Coaching za kariere v EU ustanovah
Najbolj vroči coach in osebni trener v EU – Carmen Peter

-

Kako lahko uspešno uresničite profesionalno kariero v EU? Z najbolj izkušenim osebnim trenerjem in
coachom v Bruslju. Ustvarite si novo, vznemirljivo in uresničljivo strategijo za kariero v EU, in s
Carmen boste dosegli svoje cilje.

Coaching za vrhunske EU kariere s Carmen
Peter, osebni trener in coach
V tekmi s konkurenti iz vse Evrope potrebujete izjemno strokovno
podporo.
Kdo potrebuje coaching?
Carmen nudi priprave za vse ravni in vse razpise za delovna mesta v
EU. Od asistentov do managerjev, od pogodbenih sodelavcev do
detaširanih nacionalnih ekspertov - Carmen vas bo profesionalno
usposobila. Coachnig organizira za posameznika ali skupine. Za
skupine veljajo popusti.
Vaša prijava na Evropski urad za izbor osebja (EPSO)
Višja kot je raven delovnega mesta za katerega kandidirate, bolj
pomembno je za EPSO, kako izpolnite obrazec za prijavo in kakšne so
vaše delovne izkušnje: torej je nepogrešljivo, da imate strokovno
pomoč, ki bo opredelila in poudarila vašo prihodnjo vlogo in vašo
dodano vrednost.
Računalniško podprto testiranje Evropskega urada za izbor
osebja (EPSO)
Testi numeričnega in verbalnega izražanja, preizkusi abstraktne in
situacijske presoje prestavljajo prvi krog preverjanja. Če želite uspeti,
se boste naučili tehnik reševanja nalog in si prisvojili strategijo, ki
predstavlja razliko med zgolj opraviti test in biti dejansko pripuščen v
naslednji krog.
EPSO ocenjevalni center
Reševanje praktičnih primerov, ustna predstavitev, strukturiran intervju
in skupinske vaje terjajo temeljito usposabljanje. Carmen vam bo
zagotovila realistično simulacijo testiranja ter vas soočila z drugimi
kandidati, kar vam bo omogočilo, da se dobro pripravite.
EU kariera: sedaj – kako do zaposlitve
Carmen pomaga kandidatom na rezervnih seznamih oblikovati
strategijo, ki vodi do želenega delovnega mesta; pomagala vam bo
sestaviti pismo za prijavo na delovno mesto in oblikovati življenjepis,
izpostaviti in tržiti vaše talente in sposobnosti, ter vas bo pripravila za
intervju, zato da boste dosegli to, za kar ste trdo delali.
Coaching za strokovni razvoj
Če želite napredovati z vaš kariero in opredeliti vaše profesionalne
cilje, je coaching, ki ga nudi Carmen, nepogrešljiv. Pomagala vam bo
odkriti vaše prednosti in slabosti ter tako pomagala izgraditi vašo
kariero.
Team building in timski coaching
Dodatno storitev, ki jo nudi Carmen, in po kateri v zadnjih letih pogosto
povprašujejo EU ustanove, predstavlja coaching ekip. Vodje enot in
direktorji lahko izbirajo med eno do tri dnevnimi team building tečaji za
svoje uslužbencem, ki jih Carmen prilagodi njihovim potrebam.

Coaching za managerje in vodilne položaje
Carmen vam nudi usposabljanje vaših komunikacijskih
veščin, zavedanja o vašem managerskem slogu in slogu
vodenja, in o tehnikah, kako potegniti najboljše iz vaših ekip.
Carmen ima dokazano zgodovino uspeha. Ne morete
sodelovati z bolj izkušenim in visoko usposobljenim
trenerjem. Kliknite tu, če želite prebrati več o njenih zgodbah
o uspehu oziroma tu za nov blog, ki ga piše Carmen .
»Izkušnje, ki jih ima Carmen v coachingu, so bile izjemno
uporabne, ko sem se pripravljal za pomemben intervju v moji
karieri. Njena navodila so mi pomagale oblikovati moje misli
ter pripraviti dovolj dobro, jedrnato in prepričljivo samopredstavitev. Zavdanje, da sem dobro pripravljen na intervju,
mi je vlilo potrebno zaupanje na dan intervjuja. Uspel sem!«
Tony Carritt.
»Carmen je odličen coach v mojih prizadevanjih, da uspem
na testiranjih EPSO razpisov. Uspelo ji je izvleči bistvo iz
mojega profila, pomagala mi je osredotočiti se na bistveno, in
najbolj pomembno, dala mi je potreben pogum in
samozavest, da sem opravil dobro, ter upam, da bom z njo
sodeloval tudi v prihodnosti.«
Andrei Mungiu.
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