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Kursus:

SNEP 22 23 APR 2017

Feedback
På en skala fra 0- 10, hvor 10 er bedst hvordan oplevede kandidaterne følgende:

Præsentations øvelsen

8,6
Sælg dig selv

9
Case study “approach briefing”

8,9
Competency based interview

9,7
Knowledge of human nature

8,3
Modul om ansøgninger

8,3
Miner og lykkepiller

9,3
De fire generationer der svinger på arbejdsmarkedet

9,4
Case study “life on the line”

9,3
Mental træning for piloter ved Freddy Gleisner

8,7
Visualiserings øvelsen

8,1
Hvor relevant føler du at indholdet af SNEP er for dig?

9,7
Hvordan vil du vurdere niveauet af det udleverede materiale?

9,4
Hvordan vil du vurdere niveauet af SNEP kurset?

9,4
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I hvor høj grad oplever du at SNEP har forhøjet dine chancer for at komme i job?

8,6
I hvor høj grad oplever du at SNEP har givet dig værktøjer til at blive en bedre pilot?

9
I hvor høj grad vil du anbefale SNEP til andre piloter?

9,9
I hvor høj grad kunne du tænke dig at arbejde videre med PPC?

9,9
I hvor høj grad har du tillid til PPC?

9,1
Hvad var det bedste ved forløbet?
Case study on the line, cover letter briefing
Prøve- job-interviewet, Mappen
Det var spændende hele weekenden igennem. Det var en stor mundfuld - dog en god en
Hjælp til opbygning af CV og ansøgning, samt detaljer om interviews.
Indblik og vejledning til assessments
Rigtig gode eksempler fra “real life”. Masser af vigtig informationer i forhold til fremtiden.
Den røde tråd. Fokus på relevante emner, som ellers ikke læres på pilotuddannelsen.

Hvad kunne være bedre?
Mere mental træning
Det er nogle sene dage og det kan være svært at holde fokus sidst lørdag
Evt. en kort personlig samtale for at sætte personlige arbejdsområder
Evt. flere cases
Jeg kunne godt have tænkt mig en personlig samtale/ feedback efter de to dage (bare 5 min)
Når vi mødes kl. 9 er vi klar kl 9 ;-)

Hvad ville du gerne have mere af?
Approach briefing
Individuelt feedback på CV og ansøgning
Lidt flere udfordringer, hvor man kommer ud af komfortzonen - morgendans :-)
Midler og mest relevante ting at være opmærksom på ved et selskab ved interview
Lidt flere af de praktiske eksempler og øvelser fra livet som airline pilot
Metoder til at bruge personlighedstesten.

Hvad ville du gerne have mindre af?
Visualiserings øvelsen

Andre kommentarer?
Alt i alt en lærerig weekend, med mange guldkorn til fremtiden
Tak for en fed weekend
Skide godt kursus
Det er helt klart et kursus jeg vil anbefale, da det giver en erfaring med hvad man kan forvente i jobsamtaler.
Vil meget gerne have eksempler på “rigtige” pilot svar. Mange tak for en fantastisk weekend med Jer.
Tusind tak for 2 super gode dage

