4 Câu hỏi với cô...

“Đam mê là bí quyết phát triển, tuy nhiên
sự quyết tâm và cương quyết đạt tới mục
tiêu của bạn - sự cam kết đạt kết quả
xuất sắc - sẽ giúp bạn đạt được thành
công mà bạn muốn.”

Catherine M. Phillips
Quản Lý Kinh Doanh và Đồng Sở Hữu, Công
Ty Phillips Precision, Inc. và Pitbull Clamp
Co., Inc.

Cô bắt đầu khởi nghiệp trong ngành
sản xuất công nghệ cao như thế nào?
“Tôi luôn chú trọng tới mặt kinh doanh của mọi thứ. Tôi làm điều hành và
quản lý cho các công ty công nghệ cao, và mặc dù hài lòng với công việc
của mình nhưng tôi vẫn thực sự muốn tham gia phát triển một thứ gì đó
từ đầu. Mười hai năm trước, vợ chồng tôi bắt đầu gây dựng một công ty
liên quan tới khả năng cơ khí của chồng tôi và kể từ đó lúc nào tôi cũng
cảm thấy mãn nguyện. Mỗi ngày là một điều mới mẻ.”

Để quản lý kinh doanh thành công cần phải có những gì?
“Hiểu ranh giới mỏng manh giữa đi kịp thời đại và nhìn về tương lai cũng
như các kỹ năng tổ chức tốt để lập kế hoạch và dự báo. Công việc này rất
thích hợp với những ai có tính tự chủ và thông minh để đương đầu với
các mối quan hệ đặc biệt giữa các con số lớn. Đó là về luồng luân chuyển,
nhìn nhận vấn đề sẽ phát sinh trong dây chuyền cung ứng, và xử ký vấn đề
đó ngay từ đầu trước khi nó ảnh hưởng
tới cả dây chuyền.”
“Hiểu ranh giới mỏng
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manh giữa đi kịp thời đại Cô yêu thích những gì trong
và nhìn về tương lai cũng công việc của mình?
như các kỹ năng tổ chức “Tôi thấy làm việc trong ngành sản xuất
tốt để lập kế hoạch và dự mang lại nhiều kết quả hơn các công
việc khác có kết quả vô hình. Chúng
báo. Công việc này rất
tôi tham gia các dự án cấp cao và có
thích hợp với những ai có thể nhìn thấy thành quả lao động của
tính tự chủ và thông minh mình. Chúng tôi chế tạo các bộ phận
dụng cho robot, trong ngành công
để đương đầu với các mối sử
nghiệp, trong các công ty y tế, trong các
quan hệ đặc biệt giữa các cơ sở chế biến thực phẩm và máy cắt
giấy, đó chỉ là một vài ví dụ.”
con số lớn.”
Một điều khiến cô cảm thấy
ngạc nhiên về môi trường sản xuất là gì?
“Tôi nghĩ rằng, cũng như chúng tôi, bạn sẽ thấy nhiều công ty sản xuất là
các cơ sở kinh doanh gia đình. Khi bắt đầu khởi nghiệp cách đây hơn 12
năm, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy số lượng các ông bố bà mẹ kinh
doanh hợp tác với chúng tôi là ngang nhau. Tôi đến từ một môi trường
công nghệ cao và tôi thực sự cảm thấy rất vui khi tiếp xúc với những con
người thông minh và rất thực tế sau khi tôi chuyển ngành.”

Mass-TEC là một tổ chức hoạt động nhằm mục đích
tăng cường nhận thức về Ngành Sản Xuất Công Nghệ
Cao ở miền Trung Massachusetts và nhiều cơ hội nghề
nghiệp trong ngành công nghiệp này. Mass-TEC bao
gồm một mạng lưới các tổ chức hợp tác, trong đó bao
gồm Quinsigamond Community College và nhiều đối
tác tư nhân và chính phủ.
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