CẢM NGHĨ VỀ…………

7.30 ngày 10/5, bước vào công ty với cảm xúc đầy ắp của nhân viên ngày đầu đi làm.
Mặc dù đã gặp và trao đổi với C. T – GĐ.TCNS cách đây một tuần, tôi vẫn cảm thấy hồi
hộp, không biết hôm nay mình sẽ làm gì, chỉ biết làm ở P.HC; bước vào công ty gặp nụ
cười tươi của chú bảo vệ: “Hôm nay đi làm ngày đầu à”, mình mỉm cười và nói “Vâng!”
***
7.40, đẩy cửa bước vào phòng, phòng vắng vẻ, tự nhủ “mình đến sớm”, dạo bước tham
quan công ty, đọc và xem những thông báo, hình ảnh trên bảng tin tức, thấy các anh chị
trong công ty bắt đầu đến dần, cảm thấy lo lắng xen lẫn niềm vui.
***
7.50, vừa thấy mình, C.H- Trưởng phòng HC tươi cười “Đợi chị nhé! 8 giờ bắt đầu!”
***
8.00, tất cả các anh chị nhân viên đã có mặt đông đủ, C. H hướng dẫn và giới thiệu với
mình về công ty, quá trình thành lập và phát triển, giải đáp những câu hỏi, những thắc
mắc về công ty dần dần được chị giải đáp cụ thể. Cảm nhận đầu tiên công ty thật lớn và
làm việc thật chuyên nghiệp.
***
Ngày đầu tiên làm việc trôi qua thật nhanh, cứ thế, những ngày làm việc tại portcoast nối
tiếp những kỉ niệm đáng nhớ trong mình, song ấn tượng những ngày đầu vẫn đậm nét
nhất với mình.
***
Thầm nghĩ, mình sẽ cố gắng để đáp lại sự tin tưởng và những kinh nghiệm mà anh chị đã
chia sẻ và mang cho mình, để cảm ơn những cơ hội đã tạo ra để mình ngày càng trưởng
thành hơn trong công việc.
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