
 

 

 

 

Cơ duyên đến với nghề 

Tôi đã làm việc ở công ty cung cấp dịch vụ ngày cho người cao tuổi khoảng 4 năm. Tôi có kinh nghiệm 

trước khi nơi đây chuyển thành Epoch, và thời điểm đó bạn tôi cũng làm ở đây nên tôi quyết định vào 

công ty này. Tôi đã làm công viêc phúc lợi đến nay là năm thứ bảy vì tôi thấy yêu thích công việc này. 

Về nội dung công viêc hiện tại 

Tôi chăm sóc cho những người đang ở tại 

Group Home. Tôi chỉ hỗ trợ một phần về cơ thể 

họ nhưng hỗ trợ toàn diện về mặt đời sống. 

 

 

 

 

 

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

Năm ngoái tôi vẫn là nhân viên không chính thức và 

vừa trở thành nhân viên chính thức từ mùa xuân năm nay 

nên tôi không hiểu rõ lắm nhưng khi vào công ty thì tôi 

cảm nhận rõ đây là một tổ chức rất coi trọng con người 

thông qua việc tôi được nhận giải thưởng mà tôi nghĩ là 

nhân viên không chính thức sẽ không nhận được, ngoài 

ra tôi còn được tạo điều kiện cho tham gia các buổi tập 

huấn, đào tạo. 

Từ bạn dùng để mô tả nét đặc trưng của Epoch 

Đó là “Đầy hòa khí”. Không chỉ giữa nhân viên với 

nhau, mà cả Chủ tịch và cấp trên cũng không có khoảng 

cách quá lớn, luôn thân thiện lắng nghe chúng tôi, tạo 

cho chúng tôi cảm giác dễ dàng làm việc. 

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

Tôi không cố ý nhận thức nhưng tôi nghĩ tôi thích con người. Đó là lý do tại sao tôi có thể tiếp tục 

công việc này và muốn theo đuổi trong tương lai. Đây không phải là một công việc dễ dàng, nhưng 

tôi rất mong đợi được làm việc cùng các bạn tại một nơi vui vẻ như Epoch!!! 

Cô Ohari Hitomi – Nhân viên điều dưỡng, vào công ty từ năm 2019 

“Chúng tôi cẩn trọng với những trường hợp té ngã, bị thương để đảm bảo mọi người an tâm 

về cuộc sống thường nhật” 


