Coaching – nyckeln till din EU-karriär
Med den mest erfarna coachen på EU-området: Carmen Peter

-

Hur kan du försäkra dig om att nå framgång i din strävan mot en EU-karriär? Med träning och coaching
tillsammans med den mest erfarna coachen i Bryssel. Planera en ny, spännande och framgångsrik
strategi för din EU-karriär – med Carmen Peter kommer du att nå ditt mål.

Coaching för en förstklassig EU-karriär med
Carmen Peter, coach och tränare
Med konkurrenter från hela Europa kräver en EU-karriär
genomgripande professionellt stöd.
Vem behöver coaching?
Carmen erbjuder utbildning för alla nivåer av uttagningsprov. Från
assistenter till chefer, från kontraktsanställda till specialiserade
nationella experter, Carmen hjälper dig med förberedelserna på
ett professionellt sätt. Coachingen kan vara individuell eller i grupp
med grupprabatt.
Ansökan till EU-institutionernas rekryteringsorgan (EPSO)
Ju högre tjänst du söker desto viktigare är din ansökan och din
yrkeserfarenhet för EPSO – och desto viktigare är det därmed
också att få stöd från en professionell person för att identifiera din
framtida roll och lyfta fram dina styrkor.
EPSO:s databaserade tester (CBT-tests)
Den första delen av uttagningsproven omfattar tester i matematik,
läsförståelse och logiskt tänkande. För att lyckas krävs en bra
inlärningsteknik och en strategi, inte bara för att klara provet utan
för
att
faktiskt
komma
vidare
till
nästa
steg
i
rekryteringsprocessen.
EPSO:s ”Assessment Centre”
Både fallstudien, den muntliga presentationen, intervjun och
gruppövningen kräver hård träning. Carmen kommer att ge dig
realistiska simulationer från provet och du kommer att
konfronteras med andra kandidater för att du ska komma i form.
EU-karriär: Hitta ditt jobb
För dem som är kandidater på reservlistorna hjälper Carmen till att
utarbeta en strategi för att hitta en tjänst. Du kan få stöd i allt från
motivationsbrev och CV till att marknadsföra dina färdigheter och
talanger under intervjuförberedelserna, så att du i slutändan
verkligen kan få det du kämpat så hårt för.
Coaching för yrkesmässig utveckling
För att komma längre i din karriär och identifiera dina mål är
Carmens coaching oumbärlig. Hon hjälper dig att hitta dina starka
och svaga sidor och att bygga upp din karriär.
”Team building” och grupp-coaching
Carmen erbjuder också grupp-coaching, vilket är en tjänst som
EU-institutionerna har använt sig av i flera år. Enhetschefer och
byråchefer (”directors”) kan även efterfråga Carmens erbjudande
gällande ”team building” för sin personal. Denna är skräddarsydd
utefter de anställdas behov och kan fortgå från en till tre dagar.

Coaching för ledarskap
Carmen övar upp din kommunikationsförmåga och gör dig
medveten om din ledarskapsstil. Hon övar också upp tekniker för
att få ut det bästa möjliga av ditt team.
Carmen har ett dokumenterat framgångsrecept. Det är omöjligt
att hitta en mer erfaren, kunnig och skicklig tränare. Klicka här för
att läsa framgångsexempel eller för att läsa Carmens nya blogg.
”Jag hade otroligt stor nytta av Carmens coaching-erfarenhet när
jag förberedde mig för en viktig arbetsintervju. Hennes vägledning
hjälpte mig att få struktur på mina tankar och förbereda en
tillräckligt kortfattad, och samtidigt övertygande, presentation av
mig själv. Vetskapen om att jag var väl förberedd för intervjun gav
mig betydande självförtroende på själva dagen. Jag fick jobbet”.
Tony Carritt
”Carmen var en utmärkt coach i min strävan att klara EPSO:s
uttagningsprov. Hon lyckades få fram det bästa möjliga av min
karriärsprofil, hjälpte mig fokusera på det väsentliga och viktigast av allt - hon gav mig mod och självförtroende att göra
bra ifrån mig. Jag hoppas att vi kommer att samarbeta igen i
framtiden”.
Andrei Mungiu

Webbplats: www.epsocoaching.com / Email: contact@epsocoaching.com / Tel: +32 497 45 42 05

