4 Câu hỏi với anh...
Emmanuel Gomez

“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.”

Chuyên Gia Kỹ Thuật Phòng
Thí Nghiệm Cấp Cao

Tại sao anh lại chọn ngành sản
xuất?
“Khi còn trẻ, tôi rất mơ hồ về ngành sản xuất.
Tôi nghĩ rằng nghề này chỉ có các dây chuyền
lắp ráp và công việc lặp đi lặp lại. Tôi bắt đầu quan tâm tới một trong các
khóa học cơ khí điện tử. Và đó là lần đầu tiên tôi thấy ngành sản xuất
hấp dẫn và năng động như thế nào. Khi đó, tôi hiểu ngay rằng tôi sẽ có
một tương lai xán lạn trong công việc kỹ thuật viên. Bây giờ, tôi làm việc
với nhiều qui trình và hệ thống khác nhau
“Tôi có thể tự do
mỗi ngày, và các ý tưởng mà tôi nghĩ ra đều
phát triển nghề
được tôn trọng.”

nghiệp trong bất
cứ lĩnh vực nào
mà tôi muốn, và
hiện tại tôi rất
thích điều đó.”

Anh nghĩ rằng mình sẽ phát triển
như thế nào trong vài năm tới?

“Tôi làm việc với Metso Automation đã được
khoảng 5 năm, và đây thực sự là một trải
nghiệm rất tuyệt vời. Họ cho tôi rất nhiều cơ
hội để phát triển và tôi rất muốn trở thành
kỹ sư, hoặc có thể tiếp xúc với khách hàng, thuyết minh về sản phẩm
hoặc tiến hành các chương trình huấn luyện. Tôi có thể tự do phát triển
nghề nghiệp trong bất cứ lĩnh vực nào mà tôi muốn, và hiện tại tôi rất
thích điều đó.”
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Anh có dự định tiếp tục tham gia huấn luyện và học tập
không?
“Chắc chắn là có! Trong ngành này học vấn chính là chìa khóa để thành
công. Nhưng không cần phải bắt đầu một cách nghiêm túc, bạn có thể
tích lũy dần như tôi. Tôi vừa mới nộp đơn xin vào trường UMass Lowell
vì tôi muốn có văn bằng Cử Nhân Chuyên Ngành Kỹ Thuật, và tấm bằng
đó sẽ giúp tôi thăng tiến sự nghiệp.”

Anh có thể mô tả công việc của mình tại Metso không?
“Công việc của tôi chủ yếu liên quan tới Kiểm Tra Mức Độ Hủy Diệt trên
các máy và bộ phận mới, ví dụ như kiểm tra áp suất và độ chịu nhiệt.
Chúng tôi thử tất cả các sản phẩm trong các điều kiện khắc nghiệt nhất
có thể được, sau đó giải quyết sự cố, lập trình lại và kiểm tra lại cho tới
khi mọi sản phẩm đạt các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Tất cả những
điều đó đều liên quan tới kỹ năng giải quyết vấn đề thực tế. Tôi có tham
gia huấn luyện cho các khách hàng, vì vậy, tôi có cơ hội đi lại thường và
được khám phá thế giới nhiều hơn. Tôi cũng rất vui khi làm việc với các
sinh viên thực tập tới để tận mắt chứng kiến các ứng dụng thực tế của
các hệ thống cơ khí điện tử, hướng dẫn và giúp các em tìm chỗ đứng
của mình trong ngành. Đó là một trong những điều đáng giá nhất trong
công việc của tôi. Đó cũng là cách để tôi trả ơn.”

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.

© 2010 Mass-TEC: Dự án này được tài trợ bởi chương trình Advanced Technological Education thuộc National Science Foundation theo Ngân Khoản Trợ Cấp số 0703040

