
Trong nền kinh Tế khó khăn hiện nay, cắT giảm việc làm là điều Thường Thấy, và 
bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả Trực Tiếp khi chính công Ty bạn gặp khó khăn. 
Trong khi vận may giữ vai Trò quan Trọng, bạn có Thể vượT qua Thời kì khó 
khăn này nếu biếT đối diện với Thực Tế và lập ra những kế hoạch cụ Thể cho 

Tương lai. giữ việc làm Trong Thời kì kinh Tế đầy biến chuyển Thực chấT không gì 
ngoài những hoạch định chiến lược Tỉnh Táo.

dưới đây là những lời khuyên 
giúp bạn Tiếp Tục pháT Triển sự 
nghiệp và để hạn chế đến mức 
Thấp nhấT khả năng bị sa Thải.

kẻ ThoáT nạn

khi chúng tôi xin lời khuyên của một nhân 
viên đầy kinh nghiệm làm việc tại công 
ty mckinsey& company thuộc brussels 
(bỉ), ông luôn nói rằng: “nếu muốn là 
một người thành đạt, hãy cư xử như một 
người thành đạt.” lời khuyên này có ý 
nghĩa sâu xa: giữa cuộc khủng hoảng 
kinh tế, nếu muốn thoát chết đuối, hãy 
cư xử như bạn đã tìm thấy phao.

khi nghiên cứu suy nghĩ của những 
người thoát nạn, chúng tôi tìm ra một 
nghịch lí thú vị. dù sự bi quan mang 
tính thực tiễn là cần thiết, giải pháp tối 

ưu là hãy lạc quan giữa thời kì khó khăn 
này. bạn cần tập trung cao độ, nhưng 
cũng cần tự tin và yêu đời. dựa trên 
nhiều nghiên cứu, sự lạc quan thật sự 
vô cùng quan trọng. nghiên cứu của 
Tiziana casciaro va miguel sousa lobo 
xuất bản tháng 6/2005 trên Tạp chí kinh 
doanh harvard (havard business review) 
với tựa đề những kẻ tài ba kiêu ngạo, 
những tên ngốc đáng yêu và sự hình 
thành mạng lưới xã hội (competent 
Jerks, lovable Fools, and the Formation 
of social networks) đã cho thấy mặc dù 
ai cũng thích làm việc với một người tài 
giỏi hơn một người năng lực yếu kém, 
nhưng khi cần sự giúp đỡ để hoàn thành 
công việc, một người thân thiện, hòa 
đồng sẽ được lựa chọn thay vì một người 
tài năng nhưng khó ưa. Tất nhiên, hòa 
đồng và lạc quan hoàn toàn không đồng 
nghĩa với giả tạo. nhưng đừng luôn cau 

những lời khuyên 
giúp bạn không bị ThấT nghiệp
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có không vui và luôn mồm nhắc nhở 
đồng nghiệp là họ có thể mất việc bất 
cứ lúc nào. dù đổi thay làm dấy lên 
biết bao nỗi sợ về một tương lai bất 
định, nếu lạc quan, tương lai vẫn sẽ 
nằm trong tay bạn.

bên cạnh đó, những người thoát nạn 
rất biết nhìn xa trông rộng và kì vọng 
vào tương lai. Feud viết trong nỗi đau 
buồn và sự trầm cảm (mourning and 
melancholia) rằng sự khác biệt cơ 
bản giữa nỗi khổ đau thông thường 
và bệnh trầm cảm là khác với người 
trầm cảm, một người dù đau khổ vẫn 
có thể hình dung về một cuộc sống 
tươi đẹp và tràn đầy ý nghĩa trong 
tương lai.

cách tốt nhất nhằm bảo đảm tương 
lai là nhiệt tình và tận tụy với khách 
hàng. bạn cần nắm bắt những nhu 
cầu thiết yếu của khách hàng. Trong 
một nền kinh tế biến chuyển, công 
việc cũng dễ dàng thay đổi. giá trị của 
bạn với công ty sẽ được chứng minh 
rõ hơn hết nếu bạn vẫn vô cùng cần 
thiết cho công việc mới và khi khách 
hàng trân trọng những nỗ lực bạn bỏ 
ra.

