrie-mi un mesaj în LinkedIn.  

Dacă îți e foarte clar ce ai de făcut, printează pașii de mai jos și lucrează punct cu punct 

secțiunea „Experience” a profilului tău!  

E timpul să ai un profil de LinkedIn la nivel profesionist!  

 

Your Virtual Coach,  

Mihai Mihalcea  
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1. CARE ESTE TITLUL POSTULUI ȘI FUNCȚIONALITATEA? 

E important să se înțeleagă foarte rapid care e funcțiunea postului. De citit încă o 

dată profilul tău și analizat dacă are coerență începând de la titlul contului tău până 

la secțiunea experiență. 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. CE EXPERTIZĂ/COMPETENȚE AM ȘI CUM POT FI DE FOLOS? 

E necesar să comunici foarte clar care e expertiza și experiența ta. Oamenii nu 

intuiesc întotdeauna cum și dacă îi poți ajuta!  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. CE REZULTATE RELEVANTE AM AVUT? 

Aici am oportunitatea de a arăta la modul concret realizările din afacere sau 

activitatea curentă.  

Cifre, realizări, impact social sau pentru alte afaceri, etc. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. CE SERVICII/PRODUSE POT FURNIZA? 

Cum poate ajuta conceptul, produsele sau serviciile pe care le ofer. De detaliat 

pentru ce tip de client este, și cum sunt segmentate.  

Care sunt factorii diferențiatori, caracteristici ale serviciilor către nișa mea, fără o  

înșiruire de servicii care sunt comune în această industrie! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5. CARE SUNT DOCUMENTELE ȘI LINK-URILE RELEVANTE ? 

Documente, prezentări și link-uri relevante către pagini din site-ul companiei sau 

produsele pe care vreau să le promovez. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

ALTE INFORMAȚII SPECIFICE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LISTA DE VERIFICARE 
 

 

□ TITLUL POSTULUI E RELEVANT ȘI UȘOR DE ÎNȚELES.  

 

□ AM DESCRIS FUNCȚIONALITATEA POSTULUI/ROLULUI. 

 

□ AM EXPUS EXPERTIZA ȘI EXPERIENȚA MEA. 

 

□ AM EXPUS REZULTATE NOTABILE (BRANDURI. ȘI/SAU 

CLINEȚI PENTRU CARE AM LUCRAT). 

 

□ AM PREZENTAT CIFRE RELEVANTE, PROIECTE DE 

SUCCES.  

 

□ AM DETALIAT SERVICIILE/PRODUSELE PE CARE LE POT 

FURNIZA ȘI PENTRU CINE SUNT ADECVATE. 

 

□ AM COMPLETAT SECȚIUNEA DESCRIERE CU 2000 DE 

CARACTERE.  

 

□ AM FOLOSIT FACTORI DIFENȚIATORI. 

 

□ AM FOLOSIT CUVINTE CHEIE PENTRU INDUSTRIA SAU 

PROFESIA MEA. 

 

□ AM ATAȘAT POZE, DOCUMENTE ȘI LINK-URI. 
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