Подготовка за кариера в ЕС
от най-опитния инструктор и треньор в ЕС: Кармен Петър

-

Как може да сте сигурни в постигането на успех във Вашата професионална кариера в ЕС? С подготовката
и обучението от най-опитния човек в Брюксел. Изградете нова, вълнуваща и реална стратегия за кариера в
ЕС с Кармен и вие ще постигнете целите си.

Подготовка за топ кариера в ЕС с Кармен Петър, учител
и инструктор
За да се съревновавате с кандидати от цяла Европа, Ви е
необходима значителна професионална подготовка.
Кой се нуждае от инструктор?
Кармен предлага обучение за всички нива за всички конкурси.
От мениджъри и агенти на договор, до специализирани
командировани национални експерти, Кармен ще ви помогне
да се подготвите професионално. Подготовката може да бъде
индивидуална или организирана в група, като това е свързано
със съответни отстъпки.
Молби/Формуляри към Европейската служба за подбор на
персонал (EPSO)
Колкото по-високо е нивото на длъжността, толкова по-важно
е как е подготвен формуляра за кандидатстване подаден в
EPSO, а това в голяма степен зависи от подготовката получена
от професионалист, за да се подчертаят вашите качества и
значимост.
Компютърно-базирани тестове на EPSO
Първият етап от конкурса са числени, устни, абстрактни и
ситуационни тестове за преценка. За да успеете, чрез изучаване
на техники и развиване на съответна стратегия, ще усетите
разликата
между просто преминаването на теста и
действителното Ви избиране за следващата фаза.
Център за оценка на EPSO
Казусът, устното представяне, структурираното интервю и
упражненията по групи, всички те изискват стриктна
подготовка. Кармен Ви предоставя реални симулации на
конкурса и сблъсък с други кандидати, за да сте подготвени.
Кариера в ЕС: направи го сега, спечели тази работа
За да сте крачка напред в съревнованието с вашите конкуренти
от списъците с резерви, Кармен ще ви помогне с необходимата
стратегия, за да получите желаната работа. Тя включва всичкоот подготовката на мотивационното писмо и автобиографията
Ви, до способността да представите по-най-добрия начин
Вашите умения и таланти по време на интервюто. Всичко това
Ви е необходимо, за да получите това, за което сте работили
толкова усилено.
Подготовка за професионално развитие
За да продължите кариерата си и определите целите си,
инструкциите дадени Ви от Кармен са незаменими. Тя ще Ви
помогне да определите силните и слабите си страни и да
изградите кариера.
Изграждане и сплотяване на колективи
Това е една от услугите на Кармен, доказала необходимостта
си за Европейските институции . Ръководителите на отдели и
дирекции могат да се възползват от тридневния курс на Кармен
за изграждане на екип,който е подготвен специално за тях и
съобразен със спецификата на работа.

Подготовка на умения за управление и лидерство
Кармен ще Ви обучава да развиете умения за общуване, да
осъзнаете и развиете вашите лидерски умения и стилове на
управление, както и тренировка на необходимите техники
чрез които да получите най-доброто от вашия екип.
Кармен е с доказана успешна репутация. Вие не може да
работите с по-опитен, по-знаещ или по-високо
квалифициран инструктор. Кликнете тук, за да прочетете
за повече успешни истории или да влезете в новия блог за
четене на Кармен.
"Опитът на Кармен беше изключително полезен, когато
се подготвях за важно за моята кариера интервю.
Нейните напътствия ми помогнаха да си структурирам
мислите и да подготвя достатъчно сбито и все пак
убедително представяне на себе си. Знаейки, че съм добре
подготвен за интервюто ми даде значителна увереност в
деня на изпита. Минах".
Тони Carritt
"Кармен беше отличен инструктор в моята мисия, да
премина конкурса на EPSO. Тя успя да представи найсъщественото от моя профил и ми помогна да се
съсредоточа върху това, което наистина има значение и
най-вече, тя ми даде необходимата смелост и увереност
да се представя добре. Надявам се, че ще си сътрудничим
и в бъдеще".
Андрей Мунджиу
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