Coaching για καριέρα στην ΕΕ
µε την πιο έµπειρη coach και trainer στην ΕΕ: Carmen Peter

-

Πώς µπορείτε να εξασφαλίσετε µε επιτυχία την επαγγελµατική σας σταδιοδροµίας στην ΕΕ; Με Coaching και
training από το πιο έµπειρο πρόσωπο στις Βρυξέλλες. Θέστε στον εαυτό σας την στρατηγική για µια νέα,
συναρπαστική και εφικτή καριέρα στην ΕΕ και µε την Carmen θα φτάσετε τους στόχους σας.

Coaching µε την Carmen Peter, coach και
trainer, για υψηλού επιπέδου καριέρα στην ΕΕ
Με ανταγωνισµό απ'όλη την Ευρώπη, µια ευρωπαϊκή καριέρα απαιτεί
αξιόλογη επαγγελµατική υποστήριξη.
Ποιος χρειάζεται coaching;
Η Carmen προσφέρει training για όλα τα επίπεδα, για όλους τους
διαγωνισµούς. Από τους assistants στους managers και από τους
συµβασιούχους στους ειδικούς εµπειρογνώµονες, η Carmen θα σας
βοηθήσει να προετοιµασθείτε µε επαγγελµατικό τρόπο. Το coaching
µπορεί να είναι ατοµικό ή οργανωµένο οµαδικά, όπου γίνεται έκπτωση
στην τιµή.
Αίτηση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO)
Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της θέσης, τόσο πιο σηµαντικά είναι η
αίτηση και το βιογραφικό σας για το EPSO. Έτσι, το πιο σηµαντικό είναι
να έχετε την υποστήριξη ενός επαγγελµατία για να προσδιορισθούν και
να προβληθούν ο µελλοντικός ρόλος σας καθώς και η προστιθέµενη
αξία σας.
Τα τεστ EPSO σε computer
Το πρώτο στάδιο του διαγωνισµού αποτελείται από τεστ αριθµητικά,
κειµένου, αφηρηµένα και κρίσης. Για να πετύχετε, οι τεχνικές εκµάθησης
και η στρατηγική θα κάνουν τη διαφορά ανάµεσα στην καλή βαθµολογία
και την πραγµατική επιλογή για την επόµενη φάση.
Το Κέντρο Αξιολόγησης EPSO
Η µελέτη περιπτώσεων, η προφορική παρουσίαση, το δοµηµένο
interview και οι οµαδικές ασκήσεις, απαιτούν όλες αυστηρό training. Η
Carmen θα σας παρέχει προσοµοίωση του ανταγωνισµού σε
πραγµατικές συνθήκες όπου θα αντιµετωπίσετε τους άλλους
υποψηφίους για να εξασκηθείτε.
Καριέρα στους ευρωπαϊκούς οργανισµούς: προσληφθείτε τώρα
Για σας που βρίσκεσθε στις reserve lists, η Carmen θα σας βοηθήσει µε
στρατηγική για να προσληφθείτε, από την επιστολή εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και το βιογραφικό σηµείωµα µέχρι την προβολή των
δεξιοτήτων και του ταλέντου σας κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας του
interview για να επιτύχετε αυτό για το οποίο εργαστήκατε σκληρά..
Coaching για επαγγελµατική εξέλιξη
Για να προωθηθεί η καριέρα σας και να προσδιορίσετε τους στόχους
σας, το coaching της Carmen είναι απολύτως αναγκαίο. Θα συµβάλει
στον εντοπισµό των πλεονεκτηµάτων και των αδυναµιών σας και να σας
βοηθήσει να χτίσετε την καριέρα σας.
Team Building και team coaching
Άλλη µια από τις υπηρεσίες της Carmen, πάνω στην οποία τα θεσµικά
όργανα της ΕΕ έχουν µάθει να βασίζονται µε τα χρόνια είναι το team
coaching. Προϊστάµενοι µονάδων και ∆ιευθυντές µπορούν να έχουν
εύκολα πρόσβαση στην προσφορά της Carmen για team building
διάρκειας µιας έως τριών ηµερών για το προσωπικό τους,
προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες τους.

Coaching για ηγετικά στελέχη και leadership
Carmen θα σας εκπαιδεύσει στις δεξιότητες επικοινωνίας, στην
γνώση του δικού σας leadership και management style καθώς
και σε τεχνικές για να λάβετε το καλύτερο αποτέλεσµα από την
οµάδα σας.
Η Carmen έχει ένα αποδεδειγµένο ιστορικό επιτυχιών. ∆εν θα
βρείτε πιο έµπειρο, καταρτισµένο και εξειδικευµένο εκπαιδευτή.
Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε περισσότερες ιστορίες
επιτυχίας ή για να διαβάσετε το νέο blog της Carmen.
"Η εµπειρία της Carmen στο coaching µου στάθηκε εξαιρετικά
χρήσιµη όταν ετοιµαζόµουν για ένα σηµαντικό για την καριέρα
µου interview. Η καθοδήγηση της µε βοήθησε να δοµήσω τις
σκέψεις µου και να προετοιµάσω µια σύντοµη αλλά αρκούντως
πειστική παρουσίασή µου. Γνωρίζοντας ότι ήµουν καλά
προετοιµασµένος για το interview µου έδωσε µεγάλη
αυτοπεποίθηση εκείνη την ηµέρα. Πέρασα. »
Tony Carritt
"Η Carmen ήταν µια εξαιρετική coach στην προσπάθειά µου για
να περάσω τον ανοιχτό διαγωνισµό EPSO. Κατάφερε να
αναδείξει τα ουσιώδη από το προφίλ µου, µε βοήθησε να
επικεντρωθώ σε αυτό που πραγµατικά έχει σηµασία και, πάνω
απ'όλα, µου έδωσε την απαιτούµενη τόλµη και αυτοπεποίθηση
για να αποδώσω καλά. Ελπίζω να συνεργαστούµε στο µέλλον. "
Andrei Mungiu
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