Coaching ukierunkowany na karierę w UE
Carmen Peter najbardziej doświadczony coach i trener w UE.

-

Jak możesz sobie zapewnić sukces w osiągnięciu kariery zawodowej w UE? Poprzez szkolenie i coaching
prowadzony przez najbardziej doświadczonego w tej dziedzinie specjalistę w Brukseli. Wytycz sobie nowa,
ekscytującą i osiągalną strategie ukierunkowaną na karierę w UE a razem z Carmen osiągniesz swoje cele i
założenia.

Coaching dla zdobycia najwyższych lotów kariery
zawodowej w UE prowadzony przez Carmen Peter
Zmierzając się z konkurencją z całej Europy, kariera w strukturach
europejskich wymaga znaczącego, zawodowego przygotowania.
Komu potrzebny jest coach?
Carmen proponuje szkolenie dostosowane do wszystkich poziomów
konkursów: od asystentów, kierowników, aż po szefów działów i
dyrektorów oraz od agentów kontraktowych do wyspecjalizowanych
ekspertów narodowych państw członkowskich. Carmen pomoże Ci
przygotować się zawodowo. Coaching może być indywidualny lub
zorganizowany w grupie, co obniża stawki przypadające na jednego
uczestnika.
Zgłoszenie do Europejskiego Biura Doboru Kadr (EPSO)
Im wyższe stanowisko, tym ważniejsza jest aplikacja-formularz
zgłoszeniowy, w tym historia zatrudnienia, dlatego ważne jest, aby
mieć wsparcie specjalisty w identyfikacji i podkreśleniu Twojej przyszłej
roli oraz kompetencji, jakie masz do zaoferowania.
Komputerowe wstępne testy selekcyjne EPSO
Testy selekcyjne sprawdzające umiejętności rozumienia tekstu
pisanego, operowania danymi liczbowymi, myślenia abstrakcyjnego
oraz umiejętności oceny sytuacji są pierwszym etapem konkursu. Aby
zdać, i co więcej, być wybranym do następnego etapu konkursu,
należy przyjąć odpowiednią strategię, w tym skuteczne techniki nauki.
Ośrodek oceny zintegrowanej EPSO
Kompleksowe studium przypadku odnoszące się do dziedziny
wybranej przez kandydata, zadanie do zrealizowania w zespole,
prezentacja ustna oraz ustrukturyzowana rozmowa, wszystko to
wymaga rygorystycznego przygotowania. Carmen przeprowadzi realne
symulacje konkursu gdzie, zmierzając się z innymi uczestnikami
będziesz mógł podnieść swoje kompetencje.
Kariera w UE: teraz zdobądź prace
Będąc laureatem konkursu na liście rezerwowej, Carmen pomoże Ci w
zdobyciu stanowiska poprzez napisanie listu motywacyjnego i
życiorysu, oraz przygotuje Cię do rozmowy o pracę, podkreślając
Twoje umiejętności i uzdolnienia, abyś zdobył to, na co tak ciężko
pracowałeś.
Coaching w rozwoju zawodowym
Aby rozwinąć swoją karierę i wytyczyć nowe cele zawodowe, coaching
Carmen jest niezastąpiony. Pomoże Ci ona w zdefiniowaniu Twoich
atutów jak i słabości oraz wskaże Ci możliwy kierunek rozwoju Twojej
kariery.
Team building i coaching zespołów
Jedną z wielu kompetencji Carmen, na których instytucje UE mogą
polegać na przestrzeni lat, jest coaching zespołów. Szefowie działów i
dyrektorzy mają łatwy dostęp do jedno lub trzydniowego szkolenia dla
swoich pracowników typu 'team building', dostosowanego do ich
indywidualnych potrzeb.

Coaching w rozwoju kompetencji w zarządzaniu i
przywództwie
Carmen wyszkoli Cię w technikach komunikacji, podkreśli
twój styl zarządzania i przywództwa oraz talenty twojego
zespołu.
Carmen posiada udokumentowany zapis swoich sukcesów.
Pracując z nią, będziesz pracować z najbardziej
doświadczonym, kompetentnym i utalentowanym trenerem.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, tutaj możesz przeczytać
o jej sukcesach lub przejrzeć jej nowy blog.
"Kiedy przygotowywałem się do ważnej rozmowy w sprawie
pracy, doświadczenie Carmen w coachingu było
nieprawdopodobnie użyteczne. Jej wskazówki pomogły mi
przygotować skutecznie przekonywująca prezentacje siebie i
swoich atutów. Świadomość, że byłem dobrze przygotowany
do rozmowy, dala mi tego dnia znaczącą pewność siebie."
Tony Carritt
"Carmen była doskonałym coachem, aby zdać konkurs
EPSO. Wydobyła ona najważniejsze z mojego profilu,
pomogła mi skoncentrować się na tym, co istotne i przede
wszystkim, dała mi potrzebną odwagę i pewność, aby dobrze
zdać egzamin. Mam nadzieje, ze będziemy współpracować
razem w przyszłości."
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