Coaching para Carreiras UE
Pela coach e formadora mais experiente com a UE: Carmen Peter

-

Como garantir uma carreira profissional com a UE? Com a formação e coaching dados pela pessoa mais
experiente em Bruxelas! Defina estratégia inovadora, interessante e concretizável para conseguir uma
carreira na UE e, com Carmen Peter, irá atingir os seus objectivos.

Coaching para carreiras UE de alto nível com
Carmen Peter, coach e formadora
Com concorrentes de toda a Europa, uma carreira na União Europeia
exige apoio profissional de excepção.
Quem precisa de coaching?
Carmen Peter oferece formação para todos os níveis e para todos os
concursos. Desde assistentes a gestores, de agentes contratuais a
peritos nacionais destacados, Carmen Peter irá ajudá-lo a preparar-se
profissionalmente. O coaching pode ser individual ou organizado em
grupos, onde descontos serão aplicados.
Candidatura ao Serviço Europeu de Selecção do Pessoal (EPSO)
Quanto maior o nível do cargo, mais importante é para o EPSO o seu
formulário de candidatura e a sua experiência profissional. Assim
sendo, mais importante se torna o apoio de um profissional para
identificar e destacar o seu papel no futuro e o qual o seu valor
acrescentado.
Testes de acesso EPSO
Os testes de raciocínio numérico, verbal e abstracto e o teste
situacional constituem a primeira fase do concurso. Aprender técnicas
e estratégias fará a diferença entre apenas passar ou ser
seleccionado para a fase seguinte.
Centro de avaliação EPSO
O caso prático, a apresentação oral, a entrevista estruturada e o
exercício de grupo exigem uma preparação rigorosa. Carmen Peter irá
fornecer simulações realistas dos testes e irá controntá-lo com outros
candidatos para que se consiga moldar.
Carreiras na UE: agora é altura de conseguir o trabalho
Carmen Peter ajuda os candidatos que consigam integrar a lista de
reserva com estratégias para conseguir o trabalho. Desde a carta de
motivação e escrita do CV, até tirar partido das suas competências e
talentos durante a preparação da entrevista para conseguir algo pelo
qual tanto trabalharam.

Coaching para gestão e liderança
Carmen Peter irá treinar as suas competências na
comunicação, consciência de liderança e técnicas de gestão,
assim como técnicas para conseguir o melhor da sua
equipa.
Carmen Peter tem um histórico de sucesso comprovado,
não havendo formador mais experiente, conhecedor ou
qualificado. Clique aqui para ler mais histórias de sucesso ou
leia o novo blog de Carmen Peter.

Coaching para desenvolvimento profissional
O coaching de Carmen Peter é indispensável para desenvolver a sua
carreira e identificar os seus objectivos. Ela ajudá-lo-á a identificar os
seus pontos fortes e fracos e a construir uma carreira.

“A experiência do coaching de Carmen foi extremamente útil
na minha preparação para uma entrevista importante. A sua
orientação ajudou-me a estruturar as minhas ideias e a
preparar uma apresentação suficientemente sucinta, mas
convincente.Saber que estava bem preparado para a
entrevista deu-me a confiança necessária no próprio dia.
Passei.” Tony Carritt

Team building e coaching de equipas
Outro dos serviços de Carmen Peter no qual as Instituições Europeias
têm vindo a confiar é o coaching de equipas. Chefes de Unidade e
Directores podem facilmente aceder a um programa desenvolvido por
Carmen Peter, e feito à medida das necessidades das suas equipas,
com uma duração de um a três dias.

“Carmen foi uma excelente coach na minha caminhada para
passar o concurso EPSO. Ela conseguiu identificar o
essencial no meu perfil, ajudou-me a concentrar no que é
realmente importante e, acima de tudo, deu-me a coragem e
confiança para um bom desempenho. Espero que possamos
voltar a colaborar no futuro." Andrei Mungiu
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