LinkedIn र यस्को आवश्यकता

यदी तपाईंलाई कुनै जागिर चागिएमा, कुनै कम्पनीमा vacancy खुलेको छ गक छै न थािा
पाउन, आफ्नो जागिर switch िनुु परे मा तपाईं के िनुुहुन्छ? यदी पुरानो तररका अपनाउने िो
भने िामी पत्र-पत्रीका बाट बुझछछं, कम्पनी दु ल्छछ अथवा साथी या छर् -गछमेक बाट थािा
पाउं छछ र यदी job vacancy खुगलएको रिे छ भने पगन गक त कम्पनी मै documents गलएर
कुद् छछ गक त email बाट पठाउछछं । त्यसै िरी कम्पनीिरुलाई पगन employee चगिएमा
पत्रीका सम्स्थानमा, magazines िरुमा र अनेकछ ठाउँ मा िएर गबज्ञापन छपाउनु पने हुन्छ ।
यस्तो प्रकृयामा दु बै पक्षको समय र मेिेनत बढी लाग्ने हुन्छ । यिी समस्याको समाधान िने
उद्धे श्यले ५ जना फोउन्दे सु Reid Hoffman, Konstantin Guericke, Jean-Luc Vaillant, Allen
Blue र Eric Ly गमलेर December 28, 2002 मा LinkedIn को गसजुना िरे भने LinkedIn को
औपचाररक आरम्भ चािी May 5, 2003 मा भएको गथयो ।

क हो त LinkedIn?
सरल भाषामा भन्ने िो भने LinkedIn पेशेवर व्यक्ती िरुका लागि बनागयएको एवटा सामागजक
सन्जाल वेबसाईट (professional social networking) site िो । तपाईं एवटा ठु लो कम्पनी मा
काम िने गवज्ञापन कायु काररणी िो या एवटा सानो ब्यापारी िो या एक पगिलो बषे कलेज
गवद्याथी िो, LinkedIn गत सबैका लािी िो जस्ले आफ्नो professional life लाई गसररयस्ली गलन
चािन्छन र नयाँ अवसर प्राप्त िरी आफ्नो पेसामा उन्नती िनु चािन्छन र नयाँ पेशेवर साथी
िरु बनाउन चािन्छन ।
एक तररकले िे ने िो भने यो एवटा परम्पराित कायुक्रम जस्तै िो जिाँ तपाईं जानु हुन्छ,
अरु पेशेवर व्यक्ती सँि भेट्नु हुन्छ, आफु के िनुु हुन्छ भनेर थोरै

कुरा िनुु हुन्छ र

business cards एक्-आपस मा सात्नु हुन्छ । Facebook र LinkedIn धेरै समान छ । Facebook
मा नयाँ साथी बनछनु भएको जस्तै LinkedIn मा तपाईं ले connections जोद् नु हुन्छ ।
LinkedIn मा तपाईंको सबै पेशेवर अनुभुगत, शैगक्षक योग्यता, गसप र सफलता िरु गनकै सफा
र ब्यवस््थत तररकले रास्खएको हुन्छ ।

LinkedIn अहहले को समयमा हकन जरुरी छ ?

LinkedIn जागिररिरुका लागि सबसे जरुरी वेबसाईट बन्न सफल भैसकेको छ । सबै HR
Managers र Recruiters िरु अगिले LinkedIn मै बगसरिे का हुन्छन । LinkedIn ले तपाईंलाई कम्पनी
वा employer गसत पगिला कगिले नभए जस्तो गसधै जोगिने अवसर प्रदान िछु । जसरर तपाईंले

LinkedIn बाट कम्पनी खोगजरिे को हुन्छ त्यसै िरी कम्पनी ले पगन LinkedIn माफुत तपाईंलाई
खोगजरिे को हुन्छ । त्यसैले LinkedIn account बनानुभएको छै न भने तुरुन्तै बनएर यसबाट फाइदा
गलनुिोला र सुनछलो अवसर को मजा उथाउनुिोला ।

यदी तपाईं LinkedIn मा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल को बुदािरुले तपाईंलाई एवटा राम्रो प्रोफाइल
बनाउन मद्दत पुयौनेछ ।

- प्रोफाइल फोटो छान्दा professional दे स्खने फोटो राख्दा असल हुन्छ
- तपाईंले आफ्नो headline ले तपाईं ठीक को िो, तपाईंले जागिर मा के खोगजरिनुभएको छ
र तपाईंको भगवष्यमा के कस्ता उद्धे श्य छन भनेर उल्लेख िनुु पने हुन्च
- summary लेख्दा सोच गवचार पुयाु एर लेख्नुपने हुन्छ । यदी तपाईंको summary नै राम्रो भएन
भने recruiters िरुले तपाईंको बाकी को प्रोफाइल निे ने सम्भावना बढी हुन्च
- LinkedIn मा रख्नुभएको सबै जानकाररिरु up-to-date कायम िरे र राख्नु पने हुन्छ
- तपाईंसँि भएको गसप िरु तपाईंले mention िनुु पने हुन्छ र त्यस्कै आधर मा तपाईंलाई के
के िनु आउछ भनेर थािा हुन्छ
- जती धेरै अरुको recommendation भयो त्यती नै तपाइ आफ्नो काममा अब्बल हुनुहुन्छ भनेर
थािा हुन्छ
- तपाईंलाई रिर भएको group िरुमा active हुनु भयो भने बजार मा के कस्तो भैरिे को छ भन्ने
जानकारी गन प्राप्त िनु सगकन्छ

तपाईंले LinkedIn के-के का लागी प्रयोग गनन सक्नुहुन्छ ?

- तपाईंको पुरनो सिकमी साथी िरु गसत सम्पकुमा रिन्
- तपाईंको प्रोफाइल नै तपाइ को resume िो । त्यसैले LinkedIn तपाईंले आफ्नो resume को
रुप मा पगन प्रयोि िनु सक्नुहुन्छ
- जागिर खोज्न र apply िनु
- दे श तथा गवदे श्का professionals िरु गसत नयाँ connections बनाउन
- उगचत groups िरु मा भाि गलन्

- अफुलाई आउने कुरा को blog िनु

