Příprava na kariéru v institucích Evropské unie
-

Carmen Peter: nabídka od zkušené lektorky a odborné poradkyně pro koučing v EU
Jak si můžete zajistit úspěšnou profesionální kariéru v EU? Tak, že se necháte školit a koučovat
nejzkušenější osobou v Bruselu. Připravte se na novou, vzrušující kariéru. S paní Carmen Peter máte
tento cíl na dosah.

Odborné poradenství (koučing) pro nejžádanější
posty v EU nabízí paní Carmen Peter, odborná
poradkyně a lektorka
Výběrových řízení se účastní kandidáti z celé Evropy. Cesta k vaší
evropské kariéře proto vyžaduje důkladnou odbornou přípravu a podporu.
Kdo potřebuje odborné poradenství (koučing)?
Paní Carmen Peter vede přípravné kurzy pro všechny stupně výběrových
řízení do institucí Evropské unie. Odborně a profesionálně vám pomůže v
přípravě, ať se ucházíte o místo asistenta či manažerky, smluvní
zaměstnankyně evropských institucí či specializovaného vyslaného
národního experta. Odborné poradenství (koučing) může být individuální či
skupinové, které má výhodnější cenové podmínky.
Přihláška podaná Evropskému úřadu pro výběr personálu (EPSO)
Čím významnější je místo, o které se ucházíte, tím důležitější je způsob,
jakým vyplníte vaši přihlášku pro EPSO, a jak v ní popíšete vaše pracovní
zkušenosti. Je proto velmi důležité poradit se s profesionálkou, která vám
pomůže vybrat a zdůraznit vaše přednosti a přidanou hodnotu pro toto
místo.
EPSO test na počítači
První částí výběrového řízení na posty v evropských institucích jsou
písemné testy prováděné na počítači: testy numerického, verbálního či
abstraktního uvažování, jakož i testy ověřující situační úsudek.
Předpokladem pro úspěch je správný postup pří přípravě založený na
dobré strategii. To tvoří rozdíl mezi pouhou účastí v testech a postupem do
dalšího kola výběrového řízení.
Hodnotící centrum EPSO
Případová studie, ústní prezentace, strukturovaný pohovor a skupinová
cvičení vyžadují pečlivou přípravu. S paní Carmen Peter projdete reálnou
simulací výběrového řízení včetně konfrontace s jinými účastníky tak,
abyste se mohli co nejlépe připravit
Kariéra v EU: nyní, jak získat místo
Vítězům výběrových řízení, kteří se dostanou na rezervní seznamy EPSO,
pomůže paní Carmen Peter připravit strategii pro získání místa v
evropských institucích, od sestavení motivačního dopisu a napsání
životopisu, po přípravu vhodné prezentace vašich znalostí a dovedností
během přijímacího pohovoru tak, abyste mohli dosáhnout toho, na čem jste
tak usilovně pracovali.
Odborné poradenství (koučing) a profesionální rozvoj
Koučing paní Carmen Peter je nezbytný pro identifikaci vašich kariérních
cílů a váš další rozvoj. Paní Carmen Peter vám pomůže zjistit vaše silné
stránky i slabiny. Bude se podílet na vytváření vaší kariéry.
Teambuilding a skupinový koučing
Další ze služeb, které paní Carmen Peter poskytuje a na které se v během
mnoha let v institucích EU spoléhají, je skupinový koučing. Vedoucí odborů
a ředitelé mohou využít její nabídky na jedno až třídenní školení speciálně
připravená a přizpůsobená specifickým potřebám svých týmů.

Odborná příprava (koučing) manažerů a vedoucích
pracovníků
Paní Carmen Peter vám poradí, jak zlepšit vaše komunikační
schopnosti, jak rozpoznat váš styl vedení a managementu, a
také jak motivovat váš tým k dosažení nejlepších výsledků.
Paní Carmen Peter již dosáhla mnoha úspěchů. Zřejmě
nenajdete zkušenějšího, vzdělanějšího a schopnějšího poradce.
Na jejím blogu najdete konkrétní příklady a další informace.
"Carmen má zkušenosti, které se pro mě staly velmi užitečné při
přípravě na důležitý pohovor pro mou kariéru. Pod jejím vedením
jsem si vhodně uspořádal myšlenky a připravil si vhodnou
stručnou, ale výstižnou osobní prezentaci. Měl jsem jistotu, že
jsem se na pohovor dobře připravil a to mi v ten den dodalo
značné sebevědomí. Uspěl jsem."
Tony Carritt
"Carmen byla mojí vynikající poradkyní při snaze uspět v
otevřeném výběrovém řízení EPSO. Dokázala ze mně dostat to
podstatné, pomohla mi soustředit se na to důležité, ale
především mi dodala odvahu a sebedůvěru k tomu, abych
dosáhl dobrého výkonu. Doufám, ze budeme v naší spolupráci
pokračovat."
Andrei Mungiu
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