Tháo vát là một kĩ năng cần thiết khác. 
chuyển đổi tổ chức mang đến nhiều 
đổi thay, và dĩ nhiên lúc này, những 
người quản lý tháo vát sẽ được trọng 
dụng. nếu hiện tại bạn vẫn chưa 
cáng đáng nhiều vị trí cùng lúc, hãy 
tận dụng những kinh nghiệm mà sếp 
bạn thậm chí không hay biết để giúp 
đỡ công ty. ví dụ như một giám đốc 

marketing đã từng giảng dạy trước khi 
vào nghề có thể tình nguyện đào tạo 
đội ngũ nhân viên bán hàng và nhân 
viên dịch vụ. một cuộc khủng hoảng 
kinh tế thực chất tạo ra rất nhiều cơ 
hội vàng cho bạn được trổ tài. 

và cuối cùng, những người thoát 
nạn sẵn sàng dẹp bỏ lòng tự ái. họ 
biết đặt lợi ích của công ty lên trên lợi 
ích cá nhân. điều này chứng tỏ lòng 
trung thành với công ty và được các 
ban lãnh đạo đánh giá cao.

cảm Thông với sếp

những giai đoạn bất ổn gây rất nhiều 
khó khăn cho nhà lãnh đạo. chẳng 
ai muốn sa thải nhân viên và thậm 
chí nhiều người ghét cay ghét đắng 
công việc này. nhưng không phải 
nhân viên nào cũng nhận ra điều đó. 
đây không phải là lúc thích hợp để xin 
thăng chức hay tranh cãi nội bộ. Thay 
vì vậy, bạn hãy cố gắng giúp đỡ sếp. 
nếu sếp đang cân nhắc kế hoạch cải 
tổ và hỏi ý kiến bạn, hãy đề ra những 
giải pháp thiết thực. đừng cưỡng lại 
làn sóng của đổi thay, mà hãy động 
viên và khuyến khích đồng nghiệp 
thích nghi với điều này.

Éo le ở chỗ thông cảm với sếp khi sếp 
đang cân nhắc chuyện sa thải bạn có 
lẽ chẳng khác gì cái mà karl marx gọi 
là ý thức giả tạo (false consciousness). 
chuyện này có vẻ chẳng mang lại 
cho bạn lợi ích tốt đẹp gì. Tuy nhiên, 
khoa học lại chứng minh rằng thông 
cảm với những người quyền lực có 
thể mang lại nhiều lợi ích. các nhà 

tâm lý cho rằng người ta có thể tập 
những cử chỉ gắn bó, nhất là gắn bó 
về mặt tình cảm. bạn càng quan hệ 
với sếp tốt bao nhiêu thì bạn càng có 
nhiều khả năng giữ được việc làm bấy 
nhiêu. khả năng thông cảm với đồng 
nghiệp thể hiện sự trưởng thành, điều 
mà các công ty thường rất coi trọng, 
có lẽ một phần bởi sự cảm thông sẽ là 
tấm gương tốt cho toàn công ty.

lúc hưng thịnh, khả năng đoàn kết và 
khích lệ đồng nghiệp là quan trọng. 
nhưng trong thời kì khó khăn, khả 
năng này trở nên tối quan trọng. ví 
dụ như một công ty dịch vụ tài chính 
quốc tế nọ phải cắt giảm đến 20% 
đội ngũ nhân viên. Trước tinh thần 
rệu rã của toàn thể nhân viên, trưởng 
phòng quản lý nhân sự đề nghị issac  
phó phòng đào tạo và phát triển, nghĩ 
ra kế hoạch khích lệ tinh thần nhân 
viên. issac đã triệu tập một đội ngũ 
nhỏ các tình nguyện viên để dàn dựng 
một chương trình radio trực tuyến. 
vở hài kịch nhẹ nhàng, lôi cuốn trong 
chương trình này đã mang tiếng cười 
giòn tan đến với các nhân viên vốn 
đang trong tâm trạng rệu rã. chương 
trình này cũng là một cách độc đáo 
giúp ban lãnh đạo thông báo với 
nhân viên về những báo cáo tài chính 
quý hay những thay đổi cơ cấu trong 
công ty. với việc phát minh ra liều 
thuốc tuyệt vời này, issac được thăng 
chức và đạt được vị trí anh hằng mong 
muốn.
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năng nổ

Woody allen nhận xét rằng tới 80% thành 
công đang đến gần khi nền kinh tế gặp khủng 
hoảng. cơ hội ở ngay trước mắt, nhưng liệu 
bạn có biết cách nắm bắt? hãy đến những 
buổi gặp gỡ thân mật do công ty tổ chức 
mà bạn thường bỏ bê trước đây. hãy để mọi 
người cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của bạn. 
hãy để ý xem đồng nghiệp 
đang làm việc ra sao. Xin 
bạn ghi nhớ rằng vào 
những lúc khó khăn, nhà 
lãnh đạo tìm những người 
năng nổ chứ không chỉ 
những người tài năng. 

