
 

  
Ở chuyên mục “Làm việc bằng tiếng Nhật” ngoài những bài viết thể 

hiện quan điểm, góc nhìn của người Việt đang làm việc trong công ty 

Nhật về công việc, chúng tôi cũng đăng những câu chuyện của người 

Nhật đang làm việc trong cùng công ty để độc giả có thể hiểu đươc 

quan điểm về công việc giữa người Việt và người Nhật khác nhau như 

thế nào.                                                                                                             

Trả lời phỏng vấn số này là chị Takano Yuki – chủ cửa hàng Hoa Ly.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆Chị có thể giới thiệu qua về cửa hàng của mình được không? Và tại 

sao chị lại quyết định tuyển dụng bạn Quỳnh? 

Tháng 7 năm 2014, khi đường bay trực tiếp Đà Nẵng - Narita đi vào 

hoạt động, cũng là thời điểm tôi cùng người chồng Việt Nam của mình 

mở cửa hàng lưu niệm đồ Việt Nam đầu tiên dành cho người Nhật tại 

thành phố Đà Nẵng này. Các mặt hàng được bày bán ở cửa hàng bao 

gồm các loại túi, ví được thêu tay hay đính hạt đặc trưng của Việt 

Nam, gốm Bát Tràng, dép sandal đính hạt, áo dài truyền thống, giỏ 

đan dây nhựa, áo phông, khăn quàng. Ngoài ra, cửa hàng còn có bán 

cả những mặt hàng do chúng tôi tự sản xuất, các sản phẩm chè, cà phê 

Việt Nam, bánh kẹo đặc trưng của miền Trung, hay các loại gia vị độc 

đáo đã được chúng tôi chọn lựa kĩ lưỡng từ khắp mọi nơi trên cả nước. 

Lí do quyết định tuyển dụng bạn Quỳnh: 

Khi ấy nhờ vào sự giới thiệu của một giáo viên tiếng Nhật đang dạy 

tình nguyện tại trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng, tôi tuyển được 

bốn bạn sinh viên năm hai. Nhưng sau đó lại có một bạn đột ngột nghỉ 

việc. Vì thế một sinh viên đang làm tại cửa hàng đã giới thiệu Quỳnh 

cho tôi. Khi phỏng vấn, nhận thấy Quỳnh có khả năng tiếng Nhật tốt, 

lại nhiệt huyết và nghiêm túc nên tôi đã quyết định tuyển Quỳnh. 

◆Công việc của chị là gì? Và thời gian làm việc 1 ngày 

của chị là bao nhiêu? 

Tôi làm việc từ 8 giờ 20 phút sáng đến 17 giờ chiều. 

Cửa hàng mở cửa từ 8 rưỡi sáng đến 18 giờ tối, nhưng 

tôi chỉ có mặt ở cửa hàng đến tầm 17 giờ rồi lại về nhà 

chăm sóc lũ trẻ và dọn dẹp nấu nướng. Sau giờ đó, công 

việc ngoài cửa hàng sẽ do chồng tôi và nhân viên phụ 

trách. 

Công việc chủ yếu của tôi là quản lí các vấn đề chung 

của cửa hàng như theo dõi tình hình bán hàng, quản lí 

việc nhập hàng và lượng hàng trong kho, hướng dẫn 

nhân viên cách tiếp khách. 

◆Có điều gì khiến chị ngạc nhiên khi làm việc cùng người Việt Nam/Nhật Bản không? 

Khi làm việc cùng người Việt Nam, chuyện khiến tôi ngạc nhiên nhiều không đếm xuể. 

Nếu tôi viết hết ra đây hẳn sẽ đóng được thành cả một cuốn sách cũng nên. Đã không ít lần tôi trực tiếp nhắc nhở các nhân viên về 

những điểm khác biệt khi làm việc cùng người Nhật, nhưng có lẽ vì có quá nhiều thứ nhỏ nhặt nên tôi vẫn chưa nói được hết cho 

mọi người. Mỗi lần nghe tôi kể về những điểm khác nhau nho nhỏ đấy, ai nấy cũng đều vô cùng ngạc nhiên. 

