EU-pályafutás coaching
Peter Carmentől, a legtapasztaltabb EU-s oktatótól és trénertől

-

Hogyan biztosíthatja sikeres európai uniós szakmai karrierjét? Ha a legtapasztaltabb brüsszeli trénertől
tanul! Állítson fel új, izgalmas és elérhető EU-karrier stratégiát és Carmennel megvalósíthatja céljait.

Coaching kiemelkedő EU-karrier lehetőségek
eléréséhez Carmen Peter oktató-trénerrel
Európa minden részéről származó versenytársakkal szemben jelentős
szakmai támogatásra van szükség a sikeres európai karrier eléréséhez.
Kinek van szüksége coachingra?
Carmen a különféle versenyvizsgák minden szintjére kínál felkészítést.
Asszisztensektől vezetőkig, szerződéses tisztviselőktől különböző
területekre szakosodott kirendelt nemzeti szakértőkig Carmen bárkinek
tud segíteni a szakmai felkészülésben. Az oktatás lehet egyéni vagy
csoportos, mely utóbbi esetben kedvezményes díjakra számíthat.
Jelentkezés az Európai Személyzeti Felvételi Hivatalnál (EPSO-nál)
Minél magasabb pozícióról van szó, annál fontosabb az EPSO-hoz
benyújtott jelentkezési lap és szakmai karriertörténet, és így annál
lényegesebb, hogy szakértő támogatást kapjon, amikor jövőbeli szerepét
körvonalazza és kiemeli a saját személye által hozzáadandó értékeket.
EPSO számítógépes előválogató teszt
A versenyvizsga első szakaszát a matematikai-logikai, a szövegértési és
az absztrakciós készséget, valamint a helyzetmegítélést vizsgáló tesztek
képezik. Bizonyos tanulási technikák elsajátítása és adott stratégia
kialakítása biztosíthatja azt, hogy ne csak „épp, hogy átcsússzon",
hanem ténylegesen bekerüljön a következő vizsgaszakaszba.
EPSO Értékelő Központ
Az esettanulmány, a szóbeli prezentáció, a strukturált interjú és a
csoportos gyakorlatok mind-mind kemény gyakorlást igényelnek.
Carmen a versenyvizsga élethű szimulációját biztosítja, ezáltal Ön más
jelentkezőkkel szembesülhet, hogy így formába hozhassa magát.
EU-pályafutás: most pedig szerezze meg az állást
A tartaléklistára kerülő sikeres vizsgázóknak Carmen segít kialakítani a
tényleges állásszerzéshez szükséges stratégiát, a motivációs levél és
önéletrajz írásától kezdve, a saját képességei és tehetsége
„értékesítéséig" az állásinterjú-felkészülés során, hogy megszerezhesse
azt, amiért oly keményen megdolgozott.
Coaching a szakmai fejlődés érdekében
Pályafutása továbbfejlesztésehez és céljai felvázolásához Carmen
oktatása szintén nélkülözhetetlen. Ő segíteni fog Önnek megismerni
saját erősségeit és gyengeségeit, és felépíteni a karrierjét.
Csapatépítés és csapatcoaching
A csapatcoaching Carmen egy másik szolgáltatása, amelyre az EU
intézmények az évek során méltán támaszkodhattak. A csoportvezetők
és igazgatók könnyen elérhetik Carmen egy–három napos, speciális
igényekre szabott csoportépítő coaching ajánlatát személyzetük
számára.

Vezetői coaching
Carmen segít fejleszteni kommunikációs készségeit, tisztázni
vezetői és irányítási stílusát, és olyan technikákra tanítja
meg, amelyekkel Ön lesz a legjobb a csapatban.
Carmen számtalan sikeres tréninget tudhat maga mögött.
Nem talál nála tapasztaltabb, hozzáértőbb és gyakorlottabb
trénert. Kattintson ide hogy még több sikertörténetet
olvashasson el, vagy olvassa el Carmen legújabb blogját.
„Carmen oktatási tapasztalata rendkívül hasznos volt
számomra, amikor egy fontos állásinterjúra készültem.
Útmutatásával sikerült rendszerezni a gondolataimat és
tömör, de meggyőző bemutatkozó előadást készíteni. Az a
tudat, hogy felkészülten mentem az interjúra meglehetős
önbizalmat nyújtott számomra. Átmentem a vizsgán.”
Tony Carritt
„Carmen kiváló trénernek bizonyult, amikor az EPSO által
szervezett nyílt versenyvizsgára igyekeztem felkészülni.
Sikerült kiemelnie életrajzom lényeges szempontjait, segített
összpontosítani a valóban fontos dolgokra, bátorságot öntött
belém és önbizalmat adott a jó teljesítményhez. Remélem,
hogy a későbbiekben is együttműködhetünk."
Andrei Mungiu
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