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.”

Steven E. Phillips
Chủ Tịch Phillips Precision, Inc.,
Đồng Sở Hữu, The Pitbull Clamp Co., Inc.
Nhà Sáng Chế, The Pitbull Clamp

Ông khởi nghiệp trong ngành sản
xuất như thế nào?
“Công việc trong ngành sản xuất hấp dẫn tôi vì hai lý do; thứ nhất là
tôi luôn cảm thấy tôi học hỏi tốt hơn bằng cách trực tiếp làm việc thay
vì trong giảng đường, và thứ hai đó chắc hẳn là di truyền trong gia
đình vì tôi làm việc tại xưởng máy của ba tôi trong thời niên thiếu nên
ông đã truyền cho tôi khả năng chế tạo đồ vật.”

Vậy là ông luôn giỏi trong công việc này đúng không?
“Tôi không giỏi trong tất cả các nghề… ví dụ như tôi thất bại trong
nghề điện tử khi còn là học viên năm thứ nhất của trường dạy nghề.
Sắp xếp giấy không phải là công việc mà tôi thích. Điều mà tôi cảm
thấy đáng làm đó là biến một điều gì đó từ ý tưởng thành hiện thực.
Tôi rất giỏi về tư duy cơ khí và thích giải quyết vấn đề.”

Ông thích gì nhất trong
công việc của ông?

“Tôi nghĩ rằng bạn sẽ
thấy ngày càng nhiều
“Làm việc trong môi trường sản xuất
có phụ nữ bước vào
giúp bạn trở nên sáng tạo hơn. Tôi
có một bằng sáng chế và nhiều bằng
nghề này hơn. Đây
đang chờ phê chuẩn, và trên đời
không phải là cơ sở sản khác
có vô số những người khác giống như
xuất của cha tôi,
tôi đang giải quyết các vấn đề. Tôi
đó là sự chính xác và thích sự thử thách.”
sạch sẽ. Đa số phụ nữ Một thay đổi mà ông nghĩ sẽ
đều chú ý tới chi tiết
xảy ra là gì?
và có quan điểm khác “Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy nhiều
phụ nữ bước chân vào ngành này
nhưng rất hữu ích.”

Mario Andretti
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hơn. Đây không phải là cơ sở sản xuất
của cha tôi, đó là sự chính xác và sạch
sẽ. Đa số phụ nữ đều chú ý tới chi tiết và có quan điểm khác nhưng rất
hữu ích. Một gợi ý của tôi đối với bất kỳ người phụ nữ nào muốn bước
chân vào ngành sản xuất, đó là nên cân nhắc khởi nghiệp từ những
công việc như kiểm tra hoặc đo lường.”
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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