Phần lớn những nhân viên mới vào làm người Việt Nam đều giống nhau ở chỗ họ thường bối rối không biết nên có tác phong chào 

hỏi, tư thế đứng, thời điểm để lên tiếng giúp đỡ, hay giữ khoảng cách với khách thế nào là đúng và đủ. Trước khi để nhân viên đón 

khách, tôi luôn giảng giải qua cho mọi người, nhưng phải mất một tháng mọi người mới làm được một cách tự nhiên. Tuy vậy sau 

tầm nửa năm đã quen dần với các tác phong, phần lớn mọi người lại đều quên mất và quay về nếp cũ. Cách chào hỏi và tiếp khách 

của nhân viên ảnh hưởng rất nhiều đến không khí của cửa hàng nên tôi vẫn định kì đào tạo lại cho mọi người. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆Chị có thể kể 1 kỷ niệm về sự thất bại, khó khăn đã gặp phải ở nơi làm việc không? 

Kỉ niệm thất bại: Khi nhân viên liên tục mắc lỗi, tôi dần dần đánh mất niềm tin ở mọi người. Dù làm bất cứ chuyện gì, tôi cũng sẽ 

đòi kiểm tra kĩ lưỡng một cách thái quá khiến họ khó chịu và chán ghét. Ở Nhật, chúng tôi coi khách hàng là trên hết nhưng dường 

như ở Việt Nam lại không như vậy. Nên tôi tự nhủ mình phải lắng nghe mọi chuyện từ cả phía các nhân viên và dõi theo họ, từ từ 

xây dựng một mối quan hệ tin tưởng giữa hai bên và tạo ra một môi trường làm việc thoải mái nhất. 

 

Khó khăn:  

Người Nhật thường không nói ra suy nghĩ thật lòng của mình. Mỗi lần các nhân viên yêu cầu được giúp đỡ, họ thường xuyên bị 

khách hàng từ chối.  Khi đó, họ sẽ bỏ qua và không làm gì thêm nữa. Phần lớn các trường hợp đều là do khách hàng ngại làm 

phiền nên từ chối, nhưng có vẻ như các nhân viên ít khi nhận ra được. 

(Ví dụ như khi có khách đi xe lăn hay đẩy xe nôi trẻ em, ta cần giúp họ đóng mở cửa) 

Những chuyện như thế diễn ra khá thường xuyên, nên mỗi lần tôi đều phải rất cố gắng giải thích một cách thật dễ hiểu cho nhân 

viên. 

 

Hiện giờ, vẫn còn một chuyện nữa khiến tôi gặp khó khăn. Dù rằng mỗi người đều có một phong cách làm việc khác nhau, nhưng 

tôi không khỏi đau đầu về cách ứng xử của các nhân viên với những khách hàng đến vào sát giờ đóng cửa. Mọi người vốn đều 

muốn trở về nhà vào đúng 6 giờ tối, hay có kế hoạch riêng từ trước. Những lúc như vậy, họ thường vô tình thể hiện thái độ khó chịu 

của mình ra ngoài. Khách hàng thì muốn được thong thả chọn đồ, nhưng mọi người vẫn chưa đặt được mình vào vị trí của khách để 

thấu hiểu tâm trạng đó. 

 

Vì muốn tạo sự thoải mái và an tâm cho khách khi mua hàng, cũng như tạo cơ hội cho các nhân viên được tiếp xúc nhiều hơn với 

người Nhật và học thêm được tiếng Nhật sử dụng trong thực tế hàng ngày, nên tôi mới thuê người đã biết tiếng Nhật. Nhưng dường 

như mong muốn ấy của tôi lại chưa đến được với mọi người. 

◆Chị có kỷ niệm gì vui khi làm việc ở đây không? 

Những bạn sinh viên làm việc ở cửa hàng lúc nào cũng muốn học thêm từ vựng hay cách sử dụng chúng, nên họ thường đặc biệt 

chăm chú lắng nghe mỗi khi tôi và khách hàng trao đổi với nhau, rồi đặt cả câu hỏi thắc mắc. Sau đó họ sẽ thực hành ngay với các 

vị khách khác. Khi nhìn thấy dáng vẻ chăm chỉ đó của mọi người, tôi lại thấy vui vui vì mọi người đang dần trưởng thành hơn. 

*Phần lớn nhân viên trong cửa hàng đều chào và đứng chờ trong tư thế nghỉ tại chỗ và không nghiêm chỉnh. Và mọi người cũng hay 

nghĩ khách không nhìn mình nên không sao. Vì thế tôi vẫn nhắc mọi người dù phía khách hàng có để ý hay không, mọi người cũng 

phải cố giữ một dáng đứng toát lên sự tôn trọng khách hàng. 

