Training voor EU Carrières
Met de meest doorgewinterde coach en trainer binnen de EU: Carmen Peter

-

Hoe kan je je verzekeren van een succesvolle EU carrière? Met training en coaching van de meest
ervaren persoon in Brussel. Bepaal je nieuwe, spannende en geslaagde EU carrièrestrategie en met
Carmen bereik je je doel.

Training voor top EU carrières met Carmen Peter,
coach en trainer
Met concurrenten vanuit gans Europa, een Europese carrière
aanvangen is niet vanzelfsprekend en vereist een meer dan gewone
professionele steun.
Wie heeft coaching nodig?
Carmen biedt training aan voor alle concours niveaus. Carmen
begeleidt assistenten tot managers, contractuele agenten tot
gespecialiseerde gedetacheerde nationale experts. Training kan
individueel of in groep tegen verminderd tarief.
Sollicitatie bij het Europees PersoneelsSelectie Bureau
(European Personnel Selection Office of EPSO)
Hoe hoger het niveau van de job, hoe belangrijker je
sollicitatieformulier en je professionele achtergrond is voor EPSO;
daarom is de steun van een pro om je toekomstige rol en meerwaarde
zo goed mogelijk te identificeren en voor te stellen des te belangrijker.
EPSO Computergebaseerde tests
Numerische, verbale, abstracte en situatietesten maken de eerste
etappe van het concours uit. Om te slagen, kunnen leertechnieken en
een strategie het verschil maken tussen het net slagen in de test dan
wel effectief geselecteerd worden voor de volgende fase.
EPSO Assessment Center
De case studie, mondelinge presentatie, gestructureerd interview en
oefeningen in groep vereisen keiharde training. Carmen geeft je
realistische simulaties van het concours waarin je geconfronteerd
wordt met andere kandidaten om jezelf succesvol voor te bereiden.
EU carrière: nu de job
Voor net afgestudeerden op de reservelijst helpt Carmen met het
bepalen van de beste strategie om een job te bemachtigen, van de
motivatiebrief en het opstellen van je CV, tot de marketing van je
vaardigheden en talenten via een voorbereiding op het interview, om
te bereiken waar je zo hard voor gewerkt hebt.
Coaching voor professionele groei
Om je carrière te stimuleren en je doelen te identificeren, is Carmens
coaching onmisbaar. Ze helpt je sterkten en zwakten te determineren
en je carrière uit te bouwen.
Teambuilding en teamcoaching
Een andere dienst waarop de EU instellingen met de jaren zijn
beginnen te rekenen, teamcoaching, biedt Carmen ook aan.
Diensthoofden en Dirigenten kunnen vlot beroep doen op Carmens
één tot drie dagen durende aanbod teambuilding voor hun staf, gericht
op hun specifieke behoeften.

Coaching voor management en leiding geven
Carmen traint je communicatievaardigheden, maakt je bewust
van je leiderscapaciteiten en managementstijl, en geeft
technieken om het beste uit je team te halen.
Ze heeft een indrukkende lijst van succesvolle coachervaringen
achter de rug. Je kunt je geen bekwamere, meer ervaren
vakkundige trainer wensen. Klik hier om meer succesverhalen te
lezen of bekijk Carmens nieuwe blog.
“Carmens ervaring in coaching was enorm nuttig toen ik een
belangrijk carrière interview aan het voorbereiden was. Haar
begeleiding hielp me om mijn gedachten te structureren en om
een voldoende beknopte doch overtuigende zelfpresentatie te
geven. Weten dat ik goed voorbereid was voor het interview gaf
me aanzienlijk zelfvertrouwen die dag. Ik slaagde. “
Tony Carritt
“Carmen was een uitstekende coach in mijn zoektocht om in het
open EPSO concours te slagen. Ze slaagde erin om het
essentiële uit mijn profiel te halen, hielp me te focussen op wat
er echt toe doet en vooral, ze gaf me de nodige moed en
vertrouwen om goed te presteren. Ik hoop dat we in de
toekomst nog zullen samenwerken.”

Andrei Mungiu
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