4 Câu hỏi với ông...

“Đam mê là bí quyết thăng tiến, nhưng
chính sự quyết tâm và kiên định đạt mục
tiêu mục đích - quyết tâm đạt kết quả
xuất sắc - sẽ giúp bạn đạt được thành
công như mong muốn.”

Robert Boulay

Mario Andretti

Quản Lý Viên Điều Hành Kỹ Thuật cho
Metso Automation

Ông làm việc trong ngành sản
xuất đã bao lâu?
“Tôi làm việc trong ngành sản xuất đã 34 năm. Tôi đã trải qua tất cả
các chức vụ, thật sự là như vậy. Thợ cài đặt, thợ máy, kỹ sư, quản lý, tôi
làm việc rất chăm chỉ để thăng tiến, và tôi cảm thấy rất hài lòng trong
mỗi bước đường. Tôi vẫn tiếp tục phát triển.”

Ông khởi nghiệp như thế nào?
“Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi tìm ngay một công việc toàn thời
gian, tôi làm thợ máy. Nhưng chẳng bao lâu, tôi cảm thấy mình đã
phát triển hết cỡ trong nghề này. Tôi sẽ không thỏa mãn nếu chỉ làm
một công việc trong quãng đời còn lại và tôi chỉ biết một điều khiến
tôi phải rời xa Nhóm làm việc chuyên về Kỹ Thuật, đó là việc tôi không
có bằng cấp chính thức.”

Ông đã thăng tiến như thế nào?
“Bí quyết để thành công trong ngành này là không ngừng huấn luyện
và học tập. Tôi bắt đầu với tấm Bằng Cao Đẳng từ trường Central New
England College và chính điều đó
đã giúp tôi thăng tiến từ nhân viên
“Tôi cảm thấy mình đã
Cài Đặt và Kiểm Soát Qui Trình
phát triển hết cỡ trong
cho Kỹ Thuật Sản Xuất. Tất cả đều
nghề này. Tôi sẽ không
là những bước như vậy, bạn làm
công việc nào đó một thời gian,
thỏa mãn nếu chỉ làm
sau đó bạn huấn luyện làm việc
một công việc trong
khác khiến bạn cảm thấy thích thú
quãng đời còn lại và tôi
và bạn thăng tiến. Có rất nhiều cơ
hội để bạn phát triển. Hiện tại, tôi
chỉ biết một điều khiến
đã có Văn Bằng Thạc Sĩ từ trường
tôi phải rời xa Nhóm làm Clark và tôi là Quản Lý Điều Hành
việc chuyên về Kỹ Thuật, Kỹ Thuật cho một công ty tuyệt vời.
Khi còn trẻ, chưa bao giờ tôi nghĩ
đó là việc tôi không có
một ngày nào đó mình sẽ đạt được
bằng cấp chính thức.”
những thành tích như hôm nay.”
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Ông yêu thích gì trong công việc của mình?
“Tôi thực sự yêu thích công việc của mình và tôi luôn như vậy, đó là
khả năng thăng tiến và chính khả năng phát triển hoặc thay đổi luôn
khiến công việc mới mẻ đối với tôi. Tôi không thể nói với bạn chính
xác tôi sẽ làm việc gì trong một năm nữa, nhưng tôi biết công việc đó
sẽ rất thú vị và tôi biết đó sẽ là công việc mà tôi muốn làm.”

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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