4 Câu hỏi với ông...

“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.”
Mario Andretti

Charles Darosa
Giám Đốc Điều Hành, CPS Technologies

Ông bắt đầu khởi nghiệp như thế
nào?
“Tôi bắt đầu khởi nghiệp với chức danh Nhân
Viên Xử Lý Vật Liệu tại một nhà máy ở Rhode
Island khi tôi mới chỉ là một thiếu niên. Dần dần tôi được giao nhiều trách
nhiệm và có nhiều cơ hội hơn. Trong thời gian rất ngắn, tôi đã vươn lên
chức Quản Đốc rất sớm trong sự nghiệp. Tôi cảm thấy rất vui và tự hào
vì có cơ hội thăng tiến, vì vậy tôi kiên trì làm việc, cố gắng tham gia huấn
luyện càng nhiều càng tốt nên bây giờ
tôi mới được như vầy.”

“Bạn phải nâng các giấc
Ông yêu thích gì trong
mơ của mình lên tầm cao, công việc của mình?
cho dù bạn bắt đầu từ điểm “Tôi thích ngành này, nó phát triển mỗi
ngày. Tôi dành rất nhiều thời gian làm
nào. Tôi bắt đầu từ đáy,
nhưng tôi biết nơi tôi muốn việc với công việc tiết kiệm năng lượng,
và tôi luôn thấy ngạc nhiên khi tìm thấy
tới và tôi cố gắng tham gia những phương cách mới, những khía
huấn luyện, có tấm Bằng cạnh mới, nơi tôi có thể giúp công ty
động hiệu quả hơn chỉ bằng cách
Cao Đẳng, và trong quãng hoạt
áp dụng những thay đổi nhỏ. Luôn
thời gian làm việc tôi luôn có thử thách và tôi luôn sẵn sàng đạt
cố gắng có được các chứng được.”
chỉ mới và biến mình trở Bí quyết để thành công trong
thành một phần không thể công việc này là gì?
thiếu của công ty.”
“Bạn phải nâng các giấc mơ của mình
lên tầm cao, cho dù bạn bắt đầu từ điểm
nào. Tôi bắt đầu từ đáy, nhưng tôi biết
nơi tôi muốn tới và tôi cố gắng tham gia
huấn luyện, có tấm Bằng Cao Đẳng, và trong quãng thời gian làm việc tôi
luôn cố gắng có được các chứng chỉ mới và biến mình trở thành một phần
không thể thiếu của công ty. Thật vui khi biết mình đã cố gắng hết sức, và
mình xứng đáng được hưởng tất cả những gì mình có.”
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Ông khuyên những người đang cố gắng khởi nghiệp như
thế nào?
“Chuẩn bị tinh thần đón nhận công việc khó khăn, không né tránh. Đây là
công việc dành cho những người dám nghĩ dám làm và cách nghĩ của bạn
sẽ mang lại cho bạn những kết quả tốt đẹp.”

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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