
ENOTA 5 

PREDSTAVITVENA 

ORODJA 



 Kaj se boste naučili v enoti 5 

 

 Cilji enote 5 

 

 Katere dele vsebuje enota 5 

 

 Kako bodo preizkušena vaša znanja in spretnosti iz enote 5  

VSEBINA PREDSTAVITVE 



 Katera so glavna digitalna predstavitvena orodja, ki jih lahko uporabljate za predstavitev 
samega sebe, vaših sprenosti in znanj potencialnim delodajalcem 

 

 Kako narediti osebni profil na LinkedInu 

 

 Kako narediti prepričljiv LinkedIn naslov 

 

 Kako prilagoditi LinkedIn URL, da vas bodo ljudje lažje našli na internetu 

 

 Kako narediti odlično profilno fotografijo in jo dodati na LinkedIn profil 

 

 Kako poiskati privlačno sliko ozadja za LinkedIn in jo dodati na profil 

 

 Kako napisati popoln povzetek za LinkedIn 

 

 Kako dokumentirati vaše izdelke in veščine in kako dodati medije na vaš Linkedin profil 

Kaj se boste naučili v enoti 5 





 Vam podati praktičen pregled na področju predstavitvenih orodij, ki se lahko 
uporabijo na profesionalnih profilih (na primer: na LinkedInu ali Xingu) 

 

 Vam pomagati pri vzpostavitvi LinkedIn profila 

 

 Vam pomagati narediti prepričljiv LinkedIn naslov 

 

 Prilagoditi vaš LinkedIn URL, da vas bodo ljudje lažje našli na internetu 

 

 Vas naučiti, kako narediti odlično profilno fotografijo in jo dodati na Linkedin profil 

 

 Vam pomagati pri iskanju privlačne slike ozadja za LinkedIn in jo dodati na vaš profil 

 

 Vam pomagati pri pisanju popolnega povzetka na LinkedInu  

 

 Vas naučiti, kako dokumentirati vaše izdelke in veščine in kako dodati medije na vaš 
LinkedIn profil 

Cilji enote 5 



 Glavna digitalna predstavitvena orodja, ki jih lahko uporabljate z predstavitev 

sebe, svojih sposobnosti in znanj potencialnim delodajalcem.  

 

 Glavno orodje - osebni profil na karierno usmerjenem družbenem omrežju (na 

primer: LinkedIn ali Xing).  

 

 LinkedIn osebni profil, vključno z osnovnimi komponentami (LinkedIn naslov, 

po meri narejen URL, profilna fotografija, slika ozadja in popoln povzetek). 

 

 Kako dodati druga predstavitvena orodja, kot so video posnetki, fotografije, 

predstavitve, dokumenti, povezave, infografika.  

 

Katere dele vsebuje enota 5? 



 Pripravili smo ocenjevalne liste, v katerih 

boste navedli, kaj ste se naučili in kaj ste 

naredili v enoti 5. 

 

 In to še ni vse! Med vami bo potekalo 

tekmovanje za najboljše Linkedin profile. 

Pet najboljših profilov bo zmagalo.  

 

Kako bodo preizkušena vaša znanja in spretnosti iz enote 5? 



 