*Về thời điểm để lên tiếng giúp đỡ khách hàng, mọi người hay có thói quen âm thầm đi theo sau khách. 

Ở Nhật, các nhân viên đều chỉ đưa ra những chỉ dẫn đơn giản cho khách chứ không nói quá nhiều, và luôn đứng chờ sẵn để lên 

tiếng giúp đỡ khách hàng khi họ cần. Nhưng ở Việt Nam, mọi người thường im lặng đứng phía sau và chờ khách hàng hỏi, hay quá 

chú tâm vào những công tác chuẩn bị khi không có khách rồi lờ đi sự xuất hiện của người ta. 

Không ít lần các nhân viên của tôi nhận được những lời phàn nàn từ các khách hàng như “Bạn cứ im lặng đi theo làm tôi sợ quá”, 

hay “Bạn vừa đi ra ngoài hả?”, và từ đó dần dần mọi người cũng học được cách phải tiếp khách như thế nào. 

*Ở Nhật, nhân viên luôn giữ khoảng cách tầm 1 mét với khách hàng. Nhưng ở Việt Nam, cũng có lúc mọi người chỉ cách có 30 cm, 

đứng gần sát như sắp chạm vào khách để đưa giỏ mua hàng hay tư vấn cho họ. 

Khi sống ở Nhật, chúng tôi có thể học được cách tiếp khách ngay trong cuộc sống thường ngày mỗi khi đi mua sắm và được nhân 

viên đón tiếp. Nhưng ở Việt Nam, có lẽ vì mọi người ít có cơ hội tiếp xúc với cách tiếp khách chuẩn mực nên mới không biết cũng 

nên. 

Ngoài ra, thời gian làm việc ở cửa hàng được phân theo ca. Nhưng chuyện nghỉ đột xuất, đổi ca, đi trễ về muộn thường xuyên xảy 

ra nên tôi cảm thấy khá bất ngờ vì mọi người hơi thiếu tinh thần trách nhiệm. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆Chị có lời khuyên gì dành cho những người đang muốn tìm công việc liên quan tới tiếng Nhật không? 

Tôi hi vọng mọi người sẽ luôn giữ được cho mình sự hiếu kì đối với công việc và khát khao nâng cao trình độ tiếng Nhật của mình 

mọi lúc mọi nơi. Khi mọi người đã đạt đến một trình độ nào đó, dường như lòng hiếu kì và khát khao cùng dần dần mất đi, các kĩ 

năng cũng dậm chân tại chỗ. Nhưng nếu chúng ta biết đặt mục tiêu để vươn lên, dù chỉ là một mục tiêu vô cùng nhỏ nhoi đi nữa, chắc 

chắn công việc sẽ dần trở nên thú vị hơn. 

Thêm nữa, tôi nghĩ mỗi người cần phải nắm rõ vai trò và vị trí của bản thân trong công việc. Không phải chỉ hoàn thành những công 

việc được giao là đủ, mà hơn hết chúng ta phải biết mình có thể đóng góp thêm được gì cho công ty (tổ chức) với vị trí hiện tại hay 

không. 

◆Theo chị điều gì là quan trọng trong công việc? 

Khi làm việc, tôi luôn mong mình có thể đón tiếp các vị khách với tư cách là một người sẽ giới thiệu đất nước và con người Việt Nam 

tới họ. Trong công việc, chúng ta không thể tránh phải vừa tiếp khách vừa làm các công việc khác. Nhưng lúc nào tôi cũng cố gắng 

chào đón họ với một nụ cười trên môi.  

Dù thế nào thì Việt Nam cũng là một đất nước đang phát triển với tốc độ vô cùng nhanh chóng và mạnh mẽ. Vì thế tôi muốn cùng các 

nhân viên của mình xây dựng một cửa hàng mà mỗi vị khách đặt chân đến đây đều có thể thong thả chọn đồ và chậm rãi tận hưởng 

cuộc sống. 

◆Ước mơ, mục tiêu trong tương lai của chị là gì? 

Trước tiên tôi muốn biến cửa hàng trở thành nơi được mọi vị khách yêu mến. Sau đó trong tương lai, tôi có thể mở thêm một chi 

nhánh nữa được nhiều người Nhật ghé thăm như thế này. 

Ngoài ra, nhân viên trong cửa hàng hiện nay chủ yếu là các bạn sinh viên, nên tôi muốn hướng dẫn họ những thứ có thể giúp ích cho 

sự nghiệp của mọi người như tinh thần trách nhiệm trong công việc, hay những điều nhỏ nhưng cần lưu ý khi tiếp khách Nhật. 

