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WYSZUKIWANIE KANDYDATÓW NA LINKEDIN

Portal społecznościowy LinkedIn został założony z myślą o łączeniu specjalistów z

całego świata, tak brzmi właśnie misja twórców platformy.

WARTO WIEDZIEĆ

Co sekundę na platformie zakładane są dwa nowe konta użytkowników. Jest to

zatem bardzo duży potencjał dla rekruterów.

Specjalnie dla rekruterów LinkedIn przygotował zaawansowane narzędzia ułatwiające

znalezienie najlepszego kandydata, jednak to rozwiązanie jest płatne. Czy nie posiadając

rozszerzonego konta rekruterskiego na LinkedIn możesz nadal znaleźć dopasowanych

kandydatów? 

Możesz, jednak podgląd wyników w tym wypadku będzie ograniczony do około 1000

profili. Im bardziej szczegółowo wyfiltrujesz kandydatów, tym więcej dopasowanych

osób pojawi Ci się w wynikach tego ograniczonego wyszukiwania.

Po znalezieniu osób spełniających Twoje kryteria, możesz wyświetlić ich profile i

dowiedzieć się więcej na temat ich doświadczenia zawodowego. Kiedy uznasz, że dany

kandydat wstępnie spełnia Twoje oczekiwania, zaproś go do kontaktu i napisz krótką,

zachęcającą wiadomość. Pamiętaj, że w wersji bezpłatnej masz tutaj znacznie

ograniczoną liczbę znaków, dlatego komunikat musi być krótki, ale jasny i zachęcający.

Wykorzystaj też dodatkowe informacje zawarte na profilu takie jak opublikowane posty,

aktywności danej osoby na platformie. Dzięki komentarzom lub reakcjom, możesz

zacząć nawiązywać relację z taką osobą, ale możesz również dotrzeć do kolejnych,

podobnych osób, które również są aktywne pod postami wybranego, potencjalnego

kandydata.

Przyjrzyjmy się zatem jak wyszukać konkretnych kandydatów na LinkedIn.
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W pasku wyszukiwania LinkedIn wpisz słowo klucz, by znaleźć
odpowiedniego kandydata1

Na stronie wyników zaznacz kartę "Osoby", aby wyświetlić tylko profile osób z
słowem kluczem2

WYSZUKIWANIE KANDYDATÓW NA LINKEDIN

Wykorzystaj dodatkowe filtry, aby zawęzić wyniki wyszukiwania. 3
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BOOLEAN SEARCH

Jeśli zwykłe wyszukiwanie przez LinkedIn to dla Ciebie za mało, z pomocą przychodzi

zaawansowana metoda Boolean Serach. To nic innego jak zbiór określonych

operatorów logicznych, które pozwalają precyzyjniej i bardziej szczegółowo opisać to,

czego szukamy przeglądarce, która to dla nas robi.

Możesz wyjść wtedy poza platformę LinkedIn, ale nadal przeszukiwać ją za pomocą na

przykład wyszukiwarki Google.

To, na co warto jeszcze zwrócić uwagę zanim przejdziemy do opisu poszczególnych

operatorów, to fakt, że bardzo często na LinkedIn użytkownicy wpisują swoje

stanowiska w języku angielskim. Dlatego, nawet jeśli szukasz kogoś w Polsce, pamiętaj,

aby wśród słów kluczowych znalazły się również ich angielskie odpowiedniki.

Przyjrzyjmy się teraz podstawowym operatorom, dzięki którym przeszukasz cały

internet w poszukiwaniu swoich idealnych kandydatów.

#1 Cudzysłów

Kiedy wyszukujesz konkretnej frazy, składającej się z więcej niż jednego słowa, aby

uzyskać wyniki zawierające dokładnie tę frazę w tej samej formie i kolejności, użyj

cudzysłowiu, na przykład "rekruter IT".

Gdybyś w tym przykładzie nie użyła cudzysłowiu, Google znalazłoby dla Ciebie wyniki

zawierające zarówno rekrutera IT, jak i rekrutera, jak i IT.

