Valmennusta EU-virkauralle
EU:n kokeneimmalta valmentajalta ja kouluttajalta Carmen Peteriltä

-

Miten voit varmistaa menestymisesi virkauralla EU:ssa? Tietysti Brysselin parhaan kouluttajan ja valmentajan
avulla. Aseta itsellesi uusi, jännittävä ja saavutettavissa oleva EU-virkaurastrategia – Carmenin kanssa voit
saavuttaa tavoitteesi.

Carmen Peter valmentaa ja kouluttaa
EU:n huippu-uralle
EU:n viroista kilpaillaan ympäri Eurooppaa ja siinä onnistuminen
vaatii ammattitaitoista tukea.
Kuka tarvitsee valmennusta?
Carmen tarjoaa koulutusta kaikkia eritasoisia rekrytontikilpailuja
varten. Haitpa sitten assistentiksi tai johtajaksi, sopimustoimijaksi tai
kansalliseksi asiantunijaksi, Carmen auttaa sinua valmistautumaan
ammattitaitoisesti.
Carmen
tarjoaa
yksilövalmennusta
ja
ryhmävalmennusta, jonka hinta on edullisempi.
Euroopan henkilöstövalintatoimiston (EPSO) virkakilpailut
Mitä korkeampi haaveilemasi tehtävä on, sitä tärkeämpää
hakemuksesi ja työhistoriasi on EPSO:lle; sitä tärkeämpää on myös
ammattilaisen antama tuki tulevan roolisi ja tuomasi lisäarvon
tunnistamisessa ja korostamisessa.
EPSO tietokoneella tehtävät testit
Ensimmäisessä
osiossa arvioidaan numeerisia,
kielellisiä,
abstrakteja ja tilannekohtaisia taitoja. Oppimistaidot ja oikea
strategia ratkaisevat läpäisetkö testin juuri ja juuri vai valitaanko
sinut myös seuraavaan vaiheeseen.
EPSO arviointikeskus
Suulliset esitykset, tapaustehtävät, jäsennellyt haastattelut ja
ryhmätehtävät vaativat kaikki tarkkaa valmentautumista. Carmen
tarjoaa realistisia kilpailusimulaatioita ja muiden hakijoiden
tapaaminen auttaa sinua ryhdistäytymään.
EU ura: Ja sitten, hanki työpaikka!
Carmen auttaa pääsemään varallaololistalta töihin parhaan
strategian avulla, ansioluettelon ja saatekirjeen kirjoittamisessa sekä
osaamisesi ja taitojesi markkinoinnissa haastattelussa - jotta saisit
sen, minkä eteen olet tehnyt niin kovasti työtä.
Ammatillisen kehittymisen valmennusta
Carmenin valmennus on urasi etenemisen ja tavoitteidesi
tunnistamisen kannalta korvaamatonta. Hän auttaa tunnistamaan
vahvuutesi ja heikkoutesi ja auttaa sinua rakentamaan virkauraasi.
Tiimien rakentamista ja tiimivalmennusta
Jo pitkään EU-instituutit ovat luottaneet Carmenin tarjoamaan
tiimivalmennukseen. Yhdestä kolmeen päivään kestävät henkilöstön
valmennustilaisuudet räätälöidään yksikönjohtajien ja johtajien
tarpeiden mukaisesti.

Johtajuus- ja johtamisvalmennnusta
Carmen
kouluttaa
sinua
viestinnässä
ja
auttaa
tunnistamaan johtamis- ja johtajuustyylisi sekä löytämään
tekniikoita, joiden avulla saat parhaan tuloksen ryhmästäsi.
Carmenilla on vahva näyttö onnistumisista. Et voisi
työskennellä kokeneemmaan, taitavamman tai asioista
paremmin perillä olevan valmentajan kanssa. Lisää
menestystarinoita tästä. Voit myös lukea Carmenin blogia.
“Carmenin kokemuksesta oli paljon hyötyä, kun
valmistauduin
tärkeään
työhaastatteluun.
Hänen
valmennuksensa avulla pystyin jäsentämään ajatukseni ja
valmistamaan
riitävän
ytimekkään
mutta
samalla
vakuuttavan esittelyn itsestäni. Sain paljon itseluottamusta,
koska tiesin, että olin valmistautunut niin hyvin. Tulin
valituksi.”
Tony Carritt
“Carmen oli loistava valmentaja osallistuessani EPSO:n
virkakilpailuun. Hän löysi profiilistani oleellisimmat asiat,
auttoi minua keskittymään siihen, mikä oikeasti on tärkeää
haussa ja - se tärkein - antoi minulle tarvittavaa rohkeutta ja
itseluottamusta niin, että suoriuduin hyvin. Toivottavasti
teemme yhteistyötä myös jatkossa."
Andrei Mungiu
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