khi năng nổ, bạn sẽ có 
cơ hội thăng tiến nhanh 
chóng. linda làm việc tại 
một công ty lớn đang cần 
cắt giảm chi phí. do vậy, đội ngũ điều hành 
của công ty này nghĩ ra ý tưởng thành lập một 
trung tâm dịch vụ chung cho toàn công ty. 
song do những hạn chế nhất định của một 
trung tâm lớn, rất nhiều nhân viên lo sợ bị mất 
đi quyền lợi chuyên viên hiện có nếu được điều 
sang làm ở trung tâm này. họ đã không đăng 
kí khi có đợt tuyển dụng nhân viên. chỉ linda 
nhìn thấy cơ hội vàng này và đăng kí xin được 
chuyển sang trung tâm mới. vị trí mới giúp sự 
hiện diện của linda có tầm ảnh hưởng hơn 
bao giờ hết. linda vững bước trên con đường 
sự nghiệp và 6 năm sau, cô được làm việc trực 
tiếp dưới quyền giám đốc công ty.

kếT
Tất nhiên, thay đổi cách cư xử hay tính 
tình chỉ nhằm trụ lại công ty có thể ảnh 
hưởng xấu đến cái tôi của bạn. biết đâu 

rời công ty lại là cách hay hơn? Trong trường 
hợp này, bạn có thể sống trung thực với chính 
mình và tự nguyện rời công ty. nếu chỉ một vài 
năm nữa bạn đến tuổi nghỉ hưu và muốn rời 
công ty lúc này, đừng ngại trao đổi trực tiếp 
với lãnh đạo. hãy chuẩn bị một vài phương án, 
nhưng đừng quá tham lam. nên nhớ rằng kể 
cả khi tình nguyện ra đi, rất có thể bạn sẽ cần 
một công việc khác, và tất nhiên cần cả những 
bức thư giới thiệu hoa mỹ. nếu bạn nhẹ nhàng 
ra đi, nhiều khả năng sếp và các đồng nghiệp 
sẽ nhiệt tình giúp bạn tìm việc.

vẫn biết có nhiều chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát 
giữa cơn khủng hoảng kinh tế, nhưng nếu quyết 
tâm đề ra kế hoạch, bạn sẽ dễ dàng vượt qua khó 
khăn hơn. Tài năng là yếu tố quan trọng, nhưng thái 
độ làm việc, lòng nhiệt tình giúp đỡ sếp, hay những 
đóng góp cho công ty cũng vô cùng quan trọng và 

ảnh hưởng không nhỏ tới viễn cảnh việc làm của bạn. nền kinh tế rồi 
sẽ hồi phục. hãy vững tin bạn nhé!

kế hoạch b

những lời khuyên hữu ích nhất cũng không bảo đảm chắc chắn rằng 
bạn sẽ không mất việc làm. bạn vẫn cần kế hoạch b.

để đạt được thành công, trước hết bạn cần biết rõ điểm mạnh và 
điểm yếu của bản thân cũng như những gì bạn thật sự đam mê. hãy 
tập trung suy nghĩ để nắm rõ được những điểm này. bạn cũng có thể 
đọc sách, nhờ chuyên gia tư vấn, hay trò chuyện với người thân.

Tiếp theo, hãy đều đặn cập nhật bản hồ sơ lý lịch. đừng thụ động chờ 
đợi. bạn cần có bản hồ sơ lý lịch sẵn sàng khi đến gặp các nhân viên 
săn đầu người, thủ trưởng và đồng nghiệp cũ, hay kể cả những người 
quen trong nghề để xin thư giới thiệu và học hỏi kinh nghiệm. bạn 
nên bắt đầu thiết lập quan hệ với họ từ bây giờ, nhưng đừng dừng 
lại ở đó. còn người hàng xóm là cFo của một công ty thành đạt thì 
sao? còn những tấm danh thiếp nằm sâu dưới đáy ngăn tủ thì sao? 
hãy tận dụng triệt để những mối quan hệ này.

cuối cùng, hãy nghĩ về một tương lai tràn trề hi vọng. có thể bạn 
muốn quay lại trường học, hay mở một công ty riêng, hay làm ở một 
công ty nhỏ hơn. rõ ràng là bạn sẽ cần thắt lưng buộc bụng trong 
thời gian này, nhưng hãy nhớ những gì Ellen, một nhà tư vấn, đã nói 
với chúng tôi: “bọn trẻ giờ đã trưởng thành, nên vợ chồng tôi cảm 
thấy ngôi nhà trở nên quá rộng lớn cho hai chúng tôi. Tôi rất sẵn lòng 
chuyển đến một ngôi nhà nhỏ hơn, và bắt tay vào những dự án mới” 
biết đâu kế hoạch b còn thú vị hơn kế hoạch a?

  

                               >> Thu giang (Theo harvard business review)
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