
 

 

Cơ duyên đến với nghề 

Ngay sau khi tốt nghiệp trung học, tôi đã lấy được 

chứng chỉ Home Helper cấp độ 2 (Hiện tại là chương 

trình đào tạo cho những bước đầu tiếp cận nghề điều 

dưỡng) và bắt đầu làm việc trong lĩnh vực chăm sóc 

điều dưỡng. Lý do tôi chọn mảng chăm sóc điều 

dưỡng và phúc lợi để lấy chứng chỉ vào thời điểm đó 

là vì tôi nghĩ rằng tôi có thể làm việc ở một nơi mà 

không thể thiếu bất kể tình hình xã hội thế nào. Khi tôi 

có bằng cấp và bắt đầu tìm việc, tôi đã nghĩ đến "phúc 

lợi cho người già" hoặc "phúc lợi cho người tàn tật", 

nhưng khi tôi trải nghiệm dịch vụ hỗ trợ tắm cho người 

già dị tính trong khóa đào tạo thực tế, tôi nghi ngờ “Điều này có bình thường không?”. Lúc đó, tôi 

quyết định vào làm việc tại cơ sở mà một đồng nghiệp đã đạt được bằng cấp cùng thời điểm với tôi 

cũng đang làm tại đó. Sau này, vào năm 2011, khi Epoch mới thành lập Hohoemu ở thành phố 

Kitahiroshima, tôi được tuyển dụng và làm việc tại đây cho đến tận bây giờ. 

Về nội dung công việc hiện tại  

Ngoài công việc chính là phụ trách tổng vụ, tài chính thì tôi còn tham gia hỗ trợ giúp đỡ các phòng 

ban khác. Bản thân tôi muốn tìm hiểu cả công việc của văn phòng lẫn công việc nơi hiện trường nên 

tôi cân bằng mức độ coi trọng hai nội dung này ngang nhau. Nếu được tin tưởng giao cho công việc 

vào ca đêm thì tất nhiên tôi sẽ nhận ! 

Có điều gì khiến bạn hài lòng về chế độ nội bộ công ty hay không? (về việc lấy bằng cấp, điều kiện) 

Nhân viên được khuyến khích tích cực tham gia những nội 

dung tập huấn mà nhân viên quan tâm, ngay cả trong quá 

trình làm việc. Tất nhiên, chúng tôi tự chịu trách nhiệm cho 

các chi phí liên quan. Hiện tại, công ty đang đáp ứng các 

nguyện vọng từ nhân viên, nhưng trong tương lai, tôi mong 

muốn chính công ty sẽ phổ biến thông tin về chương trình 

tập huấn/đào tạo với tư cách là như một tập đoàn chú trọng 

vào việc làm sao để nhân viên phát triển bản thân. 

 

 

Anh Hamamori Masahiro – Trưởng phòng tại Trụ sở chính, vào công ty năm 2011 

“ Lý tưởng sống của tôi giờ đây là “Hỗ trợ”. Tôi yêu thích công việc hỗ trợ người khác! ” 

 



Từ bạn dùng để mô tả nét đặc trưng của Epoch 

Đó là “Tương đối tự do!”. Là một tổ chức còn khá mới nhưng bù lại, ở Epoch bạn có cơ hội được 

thử nghiệm điều bạn muốn thực hiện. Epoch là nơi mà người ta coi trọng, đánh giá cao ý thức làm 

việc tự thân chứ không phải bị chỉ thị, nhắc nhở.  

Thông điệp nhắn gửi đến những người có ý định vào công ty 

Chế độ phúc lợi dành cho người khuyết tật rất đa dạng và cũng có nhiều khó khăn. Chỉ cần các bạn 

lấy việc “gần gũi với mọi người”, “gắn bó với mọi người” như là một cơ duyên nhỏ để đến với chúng 

tôi thì dù có khó khăn đến mấy chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ các bạn hết mình. Hãy làm việc cùng nhau!!! 

 


