Príprava na kariéru v inštitúciách Európskej únie
-

Carmen Peter: ponuka od skúsenej lektorky a odbornej poradkyne pre couching v EÚ
Ako si môžete zabezpečiť úspech pri dosiahnutí svojej profesionálnej kariéry v EÚ? S tréningom a couchingom od
najskúsenejšej osoby v Bruseli. Doprajte si pre seba novú, vzrušujúcu a dosiahnuteľnú kariérnu stratégiu a s
Carmen Peter dosiahnete svoje ciele.

Odborné poradenstvo (couching) pre najžiadanejšie
posty v EÚ ponúka pani Carmen Peter, odborná
poradkyňa a lektorka
Výberových konaní sa zúčastňujú kandidáti z celej Európy. Cesta k
Vašej európskej kariére si preto vyžaduje dôkladnú prípravu a podporu.
Kto potrebuje odborné poradenstvo (couching)?
Pani Carmen Peter vedie prípravné kurzy pre všetky stupne výberových
konaní do inštitúcií Európskej únie. Odborne a profesionálne Vám
pomôže v príprave, či už sa uchádzate o miesto asistenta či manažérky,
zmluvnej zamestnankyne európskych inštitúcií či špecializovaného
vyslaného národného experta. Odborné poradenstvo (couching) môže
byť individuálne či skupinové, ktoré má výhodnejšie cenové podmienky.
Prihláška podaná Európskemu úradu pre výber personálu (EPSO)
Čím významnejšie je miesto, o ktoré sa uchádzate, tým dôležitejší je
spôsob, akým vyplníte Vašu prihlášku pre EPSO a ako v nej popíšete
Vaše pracovné skúsenosti. Je preto veľmi dôležité poradiť sa s
profesionálkou, ktorá Vám pomôže vybrať a zdôrazniť Vaše prednosti a
pridanú hodnotu pre toto miesto.
EPSO test na počítači
Prvá časť výberového konania na posty v európskych inštitúciách sú
písomné testy prebiehajúce na počítači: testy numerického, verbálneho
či abstraktného uvažovania, ako aj testy overujúce situačný úsudok.
Predpokladom pre úspech je správny postup pri príprave, založený na
dobrej stratégii. To tvorí rozdiel medzi iba účasťou v testoch a postupom
do ďalšieho kola výberového konania.
EPSO hodnotiace centrum
Prípadová štúdia, ústny prejav, štrukturovaný rozhovor a cvičenia v
skupine vyžadujú tvrdý tréning. Carmen Peter Vám poskytne realistické
simulácie výberových konaní a Vy budete konfrontovaný s ostatnými
žiadateľmi, aby ste sa lepšie vypracovali.
EU kariéra:, teraz, získajte prácu
Pre úspešných kandidátov na rezervnom liste, Vám Carmen Peter
pomôže s Vašou stratégiou získania miesta, od motivačného listu a
prípravu životopisu, cez prezentovanie Vašich schopností a talentu
počas prípravy na rozhovoru, aby ste získalo to, na čom ste tvrdo
pracovali.
Couching pre profesionálny rozvoj
Pre Vašu ďalšiu kariéru a identifikovanie Vašich cieľov je couching od
Carmen Peter nevyhnutný. Ona Vám pomôže identifikovať Vaše silné a
slabé stránky a pomôže Vám vybudovať Vašu kariéru.
Tím building a tímový couching
Ďalší zo servisov od Carmen Peter, na ktorú sa inštitúcie EÚ počas
posledných rokov spoliehajú je tím couching. Riaditelia odborov a
riaditelia sekcií sa môžu bez váhania spoľahnúťna jeden až trojdňové
tímové tréningové ponuky od Carmen Peter, ktoré sú šité na mieru ich
zamestnancov podľa ich špecifických potrieb.

Odborná príprava (couching) manažérov a vedúcich
pracovníkov
Pani Carmen Peter Vám poradí, ako zlepšiť Vaše
komunikačné schopnosti, ako rozpoznať Váš štýl vedenia a
manažmentu, a tiež ako motivovať Váš tím k dosiahnutiu
najlepších výsledkov.
Pani Carmen Peter už dosiahla mnoho úspechov. Zrejme
nenájdete skúsenejšieho, vzdelanejšieho a schopnejšieho
poradcu. Na jej blogu nájdete konkrétne príklady a ďalšie
informácie.
"Carmen má skúsenosti, ktoré sa pre mňa stali veľmi
užitočné pri príprave na dôležitý pohovor pre moju kariéru.
Pod jej vedením som si vhodne usporiadal myšlienky a
pripravil si vhodnú, stručnú, ale výstižnú osobnú prezentáciu.
Mal som istotu, že som sa na pohovor dobre pripravil a to mi
v ten deň dodalo značné sebavedomie. Uspel som."
Tony Carritt
"Carmen bola moja vynikajúca poradkyňa pri snahe uspieť v
otvorenom výberovom konaní EPSO. Dokázala zo mňa
dostať to podstatné, pomohla mi sústrediť sa na to dôležité,
ale predovšetkým mi dodala odvahu a sebadôveru k tomu,
aby som dosiahol dobrý výkon. Dúfam, že budeme v našej
spolupráci pokračovať."
Andrei Mungiu
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