




• Our services
— Executive Search
— Leadership Assessment

• Established in Stavanger (1992)

• Opened Oslo office (2012)

• Norwegian member of Intersearch World-
wide, a leading global alliance of executive 
search companies (2013)

• Senior consultants with relevant industry 
and managerial experience

• Majority owned by Adolfsen Group
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Intersearch Norway

Leading Executive search specialist – Energy services



Linkedin fra et rekrutteringsperspektiv:

• Utstillingsvindu – egen merkevare
• Din offentlige CV
• En god profil gir et godt førsteinntrykk 
• En utfyllende profil øker søkbarhet
• Hvem leser profilen?
• Gjør deg synlig





Linkedin Profil:

• Profesjonelt bilde
• «Open to work», velg taggen «synlig for rekrutterere»
• Tittelfelt: fullstendig tittel, kompetanse, grad – tenk søkbarhet 
• En god og konsis beskrivelse av deg selv/erfaring i «About» feltet 

som inkluderer relevante søkeord (konkrete beskrivelser, eventuelt 
med avsnitt slik at det er lett leselig)

• En  par utdypende setninger/punkt under hver jobb som viser hva 
du faktisk har utført/resultater (stikkordsform og lett leselig)

• Eksempler: omsetning/resultat, P&L ansvar, budsjettansvar, 
produktutvikling, leveranser, prosjekter…



Linkedin Profil:

• Utdannelse, inkluder spesialisering
• Frivillige verv og styreverv
• Sertifiseringer/kurs
• Legg inn alle språk
• Skills and assessments: relevante ord som beskriver din 

kompetanse og er søkervennlige
• Legg inn egne artikler/publikasjoner

• OBS hyppige skifter av stilling (hvis du har vært konsulent bør 
det beskrives som en stilling)

• Ikke bruk forkortelser
• Norsk profil versus engelsk profil









AKTIVITET

• Anbefalinger fra kolleger, ledere og personer som har rapportert 
til deg

• Inviter nettverket (hvis du i intervjuet sier at du har stort 
nettverk ønsker vi å se at det speiles på Linkedin)

• Følg bedrifter som interesserer deg faglig og personlig
• Sjekk Linkedin regelmessig 
• Hvis kontaktet av headhunter – svar raskt og høflig





BLI SYNLIG:

• Vær aktiv – kommenter på poster
• Legg ut poster i feeden, det viser hva du interesserer deg for 
• Følg bedrifter som interesserer deg 
• Følg opp nettverket og send en personlig hilsen innimellom på PM
• Omdømmebygging – OBS attitude/høflig språk
• Alt må tåle forsideoppslag i avisen






