Gatavošanās karjerai ES iestādēs
Ar pieredzes bagātāko ES treneri Karmenu Pīteri (Carmen Peter)

-

Kā nodrošināt panākumus profesionālajā karjerā ES iestādēs? Mācoties un trenējoties ar pieredzes
bagātāko treneri Briselē. Nospraudiet sev jaunu, aizraujošu un reālu ES karjeras stratēģiju, un kopā ar
Karmenu jūs sasniegsit savus mērķus!

Gatavošanās spožai ES karjerai
ar treneri Karmenu Pīteri
Karjerai ES iestādēs ir vajadzīgs ievērojams profesionāls
atbalsts, ņemot vērā lielo konkurentu skaitu no visas Eiropas.
Kam ir vajadzīgs treniņš?
Karmena piedāvā treniņu visiem līmeņiem un visiem
konkursiem. Asistentiem un vadītājiem, līgumdarbiniekiem un
norīkotiem valstu ekspertiem – visiem Karmena var palīdzēt
profesionālās sagatavošanās procesā. Treniņš var būt
individuāls vai arī grupā (piemērojot atlaides).
Pieteikšanās Eiropas Personāla atlases birojam (EPSO)
Jo augstāks ir amats, jo rūpīgāk EPSO izskatīs jūsu pieteikumu
un CV; tāpēc jo svarīgāk ir izmantot profesionālu palīdzību, lai
apzinātu un izceltu savas stiprās puses saistībā ar turpmākā
amata pienākumiem.
EPSO priekšatlases testi
Konkursa pirmajā posmā ietilpst matemātisko iemaņu tests,
teksta loģiskās analīzes tests, abstraktās domāšanas tests un
situācijas analīzes tests. Lai gūtu panākumus un ne tikai
nokārtotu testus ar vajadzīgo punktu skaitu, bet arī saņemtu
uzaicinājumu uz konkursa nākamo posmu, ir vajadzīga
stratēģija un jāapgūst īpaši paņēmieni.
EPSO vērtēšanas centrs
Lai sagatavotos konkrēta gadījuma izpētei, mutiskās
uzstāšanās
pārbaudījumam,
strukturētai
intervijai
un
uzdevumiem grupā, ir vajadzīgs rūpīgs treniņš. Karmena
nodrošinās īstenībai atbilstošu konkursa simulāciju, kurā jūs
strādāsit un pilnveidosities konkurencē ar citiem pretendentiem.
Karjera ES iestādēs – laiks atrast darbu
Kandidātiem, kas iekļauti rezerves sarakstā, Karmena palīdzēs
sagatavot stratēģiju, lai atrastu darbu. Viņa palīdzēs jums
uzrakstīt motivācijas vēstuli un CV un mācīs jūs, kā vislabāk
prezentēt savas prasmes un talantus darba intervijā, – lai jūs
iegūtu to, pēc kā esat tiecies, tik smagi strādājot.
Atbalsts profesionālajā attīstībā
Lai apzinātu turpmākos mērķus un virzītos pa karjeras kāpnēm,
Karmenas sniegtais treniņš ir neaizstājams. Viņa palīdzēs jums
noteikt jūsu stiprās un vājās puses un veidot jūsu turpmāko
karjeru.
Komandas izaugsme un komandas treniņš
Vēl viens Karmenas piedāvāts pakalpojums, ko jau daudzus
gadus ir izmantojušas ES iestādes, ir komandas treniņš. Nodaļu
vadītāji un direktori jebkurā laikā var pieteikties uz Karmenas
piedāvāto komandas izaugsmes treniņu saviem darbiniekiem.
Treniņš ilgst no vienas līdz trijām dienām un tiek īpaši pielāgots
attiecīgās komandas vajadzībām.

Vadības un līderības prasmju treniņš
Karmena trenēs jūsu komunikācijas prasmes, ļaus jums
labāk izprast savu līderības un vadības stilu un mācīs
paņēmienus, kā gūt vislabākos rezultātus ar jūsu komandu.
Karmenas darbs ir devis patiesus un reālus panākumus.
Pieredzes bagātāka, zinošāka un prasmīgāka trenera par
viņu nav. Klikšķiniet šeit, lai lasītu vēl citus panākumu
stāstus, vai arī apskatiet Karmenas jaunos emuārus.
"Karmenas pieredze trenera darbā bija ārkārtīgi noderīga,
kad es gatavojos svarīgai karjeras intervijai. Viņas norādes
palīdzēja man sakārtot domas un sagatavot pietiekami
kodolīgu, taču pārliecinošu prezentāciju par sevi. Apziņa, ka
esmu labi sagatavojies, deva man ļoti lielu paļāvību
intervijas dienā. Un es interviju izturēju!"
Tonijs Kerits (Tony Carritt)
"Karmena bija lieliska trenere manā ceļā uz mērķi – izturēt
EPSO konkursu. Viņai izdevās izkristalizēt būtisko manā
profilā, viņa palīdzēja man koncentrēties uz svarīgāko un,
pats galvenais, viņa deva man vajadzīgo drosmi un paļāvību
labam sniegumam. Es ceru, ka mēs sadarbosimies arī
turpmāk."
Andrejs Mungiu (Andrei Mungiu)
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