Coaching pentru cariere în instituţiile UE
de la cel mai experimentat coach şi trainer pentru instituţiile UE: Carmen Peter

-

Cum îţi poţi asigura succesul în obţinerea unei cariere profesionale în instituţiile UE? Prin training şi
coaching de la cea mai experimentată persoană din Bruxelles. Stabileşte-ţi o strategie de carieră în
instituţiile UE nouă, captivantă şi realizabilă şi, împreună cu Carmen, îţi vei atinge obiectivele.

Coaching pentru cariere la cel mai înalt nivel în
instituţiile UE cu Carmen Peter, coach şi trainer
Întrucât concurenţii provin din toate statele Europei, o carieră europeană
presupune sprijin profesional remarcabil.
Cine are nevoie de coaching?
Carmen oferă training pentru toate nivelurile şi pentru toate concursurile.
De la asistenţi la manageri, de la agenţi contractuali la experţi naţionali
detaşaţi având o anumită specializare, Carmen te va ajuta să te
pregăteşti din punct de vedere profesional. Coaching-ul poate fi
individual sau organizat la nivel de grup, caz în care sunt aplicate tarife
reduse.
Candidatura la Oficiul European pentru Selecţia de Personal (EPSO)
Cu cât este mai ridicat nivelul postului, cu atât sunt mai importante
pentru EPSO formularul de înscriere şi parcursul profesional; astfel, este
cu atât mai important să beneficiezi de sprijinul unui profesionist pentru
a-ţi identifica şi scoate în evidenţă viitorul rol şi valoarea adăugată.
Testele iniţiale pe calculator organizate de EPSO
Testele de raţionament numeric, verbal, abstract şi situaţional constituie
prima etapă a concursului. Pentru a reuşi, învăţarea unor tehnici şi
dobândirea unei strategii vor face diferenţa între doar a obţine punctajul
minim impus şi a fi într-adevăr selectat pentru etapele următoare.
Centrul de evaluare organizat de EPSO
Studiul de caz, prezentarea orală, interviul structurat şi exerciţiile de grup
presupun toate o pregătire riguroasă. Pentru a înregistra progrese,
Carmen va oferi o simulare realistă a concursului şi vei fi confruntat cu
alţi candidaţi.
O carieră în instituţiile UE: obţine job-ul acum
Dacă eşti laureatul unui concurs şi numele tău figurează pe o listă de
rezervă, Carmen te va ajuta cu o strategie pentru a obţine un post, de la
scrisoarea de motivare şi scrierea CV-ului, până la a-ţi pune în valoare
aptitudinile şi talentele în cursul pregătirii interviului, în scopul de a obţine
job-ul pentru care ai muncit atât de mult.
Coaching pentru dezvoltare profesională
Pentru o evoluţie cât mai rapidă în carieră şi pentru a-ţi identifica
obiectivele, coaching-ul oferit de Carmen este indispensabil. Ea te va
ajuta să îţi identifici punctele tari şi pe cele slabe şi să îţi construieşti o
carieră.
Team building şi team coaching
Un alt serviciu oferit de Carmen pe care instituţiile UE au ajuns să se
bazeze de-a lungul anilor este team coaching-ul. Şefii de unităţi şi
directorii pot beneficia cu uşurinţă de unul dintre team building-urile
oferite de Carmen cu o durată cuprinsă între una şi trei zile pentru
personalul aflat în subordinea acestora şi adaptat nevoilor lor specifice.

Coaching pentru management şi leadership
Carmen te va pregăti în ceea ce priveşte aptitudinile tale de
comunicare, conştientizarea capacităţilor tale de lider şi
stilurile de management, precum şi în privinţa tehnicilor
utilizate pentru a obţine cele mai bune rezultate de la echipa
ta.
Rezultatele ei bune concretizate prin reuşita candidaţilor
sunt dovedite. Este imposibil să lucrezi cu un trainer mai
experimentat, mai bine informat şi cu o calificare mai înaltă.
Cu un click aici, poţi citi mai multe poveşti de succes sau
noul blog al lui Carmen.
„Experienţa dobândită de Carmen în coaching a fost extrem
de utilă în cursul pregătirii mele pentru un interviu important
în cariera mea. Îndrumarea acesteia m-a ajutat să îmi
structurez gândurile şi să îmi pregătesc o autoprezentare
suficient de succintă, dar convingătoare. Faptul că am ştiut
că eram bine pregătit pentru interviu mi-a dat o încredere
semnificativă. Am reuşit.”
Tony Carritt
„Carmen m-a pregătit excelent pentru a-mi atinge obiectivul
de a fi laureatul unui concurs general organizat de EPSO.
Ea a reuşit să scoată în evidenţă ceea ce era esenţial pentru
profilul meu, m-a ajutat să mă concentrez pe ceea ce
contează cu adevărat şi, cel mai important, mi-a dat curajul
şi încrederea necesare pentru a avea o prestaţie bună. Sper
că vom mai colabora în viitor.”
Andrei Mungiu
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