Trả lời phỏng vấn số này là chị Phan Nguyễn Như Quỳnh – nhân viên làm thêm của cửa hàng HOA LY. 

 
 

 

 

◆Cơ duyên nào đưa bạn đến với công việc hiện tại? (Vì sao bạn lại 

chọn công việc hiện tại?) 

Là một người học tiếng Nhật, mình luôn mong muốn có cơ hội được 

làm việc và phát huy khả năng tiếng Nhật. Hoa Ly Shop là một cửa 

hàng lưu niệm dành cho khách hàng chủ yếu là người Nhật. Vì anh chị 

chủ cửa hàng luôn tạo điều kiện hết mức có thể cho sinh viên chúng 

mình được học hỏi. Hơn nữa, ở đây không những có thể vừa làm thêm 

để rèn luyện kỹ năng nói mà còn có thể bố trí sắp xếp thời gian học 

trên trường một cách hợp lý. Vì vậy, mình đã quyết định chọn làm việc 

tại đây. 

◆Công việc của bạn là gì? Và thời gian làm việc 1 ngày của bạn là bao nhiêu? 

Công việc của mình là sắp xếp bố trí các sản phẩm trong cửa hàng, giới thiệu cho khách hàng về các món quà lưu niệm phù hợp với 

yêu cầu của từng người và đóng gói sản phẩm. 

Vì vừa học trên trường vừa sắp xếp đi làm bán thời gian nên mình chỉ làm 3 buổi/ tuần và mỗi buổi 5 tiếng. 



 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

◆Có điều gì khiến bạn ngạc nhiên khi làm việc cùng người Việt Nam/Nhật Bản không? 

Hoa Ly là nơi mình lần đầu tiên làm việc cùng người Nhật Bản. Điều khiến mình ngạc nhiên nhất là trong công việc, người Nhật rất 

tỉ mỉ, cẩn thận và chu đáo. Không những vậy, trong kinh doanh, khách hàng luôn được đối xử như thượng đế. Mặc dù mình đã từng 

biết về điều này từ trước nhưng chỉ đến khi được trực tiếp làm việc với họ, mình mới thực sự cảm nhận được điều này. Nhờ đó, 

mình luôn tự nhủ bản thân phải không ngừng cố gắng. 

◆Bạn có thể kể 1 kỷ niệm về sự thất bại, khó khăn bạn đã gặp phải ở nơi làm việc không? 

Thời gian đầu, tiếng Nhật của mình còn khá tệ nên mình bị mắc lỗi rất nhiều. Chẳng hạn, khi khách hàng mua hàng xong, Hoa Ly 

Shop thường có dịch vụ tặng thêm các túi đựng hàng nhỏ để khách có thể tiện phân phát quà cho mọi người. Tuy nhiên, khi mình 

hỏi khách hàng “小分けの袋が入りますか？” thì thay vì trả lời là “いいえ、入りません”, họ sẽ trả lời là “いいです” hoặc là 

“大丈夫です” . Chính vì những câu nói dễ gây nhầm lẫn của người Nhật như vậy nên mình thường hiểu nhầm ý của họ và mắc lỗi. 

◆Bạn có kỷ niệm gì vui khi làm việc ở đây không? 

Kỷ niệm vui của mình có nhiều đến mức không thể kể hết 

được. Chẳng hạn như là được quen những vị khách Nhật vui 

tính, được họ cho bánh kẹo, được học hỏi rất nhiều kể cả 

những điều mà trên trường ĐH không dạy… 

Nhưng quan trọng nhất là mình được gặp gỡ với anh chị chủ và 

có thêm những người bạn tốt bụng ở nơi làm việc. 

◆Theo bạn điều gì là quan trọng trong công việc? 

Theo mình, điều quan trọng nhất trong công việc là sự hiểu 

và hỗ trợ lẫn nhau. Khi làm việc trong một tập thể, cần có 

sự thấu hiểu lẫn nhau, thẳng thắn chỉ ra điểm mạnh điểm 

yếu để có thể cùng nhau hoàn thiện bản thân và giúp công 

việc tiến triển tốt hơn. Mình tin rằng, một khi đã đạt được 

sự tin cậy hỗ trợ lần nhau rồi thì không có gì có thể cản trở 

được công việc. 

◆Ước mơ, mục tiêu trong tương lai của bạn là gì? 

