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CIRC 139-2017

Seminario tecnológico: Linkedin
Apreciado/a compañero/a:
El motivo de la presente es poner en tu conocimiento que este Colegio ha organizado
una sesión técnica sobre el uso de Linkedin.
En un mundo cada vez más global e interconectado Linkedin es la red profesional por
excelencia, una plataforma en constante evolución y cambio que nos ofrece múltiples
oportunidades para nuestro desarrollo profesional. Abrirse un perfil en la red es fácil;
optimizar ese perfil para conseguir nuestros objetivos, todo un reto. Como objetivos de la
sesión nos marcamos conocer Linkedin y analizar sus variables para valorar si puede
resultarnos útil en nuestra tarea profesional. Para ello desarrollaremos los siguientes
contenidos:
1.- ¿Qué es Linkedin?
2.- ¿Qué cosas puedo hacer con Linkedin?
3.- ¿Qué hay en Linkedin que me pueda interesar?
4.- ¿Cómo puedo crear mi perfil?
5.- ¿Cómo diseñar mi estrategia?
En definitiva, se trata de analizar la herramienta para decidir si puede resultarnos útil
en nuestro desempeño profesional.
Ponente: D. Toni Roig, pedagogo especialista en competencia digitales.
Fecha: jueves 9 de noviembre de 2017.
Hora: de 18:30 a 20:00 h.
Lugar: Salón de Actos del Colegio.
Se ruega a los colegiados que estén interesados se inscriban contactando por fax
(971-719313) o correo electrónico con este Colegio (coetima@coeti-balears.com).
Esperando que resulte de tu interés y que podamos contar con tu presencia, recibe
un cordial saludo.
Atentamente,
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Fdo. Carlos M Palmer.
Gerente COPETI Illes Balears.
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Seminari tecnològic: Linkedin.
Benvolgut/da company/a:
El motiu de la present és posar en el teu coneixement que aquest Col·legi ha
organitzat una sessió tècnica sobre l'ús de Linkedin.
En un món cada vegada més global i interconnectat Linkedin és la xarxa professional
per excel·lència, una plataforma en constant evolució i canvi que ens ofereix múltiples
oportunitats per al nostre desenvolupament professional. Obrir-se un perfil a la xarxa és fàcil;
optimitzar aquest perfil per aconseguir els nostres objectius, tot un repte. Com a objectius de
la sessió ens marquem conèixer Linkedin i analitzar les seves variables per valorar si pot
resultar-nos útil en la nostra tasca professional. Per a això desenvoluparem els següents
continguts:
1.- Què és Linkedin?
2.- Quines coses puc fer amb Linkedin?
3.- Què hi ha en Linkedin que em pugui interessar?
4.- Com puc crear el meu perfil?
5.- Com dissenyar la meva estratègia?
En definitiva, es tracta d'analitzar l'eina per decidir si pot resultar-nos útil en el nostre
acompliment professional.
Ponent: Sr. Toni Roig, pedagog especialista en competències digitals.
Data: dijous 9 de novembre de 2017.
Hora: de 18.30 a 20.00 h.
Lloc: Sala d’actes del Col·legi.
Es prega als col·legiats interessats que s’inscriguin contactant per fax (971719313) o correu electrònic amb aquest Col·legi (coetima@coeti-balears.com).
Esperem que resulti del teu interès i que puguem contar amb la teva presència.
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Sgt: Carlos M. Palmer.
Gerent COPETI Illes Balears.
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