Kolejną zaletą stosowania cudzysłowiu jest omijanie również synonimów danych słów

kluczowych, które Google zwyczajowo podpowiada, generując dodatkowe dziesiątki

wyników.
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#3 Operator OR

Operatora OR będziesz używała wtedy, kiedy przynajmniej jeden z warunków będzie

spełniony, czy mocno rozszerzasz swoje wyniki wyszukiwania.

#2 Operator AND

Dzięki temu operatorowi zawężysz wyniki wyszukiwania, ponieważ pokaże Ci on tylko te

strony, które zawierają jednocześnie i jeden, i drugi warunek. Aby Ci to zobrazować,

posłużę się poniższą grafiką.

A AND B

Jeżeli zatem poszukujesz Rekrutera IT mówiącego w języku niemieckiem, to dla Ciebie

zbiorem A będzie "Rekruter IT", a zbiorem B "niemiecki". Wynikiem wyszukiwania będą

Rekruterzy IT mówiący w języku niemieckim.

"Rekruter IT" AND niemiecki

A BA OR B
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#4 Operator NOT

Dzięki temu operatorowi z kolei wykluczysz niechciane słowa kluczowe, które mogą

kojarzyć się z danym stanowiskiem, ale dla Ciebie nie są istotne.

Może być to szczególnie przydatne, kiedy masz w zbiorze frazy bliskoznaczne, które

mogą określać Twojego kandydata, na przykład Rekruter IT, ale też Specjalista ds.

Rekrutacji IT. Aby szukać i jednych i drugich, możesz właśnie zastosować operator OR.

Wyniki wyszukiwania będą wtedy zawierały osoby, które mają w swoich profilach

zapisaną nazwę stanowiska "Rekruter IT" lub "Specjalista ds. Rekrutacji IT"

W tym momencie możesz również łączyć poznane już operatory AND i OR, które dają Ci

jeszcze większe pole manewru. Możesz na przykład wyszukać osoby zajmujące się

rekrutacją IT w języku niemieckim.

Ważne jest wtedy użycie nawiasu porządkującego. Jeśli tego nie zrobisz, Google czyta

warunki zgodnie z regułą QPNAO, od pierwszych słów angielskich nazw tych

operatorów. Przekładając na język polski: cudzysłów, nawias, NOT, AND i OR.

("Rekruter IT" OR "Specjalista ds. Rekrutacji IT) AND niemiecki

A BA NOT B

"Rekruter IT" OR "Specjalista ds. Rekrutacji IT"
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Ten operator może być szczególnie użyteczny, kiedy na przykład poszukujesz

początkującego rekrutera IT i chcesz wykluczyć osoby z dłuższym doświadczeniem.

W samej wyszukiwarce Google, zamiast NOT używa się symbolu minusa "-" przed

słowem, które chcemy wykluczyć.

Wykorzystując wszystkie operatory, możesz zaprojektować takie warunki

przeszukiwania sieci, aby znaleźć początkującego rekrutera IT z językiem niemieckim.

("Rekruter IT" OR "Specjalista ds. Rekrutacji IT) AND niemiecki NOT senior

"Rekruter IT" NOT senior | "Rekruter IT" -senior

Z tych operatorów możesz korzystać na stronie bezpośrednio w wyszukiwarce LinkedIn

a dobrze zaprojektowany i ułożony ciąg warunków pozwoli Ci dotrzeć do lepszych i

dokładniejszych wyników wyszukiwania. 

Jak już wspomniałam, wykorzystując te same zasady, możesz przeszukiwać LinkedIn

poza nim, korzystając z przeglądarki Google. Dzięki temu możesz przeglądać nie tylko

LinkedIn, ale również inne media społecznościowe czy strony, na których przebywają

Twoi potencjalni kandydaci. Co ciekawe, przeszukiwanie LinkedIn przez Google może

przynieść lepsze rezultaty, niż przeszukiwanie LinkedIn w LinkedIn.

Poznaj zaawansowane operatory Boolean Search.

