
 

 

 

 

Cơ duyên đến với nghề 

Chuyên ngành ở đại học của tôi là về phúc lợi. 

Từ hồi sinh viên năm 3 tôi đã nghĩ trong tương lai 

tôi muốn làm công việc thuộc lĩnh vực này và tôi 

đã có duyên được làm thêm ở cơ sở Hohoemu. 

Trong quá trình làm việc, được nhìn thấy khuôn 

mặt rạng rỡ nụ cười của cả nhân viên lẫn người sử 

dụng dịch vụ, tôi nhận thấy đây là môi trường dễ 

làm việc, là nơi có thể phát huy những điểm tốt 

làm sao duy trì mối quan hệ giữa tôi với các nhân 

viên tiền bối và với người sử dụng dịch vụ. Từ đó tôi quyết tâm xin vào làm ở đây.  

Về nội dung công việc hiện tại 

 Hiện tại, chúng tôi chủ yếu tập trung vào lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng (hỗ trợ người sử dụng dịch 

vụ, vận chuyển). Sang năm thứ hai, tôi được giao việc điều hành và quản lý ca làm của các nhân viên 

không chính thức. Điều này đã làm cho tôi có thêm động lực. 

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

Tôi có thể tích cực tham gia các khóa đào tạo, hội thảo.  

Bắt đầu với khóa đào tạo của công ty dành cho những người 

khuyết tật nặng hơn ở đây, các cuộc hội thảo nội bộ với khách 

mời là diễn giả có chuyên môn và các buổi học thêm về thuốc 

mà tôi đã không thể học khi còn là sinh viên. Từ những buổi 

học này, tôi đã học được rất nhiều điều trong việc phòng chống 

sử dụng sai thuốc, cách đối ứng trong trường hợp người bệnh 

sử dụng sai thuốc. 

Từ bạn dùng để mô tả nét đặc trưng của Epoch  

Đó là “Đoàn kết”. Bởi vì công việc này liên quan đến người 

sử dụng dịch vụ nên những lúc bản thân có việc bận thì thực sự việc đồng nghiệp thay thế làm giúp 

cho là điều vô cùng quan trọng. 

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

Tôi nghĩ rằng ai cũng có sự phân vân khi lựa chọn nghề nghiệp. Nếu bạn muốn thử thách công việc 

liên quan đến phúc lợi thì hãy đến với Epoch để làm việc cùng với chúng tôi nào ! 

 

Anh Ueno Takuto - Nhân viên hỗ trợ tại cơ sở Hohoemu, vào công ty năm 2019  

“Tôi muốn mở rộng phạm vi công việc và hướng tới mục tiêu trở thành một người có thể hỗ 

trợ được ở nhiều lĩnh vực hơn” 

 


