
 

 

Cơ duyên đến với nghề 

Ban đầu tôi làm việc cho một công ty khác, nhưng khi 

bố tôi phát bệnh mất trí nhớ thì tôi rất khó khăn trong 

việc cân bằng giữa công việc và chăm sóc ông vào thời 

điểm đó nên đã nghỉ việc. Tôi cần một môi trường mà 

tôi có thể vừa làm việc vừa chăm sóc được bố, và kết 

quả là tôi đã chọn một công việc liên quan đến phúc lợi. 
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đó tôi chưa có đủ kỹ năng và trình độ chuyên môn nên tôi đã theo học tại một trường dạy nghề để lấy 

bằng cấp. Nhờ sự giới thiệu của giáo viên chủ nhiệm mà tôi xin được việc. Vào thời điểm đó, tôi không 

quan tâm nhiều đến điều dưỡng và phúc lợi, và việc bố tôi phát bệnh mất trí nhớ như là một cơ duyên 

để tôi có thể biết về các loại hình cơ sở cũng như chế độ phúc lợi. 

Về nội dung công viêc hiện tại 

Công việc chính của tôi là chăm sóc toàn diện cho đời sống của những người ở trong Group Home cả 

ban ngày lẫn ban đêm. 

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

Tôi rất vui vì tôi đã được tham gia tập huấn CPR (cứu hộ 

khẩn cấp) tại sở cứu hỏa. Thực tế, tôi đã gặp phải trường 

hợp này. Nếu tôi không được tập huấn, tôi nghĩ sẽ không 

thể làm bất cứ điều gì, nhưng sau khi được tập huấn, tôi đã 

có thể hồi sinh bằng cách dùng AED. Thêm nữa, tại cơ sở 

chúng tôi còn có buổi thuyết trình báo cáo được tổ chức 

định kỳ phạm vi trong công ty. Lắng nghe ý kiến thực tế, 

tiến hành làm công việc nhóm (khác với công việc thường 

ngày) đã mang lại cảm giác hoàn toàn tươi mới. 

Từ bạn dùng để mô tả nét đặc trưng của Epoch 

“Cảm giác quen thuộc”-Tôi nghĩ rằng đây là từ gói gọn 

cảm xúc của mình. Chính vì quan hệ giữa nhân viên với nhau rất tốt nên mới có thể sản sinh ra những 

dịch vụ hướng đến người sử dụng thật tốt. Quả thật, đây là một cơ sở tốt.  

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

Trước hết là “Hãy thử đến đây!”. Sau khi làm việc được 3 tháng hoặc 6 tháng, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ  

“Thật tốt khi vào công ty!”. Các nhân viên rất tốt, và cấp trên của tôi lắng nghe nhân viên của mình 

nên cứ qua từng ngày tôi lại càng cảm thấy quyết định vào làm ở đây là điều đúng đắn. 

Anh Yagi Takahiro – Nhân viên điều dưỡng tại cơ sở Hokoshia, vào công ty từ năm 2016 

“Khi tôi nhận được câu「Cám ơn nhé!」, tôi cảm nhận rõ được động lực cho mình” 

 