WARTO WIEDZIEĆ
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BOOLEAN SEARCH ZAAWANSOWANE OPERATORY

#3 Intitle

W tym przypadku z kolei wyszukiwanie będzie miało miejsce w tytule danej strony, czyli

w tekście, który zazwyczaj wyświetla Ci się jako nazwa danej zakładki. Poszukajmy

rekrutera freelancera, który ma własną stronę internetową. Zajrzymy tam do zakładki "O

mnie"

#1 Site

To polecenie dodane na początku lub na końcu Twojego łańcucha wyszukiwania

(boolean strings) będzie przeszukiwało konkretne adresy stron. Poniższy zapis będzie

przeszukiwał tylko strony linkedin'a.

Tak zadane polecenie będzie wyszukiwało słów kluczowych tylko w nazwie adresu

strony. Poniższy przykład znajdzie strony, które w nazwie swojego adresu mają słowo

"CV".

Inurl:CV

Site:pl.linkedin.com

#2 Inurl

Intitle:o-mnie
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#6 * (asterysk)
Potoczna "gwiazdka" uzupełnia niedopowiedziane słowo. Możesz jej używać na

przykład, kiedy Twoje słowa kluczowe mają tę samą bazę, ale różne końcówki. Rekruter,

rekrutacja, rekrutujemy i tak dalej. Jeśli chcesz znaleźć dowolną formę tego słowa,

użyjesz właśnie tej komendy.

Przydatna również kiedy w całej frazie pojedyncze słowa mogą się wymieniać, na

przykład kiedy szukasz kogoś od obsługi klienta, może to być specjalista, ekspert,

menadżer itp. Interesuje się tylko druga część poszukiwań, a co będzie przed nie ma

znaczenia.

#4 Intext

Po zastosowaniu tej komendy Google zacznie przeszukiwać cały dostępny na danej

stronie tekst pod kątem zadanych słów kluczowych. Sprawdźmy jak będzie to

wyglądało, gdy na stronie forum rekruterskiego, chcemy znaleźć informacje rekruterów

z Warszawy

Dzięki tej komendzie możesz wyszukać konkretne formaty dokumentów, na przykład

PDF.

Filetype:pdf

SIte:forumrekruterow.pl intext:Warszawa

#5 Filetype

rekrut* | * "obsługi klienta"
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Pamiętaj, że jeżeli Twoja fraza kluczowa składa się z więcej niż jednego słowa, to aby

zapewnić dokładne wyniki wyszukiwania użyj cudzysłowiu.

Kiedy wymieniasz więcej niż jeden warunek OR, poza tym, że powinnaś umieścić je w

nawiasie, to kolejne warunki również opisujesz komendą OR, aby cały czas rozszerzać

poszukiwanie o kolejne słowa kluczowe. 

Inaczej rzecz się ma kiedy wymieniasz kolejne niepożądane umiejętności czy słowa

kluczowe, wtedy przed nawiasem zapisujesz komendę NOT, ale już w nawiasie używasz

komendy AND, aby wykluczyć wszystkie niechciane slowa kluczowe.

PODSUMOWANIE

operatora AND używasz do umiejętności "must have", czyli podstawowych

operatora OR używasz do umiejętności "nice to have", czyli pożądanych, ale nie

obowiązkowych

operatora NOT używasz do umiejętności niepożądanych

Kiedy tworzysz ciągi wyszukiwań korzystając z operatorów boolean search, możesz

przyjąć zasadę, że:

Istnieją narzędzia, które mogą Cię wyręczyć z zapamiętywania zależności

poszczególnych operatorów i komend dodatkowych i dla samego LinkedIn'a jest to

darmowa strona Recruite'em. Jeśli jednak chcesz szerzej przeszukiwac internet świetnie

sprawdzi się również darmowe narzędzie Googla - Google Advanced Search.

Jak widzisz, nawet przy braku płatnych narzędzi można świetnie rekrutować pasywnych

kandydatów, którzy są dostępni w internecie, a spora ich część tutaj jest. Eksperymentuj,

testuj, twórz swoje boolean strings i znajduj najlepiej dopasowanych do Twoich potrzeb

kandydatów online.


