
 

 

Cơ duyên đến với nghề 

Cơ duyên đưa tôi đến với nghề là lúc tôi phỏng vấn 

người sử dụng dịch vụ Group Home với chủ đề 

“Cuộc sống mô hình Group Home là gì?” cho luận 

văn tốt nghiệp đại học của mình. Lúc đầu, tôi nghĩ 

chỉ thu thập tài liệu để làm luận văn tốt nghiệp, 

nhưng khi phỏng vấn, tôi đã thấu hiểu sâu sắc 

những điểm thu hút của công việc việc hỗ trợ người 

khuyết tật, và rồi tôi bắt đầu có ý nghĩ muốn làm 

công việc này! Sau quãng thời gian làm việc rồi kết 

hôn, sinh con, tôi vẫn duy trì công việc tư vấn cho người có hoàn cảnh khó khăn tại Epoch cho đến 

tận bây giờ, một công việc phù hợpvới cuộc sống bản thân tôi.   

Về nội dung công việc hiện tại 

Nội dung công việc chính là tiến hành tiếp nhận tư vấn hỗ trợ cho những người gặp khó khăn trong 

cuộc sống, dựa trên nền tảng Luật hỗ trợ độc lập cho người có hoàn cảnh khó khăn, bất kể lĩnh vực  

và khu vực cư trú của họ. Chúng tôi lắng nghe các vấn đề họ cần trao đổi để, xem xét tại Poruto có thể 

hỗ trợ hay không ? có cần liên kết với các cơ quan khác hay không? Hiện giờ có rất nhiều người dù 

đã quá tuổi nghỉ hưu vẫn có nguyện vọng muốn làm việc. Đối với những người chưa từng đến Hello 

Work hoặc những công việc tại Poruto , chúng tôi hỗ trợ giúp bạn biết cách sử dụng nhằm tiến tới điều 

tốt hơn.  

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

Tôi thực sự thấy biết ơn vì dẫu có sự thay đổi trong phong 

cách sống của mình từ khi kết hôn, sinh con, chăm con mà 

vẫn có thể lựa chọn được công việc phù hợp với bản thân 

mình ở từng giai đoạn biến đổi như vậy. Mặc dù tôi đã lo 

lắng về việc trở lại xã hội, nhưng khi trở lại làm việc, tôi 

được tạo điều kiện để có thể được làm việc phù hợp với tình 

trạng cuộc sống của mình, chẳng hạn như làm việc  

theo giờ ngắn hơn hoặc không phải làm ca đêm ở giai đoạn 

đầu sau khi kết hôn. Ngoài ra, điểm thu hút nằm ở chỗ có rất 

nhiều bậc tiền bối có thể tiếp nhận tư vấn đa dạng, phong phú.  

 

Cô Sakai Miya – Nhân viên hỗ trợ tư vấn của cơ sở Poruto từ năm 2019 

“Suy cho cùng, điều quan trọng vẫn là sự kết nối với tình cảm của bạn” 



Từ bạn dùng để mô tả nét đặc trưng của Epoch 

Đó là “Trân trọng nhiều điều”. Tôi nghĩ Epoch là tổ chức hoạt động dựa trên sự coi trọng lập trường 

và tâm tư, nguyện vọng của người sử dụng dịch vụ tại Epoch. 

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

Epoch là tổ chức coi trọng cả người sử dụng dịch vụ tại Epoch lẫn nhân viên của mình. Nếu có duyên 

thì hãy cùng nhau hiệp lực cố gắng cho công việc! 

 