Trong tương lai, mình dự định sẽ làm việc ở Nhật Bản khoảng 5 năm và sau đó sẽ tự mở riêng cho mình 1 công ty, áp dụng phát 

huy tất cả những kiến thức mà mình đã học hỏi được ở trường ĐH và tích lũy ở Hoa Ly. 

◆Bạn có lời khuyên gì dành cho những người đang muốn tìm công việc liên quan tới tiếng Nhật không? 

Ngoại ngữ không đơn thuần chỉ là phương tiện để giao tiếp mà nhờ có nó, chúng ta còn có thể học hỏi tiếp thu được những giá trị 

văn minh của các dân tộc khác trên thế giới. Vì vậy đối với những bạn đang muốn tìm công việc liên quan đến tiếng Nhật, mình 

mong rằng các bạn sẽ luôn nỗ lực trau dồi nâng cao khả năng tiếng Nhật của bản thân. 

Mình chúc các bạn sẽ luôn thành công trên con đường  đã chọn. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※執筆者の書いたベトナム語を翻訳して掲載しています。 

 

◆将来の夢、目標はなんですか。 

将来、日本で 5年間ぐらい働きたいです。その後、大学で勉強した知識とホアリーで学んだことを生かして、自分のビジネス

を始めたいと思います。 

◆今の仕事を始めたきっかけは何ですか。 

日本語学習者として、いつも自分の日本語能力が発揮できる仕

事を探しています。ホアリーショップは日本人のお客様向けの

雑貨店です。店長はいつも私のような学生のために、勉強もで

きる環境をできるだけ作ってくださいます。それに、仕事と勉

強の時間を自由に調整できるし、コミュニケーション能力も向

上させることができるチャンスだと思ったので、ここで働くこ

とにしました。 

◆業務内容を教えてください。また勤務時間はどれくらいです

か。 

商品を並べたり、お客様の希望に合う商品を紹介したり、それ

を包装したりするのが私の役割です。 

大学で授業もあるので週三日、一日 5時間ぐらいだけ働いてい

ます。 

 

◆日本語でのお仕事を目指している方へのコメント、アドバイスをお願いします。 

外国語はコミュニケーションの手段だけではなく、世界中の多くの民族の文明を学ぶ道具でもあると思います。ですから、日

本語を使う仕事を探している方にはいつまでもいつでも日本語能力を高める努力をしてほしいです。 

皆さんご自身で選んだ道でのご活躍を心から祈っています。 

◆日本人と働いてみて驚いたことはなんですか。 

日本人と働くのは、ホアリーでのお仕事が初めてです。

働き始めて驚いたのは、仕事での日本人の気配りと丁寧

さです。また、「お客様第一主義」ということばを以前聞

いたことがありますが、ホアリーで働いて、本当にその

ことばの意味を実感することができました。そのため、

いつもがんばらなくてはいけないと思います。 
◆職場での失敗談、苦労話をお聞かせください。 

勤務当初は今よりも日本語能力が低かったので、時々日本語を

間違って理解していました。たとえば、プレゼントを分けやす

くするために小さな袋を無料で供与するサービスがホアリーに

あるのですが、お客様に「小分けの袋が入りますか?」と聞くと、

「いいえ、いりません」の代わりに、「いいです」や「大丈夫で

す」で答えるお客様がいらっしゃいます。この日本語を聞いて、

以前私は「お客様は小分けの袋を必要としている」と勘違いし

ていましたので、お客様の日本語を正しく理解することに苦労

していました。 

◆働いていて嬉しかったこと、楽しかったお話しはあり

ますか。 

話しきれないほどありますよ。たとえば、おもしろい日

本人のお客様と話せたことや、お客様からお菓子などを

いただいたこと、大学では勉強できないことが学べたこ

となどです。 

でも最も大切なのは、店長と出会えたこと、そして職場

で優しい友達ができたことです。 

◆働く上で大切にしていることはなんですか。 

働く上で大切にしているのは他の人と分かり合おうとすることと助け合うことです。集団で働く時、互いに相手のことを理解

しようという気持ちと、相手の長所や弱点を言い合えるような素直な性格があれば、お互いの欠点を改善できるだろうし、仕

事の質も高まるだろうと思います。みんなの中で信頼関係と助け合える関係ができたら、仕事がうまくいくと信じています。 

 
 

 

 

今回の執筆者はHOA LYでアルバイトとして働く 

ファン・グエン・ニュ・クインさんです。 


