COACHING ELI KARJÄÄR
Kõige kogenud treener ja koolitaja el: Carmen Peter

-

Kuidas saab tagada edu oma EL'i karjääris? Koolitusega ja juhendamisega kõige kogenum isikult
Brüsselis. Sea endale uus, põnev ja saavutatavad EL karjääri strateegia ja Carmen aitab jõuda eesmärgini.

Coaching lennu EL elukutsete koos
Carmen Peteriga, treener ja koolitajaga
Konkurentidega üle kogu Euroopa,
tähelepanuväärse professionaalse tugi.

Euroopa

karjäär

nõuab

Kes vajab coaching?
Carmen pakub koolitust kõigile. Alates assistentidest juhtidele,
lepingulistele
töötajatele,
lähetatud
rahvuslikkude
riiklike
ekspertidele, Carmen aitab sul ette valmistada professionaalselt.
Coaching võib olla individuaalne või grupis siis on võimalus saada
soodustust.
Taotluse Euroopa Personalivaliku Ametisse (EPSO)
Mida kõrgem ametikoht, seda olulisem on taotluse vorm ja tööhõive
ajalugu EPSO jaoks, seega seda olulisem on leida professionaalset
toetust et tõsta esile oma tulevast rolli ja lisaväärtust.
EPSO arvutipõhine test
Numbriline, verbaalne, abstraktse ja olukordade lahendamise katsed
on võistluse esimene etapp. olla edukas, õppida tehnikat ja omada
strateegiat teeb vahet eksami eduka sooritamisel ja olla valitud
järgmisesse etappi.
EPSO hindamise Keskus
Case study, suulise ettekande, struktureeritud intervjuud ja grupi
harjutused kõik nõuavad ranget koolitust. Carmen annab realistlikud
konkursi simulatsioone ja siis aitab taotlejaid valmistada ennast ette.
EL karjäär: nüüd, saada tööd
Reservnimekirjas olevatele laureaatidele aitab Carmen arendada
tööotsingu strateegiat, kirjutada motivatsioonikirja ja CV, turustada
oma oskusi ja andeid intervjuuks, saavutada seda mil nimel sa oled
töötanud.
Coaching professionaalse arengule
Ettevalmistus Carmeniga on hädavajalik sellekset edendada oma
karjääri ja selgitada oma eesmärke. Ta aitab välja selgitada teie
tugevad ja nõrgad küljed ning aidata teil ehitada karjääri.
Team building ja team coaching
Teine Carmeni teenus, mida ELi institutsioonid on jõudnud toetuda
aastate jooksul on meeskonda juhendamine. Üksuste juhatajatel ja
direktoritel on võimalik hõlpsasti tutvuda Carmeni 1-3 päeva
meeskonnatöö pakkumisega mis on kohandatud
nende
konkreetsete töötajatele vajadustele.

Coaching haldamisele ja juhtimisele
Carmen seletab teile suhtlemisoskusest, teadlikkusest oma
juhtimisest ja selle stiilist ja tehnikatest kuidas saada parim
tulemus oma meeskonnast.
Ta on tõestanud edu. Sa ei leia rohkem kogenud,
asjatundlikud või kõrgema kvalifikatsiooniga treenerit. Vajuta
siia, et lugeda rohkem edulugusid või lugeda Carmen uut
blogi.
"Carmen kogemus coaching'ul oli väga kasulik, kui
valmistusin olulise karjääri intervjuuks. Tema juhtimine aitas
mul struktureerida oma mõtteid ja valmistada ette piisavalt
sisutihedat veenvat iseesitlust. Teadmine, et olen hästi ette
valmistatud intervjuuks, andis mulle olulise enese usalduse
sel päeval. Mind valiti välja."
Tony Carritt
"Carmen oli suurepärane treener mu quest läbida EPSO
konkursi. Ta suutis tõmmata olulist minu profiilist ja aitas mul
keskenduda sellele, mis on tõepoolest oluline ja mis kõige
tähtsam, ta andis mulle vajaliku julguse ja kindlustunde teha
hästi. Loodan et me saame töötada koos ka tulevikus."
Andrei Mungiu
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