Koučingas Karjerai ES
su didžiausią patirtį turinčią koučere ir trenere ES: Carmen Peter

-

Kaip jūs galite užsitikrinti sėkmę siekiant profesinės karjeros aukštumų ES Institucijose?
Mokydamiesi pas didžiausią patirtį turinčią asmenybę Briuselyje. Užsibrėžkite sau naują,
įdomią ir pasiekiamą strategija ES karjeros link ir su Carmen, pasieksite savo tikslą.

Koučingas prestižinei karjerai ES su Carmen
Peter, koučere ir trenere
Konkurentams plūstant iš visos Europos, karjera ES reikalauja
nepaprasto profesinio pasiruošimo.
Kam naudingas Koučingas?
Carmen siūlo apmokymus tinkamus visiems konkurso etapams ir
lygiams. Pradedant nuo asistentų iki vadovų, nuo pagal sutartis
dirbančių darbuotojų iki specializuotų nacionalinių ekspertų, Carmen
padės jums profesionaliai pasirengti.
Koučingas gali būti
individualus, arba organizuojamas grupėse - kuomet būtų taikomos
nuolaidos.
Paraiškos forma Europos personalo atrankos tarnybai (EPSO)
Kuo aukštesnis lygis, tuo svarbesnė jūsų paraiškos forma ir darbo
patirties aprašymas Europos personalo atrankos tarnybai, todėl
labai svarbu pasinaudoti specialisto patirtimi, kuri padėtų apibrėžti ir
išryškinti jūsų vaidmenį ateityje, bei jūsų potencialią pridėtinę vertę.
EPSO Kompiuteriniai atrankos testai
Zodinio mąstymo testas, matematinio mąstymo testas, abstrakčiojo
mąstymo testas ir elgesio tam tikrose situacijose testas sudaro
pirmąjį konkurso etapą. Siekiant nepriekaištingai išlaikyti testus, ypač
daug svarbos reikia teikti mokymosi stiliui ir strategijai nes tai gali
nulemti skirtumą tarp tik išlaikyto testo ir pakvietimo į sekantį etapą.
EPSO Vertinimo Centras
Atvejo tyrimas, žodinis pristatymas, struktūrinis interviu ir grupinė
užduotis-visos šios užduotys reikalauja kruopštaus pasiruošimo.
Carmen atkuria realią konkurso atmosferą kurioje jūs susidursite su
kitais kandidatais.
Karjera ES: dabar gauk darbą
Konkurso dalyviams patekusiems i rezervo sąrašą, Carmen padės
paruošti strategini planą darbui gauti, pradedant motyvaciniu laišku ir
CV rašymu, baigiant savo gebėjimų ir talentų pateikimu interviu
pokalbio metu, tam kad pasiektumėte tikslą kurį taip atkakliai
stengėtės įgyvendinti .
Koučingas Prefesiniam Tobulejimui
Tolesniam savo karjeros planavimui ir tikslų apibrėžimui Carmen
koučingas yra nepamainomas įrankis. Ji padės jums atrasti savo
stipriąsias ir silpnąsias vietas, ji padės jums susikurti karjerą.
Komandos Glaudinimas ir komandos koučingas
Dar viena iš Carmen paslaugų, kurią beje ES institucijos
visapusiškai patiki Carmen, yra komandinis koučingas . Padalinių
vadovai ir direktoriai gali užregistruoti savo darbuotojus į Carmen
vienos arba trijų dienų komandos glaudinimo užsiėmimus, pritaikytus
jų konkretiems poreikiams.

Valdymo ir vadovavimo Koučingas
Carmen išmokys jus bendravimo įgūdžių, sutelks dėmesį į
jūsų vadovavimo ir valdymo stilių, ir nurodys būdus kaip
geriau išnaudoti potencialą
atrastą jūsų komandoje.
Ji turi aibe sukauptos ir pasiteisinusios patirties, jūsų tikslo
pasiekimui. Jūs
nerasite daugiau patirties, žinių ar
kvalifikacijų
turinčios trenerės. Spauskite čia norėdami
perskaityti daugiau sėkmės istorijų arba Carmen naują
tinklaraštį.
"Carmen patirtis koučinge buvo labai naudinga kai man
reikėjo pasirengti svarbiausiam interviu mano karjeroje. Jos
rekomendacijos padėjo man dar kartą viską pergalvoti ir
parengti pakankamai glaustą bet įtikinamą savęs pristatymą.
Žinodamas, kad aš buvau gerai pasiruošęs interviu, suteikė
man didelio pasitikėjimo svarbią dieną. Aš gavau darbą. ".
Tonis Carritt
"Karmen buvo puiki trenerė mano užsibrėžtame tikslui
pasiekti - išlaikyti EPSO konkursą. Ji sugebėjo pabrėžti tai
kas aktualiausia mano profilyje, padėjo man sutelkti dėmesį į
tai, kas iš tikrųjų yra svarbu, ir, visų svarbiausia ji suteikė
man reikiamos drąsos ir pasitikėjimo savimi. Tikiuosi, kad
mes dar bendradarbiausime ateityje."
Andrejus Mungiu
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