
Guide til at linke til Institut for Matematik på LinkedIn 
Hvis du ikke har LinkedIn 
Hvis du ikke har en linkedIn-profil, kan du oprette en her: www.linkedin.com.  
Tryk på ”join now” i øverste højre hjørne.  

 

 

Nu åbner denne side. Skriv din E-mail og vælg et kodeord du vil bruge når du logger på LinkedIn fremover. 
Tryk derefter på ”continue” og følg resten af vejledningen.  

 

Når du er oprettet på LinkedIn, kan du følge vejledningen nedenfor til at linke til Institut for Matematik.  



 

Hvis du allerede har en LinkedIn-profil 
Log in på din linkedIn-side, tryk på ikonet øverst i højre hjørne ”dig” og vælg ”vis profil”.  

 

Du kommer nu ind på din profil  

 

Rul ned på siden indtil du finder ”erfaring” og ”uddannelse”.  

• Hvis du er ansat på Institut for Matematik, skal du trykke på blyants-ikonet ved ”erfaring”.  



• Hvis du er uddannet (eller under uddannelse) ved Institut for Matematik, skal du trykke på blyants-
ikonet ved ”uddannelse”.  

• Hvis du både er uddannet ved instituttet og arbejder her, skal du igennem begge indstillinger.  

 

 

Hvis du er ansat på Institut for Matematik, Aarhus Universitet  
Tryk på blyantsikonet ud for ”erfaring”. Der popper et vindue op. Her skal du skrive ”Institut for Matematik, 
Aarhus Universitet” med undertitel ”research” og trykke på ikonet blandt valgmulighederne som vist på 
billedet.  

 



 

Tryk på gem  

 

 
Husk også 
at følge Institut for Matematik, Aarhus Universitet på LinkedIn ved at søge i øverste bjælke efter ”Institut 
for Matematik, Aarhus Universitet”.  

 

Når du kommer ind på siden ”institut for Matematik, Aarhus Universitet” vælger du herefter ”følg” ude til 
højre.  



  

Du vil nu følge Institut for Matematik og se nyheder omkring instituttet på LinkedIn.  

 
Hvis du læser på- eller er uddannet ved Institut for Matematik, Aarhus Universitet 
Tryk på blyantsikonet ud for ”uddannelse”. Der popper et nyt vindue op.  

 

Skriv her ”Institut for Matematik, Aarhus Universitet” og tryk på bjælken 



 

Tryk nu på ”gem”.  

 

Du er nu knyttet til Institut for Matematik på LinkedIn J  



Husk også 
at følge Institut for Matematik, Aarhus Universitet på LinkedIn ved at søge i øverste bjælke efter ”Institut 
for Matematik, Aarhus Universitet”.  

 

Når du kommer ind på siden ”institut for Matematik, Aarhus Universitet” vælger du herefter ”følg” ude til 
højre.  

  

Du vil nu følge Institut for Matematik og se nyheder omkring instituttet på LinkedIn.  

 

 

 


