◆Ước mơ, mục tiêu trong tương lai của bạn là gì?
Thời trang có thể mang đến cho khách hàng những cảm xúc tuyệt vời nhất hay đó chính là ước mơ của chính khách hàng. Và tôi nghĩ không gì tuyệt vời hơn khi
chúng tôi làm ra những bộ trang phục mà có thể đem đến sự hài lòng từ khách hàng. Và mong rằng trong tương lai công ty chúng tôi sẽ đào tạo nên một đội ngũ
nhân viên ưu tú, và cùng phát triễn bền vững cùng công ty 50 năm đến 100 năm. Và chính con của các nhân viên cũng sẽ làm việc ngay chính công ty này. Và
đây có thể gọi là mong muốn của tôi.

◆Theo bạn điều gì là quan trọng trong công việc?
Vì phần đông khách hàng của công ty là người Nhật, nên chúng tôi rất quan trọng từ lời chào hỏi đến các chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng được tỷ mỹ chăm chút.
Tôi nghĩ rằng những khách hàng khi vừa bước vào công ty chắc hẳn sẽ cảm nhận được ngay sự vui vẻ chào đón từ các nhân viên, và mang đến một cảm giác dễ
chịu ngay cả khi ở trong công ty.

◆Bạn có lời khuyên gì dành cho những người đang muốn tìm công việc liên quan tới tiếng Nhật không?
Tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều nghề mà có thể sử dụng tiếng Nhật trong công việc. Nhưng cùng với sự phát triễn của thế giới mà nghề thông dịch hay biên dịch
cũng sẽ dần khó hơn nữa. Ngoài việc thông dịch hay biên dịch tôi thiết nghĩ chúng ta cần tự giác nâng cao hơn về khả năng tiếng Nhật, hay tự giác học tập để
nâng cao chuyên môn là điều thiết yếu. Chúng ta hãy làm việc hết sức với nghề nghiệp mình đã chọn, và tôi rất mong rằng những bạn thích tiếng Nhật, hãy chọn
một công việc mà có sử dụng tiếng Nhật

Trả lời phỏng vấn số lần này là chị
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Nguyễn Thị Bích Vân - Ban phiên dịch
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◆Tại sao bạn lại chọn vào làm việc tại nơi này?
Sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng tôi đã có mong muốn được ở lại thành phố này để
sinh sống, song vì lý do gia đình nên tôi đã phải trở lại Huế. Lúc đó qua sự giới thiệu của bạn bè
tôi đã xin việc ở công ty MSV. Vậy mà thấm thoát đến nay tôi đã làm ở MSV được 6 năm. Vừa
được gần gia đình lại được làm việc trong môi trường tốt, tôi nghĩ quyết định trở lại Huế của
mình là rất sáng suốt.

◆Công việc của bạn là gì? Và thời gian làm việc 1 ngày của bạn là bao nhiêu?
MSV là công ty chuyên sản xuất hàng may sẵn. Nguyên liệu và các phụ liệu đều do khách hàng
cung cấp, sau đó được sản xuất tại nhà xưởng của công ty và sản phẩm hoàn chỉnh được xuất
sang Nhật.Công việc của tôi là phụ trách phiên dịch mảng kinh doanh của công ty như kiểm tra
thông tin về các nguyên phụ liệu, việc chất hàng lên thuyền.... Chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng
tốt nhất yêu cầu của khách hàng tuy nhiên trong trường hợp hy hữu chúng tôi sẽ phải trao đổi xin
ý kiến khách hàng. Công việc của tôi bao gồm cả việc dịch các tài liệu hướng dẫn may, các ý
kiến của khách hàng và chuyển cho các bộ phận liên quan.Tôi cũng có nhiệm vụ liên lạc với
khách hàng khi có vấn đề cần xác nhận hay phát sinh.
Ở công ty tôi có 4 người Nhật nên tôi cũng phụ trách phiên dịch cho người Nhật, đặc biệt là
phiên dịch cho giám đốc.
Thời gian làm việc của tôi là từ 8:00 sáng tới 4:30 chiều, tuy nhiên khi có nhiều việc thì tôi cũng
phải làm thêm từ 30 phút tới 2 tiếng.

◆Có điều gì khiến bạn ngạc nhiên khi làm việc cùng người Nhật Bản không?
Người Nhật khi làm việc luôn nghĩ tới khách hàng chứ không phải tới bản thân mình. Ví dụ như
khi soạn thảo tài liệu họ luôn nghĩ tới những điều rất chi tiết để đảm bảo khách hàng dễ nhìn, dễ
hiểu. Các phòng ban cũng vậy. Phòng ban trước luôn suy nghĩ cẩn trọng và làm việc với phương
châm làm thể nào để phòng, bộ phận tiếp theo có thể thực hiện công việc được dễ dàng.

◆Bạn có kỷ niệm gì vui khi làm việc ở đây không?
Tôi đã làm ở nhà máy 6 năm nên niềm vui có rất nhiều. Ví dụ như khi tôi hoàn thành tốt công
việc được giao phó hay khi thuyết phục được khách hàng về nguyện vọng của nhà máy đối với
sản phẩm.

◆Bạn có thể kể 1 kỷ niệm về sự thất bại, khó khăn
bạn đã gặp phải ở nơi làm việc không?
Tôi nhận được dữ liệu về phần cần chỉnh sửa do khách
hàng gửi song lại quên chuyển lại cho bộ phận phụ trách
nên bộ phận đó đã cắt may theo mẫu cũ. Nhưng rất may
đó chỉ là 1 phần chỉnh sửa rất nhỏ nên tôi đã xin được sự
chấp nhận của khách hàng và sản phẩm đã được hoàn
thành.
Từ sau sự cố đó dù công việc có nhiều thế nào đi nữa tôi
cũng ghi lại hết những việc cần làm vào sổ tay, và
những việc đã hoàn thành thì xóa đi để tránh xảy ra sai
sót lần nữa.
Hơn nữa công việc của 1 phiên dịch kinh doanh là người
đứng giữa khách hàng và nhà máy, mặc dù luôn tiếp
nhận các yêu cầu của khách hàng song cũng phải thấu
hiểu những khó khăn, vất vả của phía nhà máy. Vì vậy
đã có trường hợp tôi phải thảo luận với khách hàng khi
nhà máy không thể đáp ứng được yêu cầu của khách và
tôi cũng đã từng thất bại khi thuyết phục khách hàng.

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

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

Tôi nghĩ rằng sự tin tưởng lẫn nhau là quan trọng nhất nên tôi luôn coi trọng
sự thành thật và việc giữ lời hứa. Bên cạnh đó việc phiên dịch là phải truyền
đạt điều mà đối phương muốn nói nên khi dịch tuyệt đối không được đưa cảm
xúc cá nhân vào.

Hiện tại tôi đang làm phiên dịch ở bộ phận may nên tôi phải cố gắng học để
nói được nhiều từ chuyên ngành hơn, đồng thời tôi cũng cần phải học tiếng
Nhật thông thường nhiều hơn để có thể dịch tốt cho giám đốc.

◆Bạn có lời khuyên gì dành cho những người đang muốn tìm công việc liên quan tới tiếng Nhật không?
Trong tiếng Nhật có rất nhiều từ không rõ nghĩa nên với những từ có ý nghĩa khó hiểu tôi nghĩ chúng ta nên nhờ người Nhật giúp. Hơn nữa khi làm việc với
người Nhật chúng ta tuyệt đối không được nói dối về lỗi do mình gây ra hay đổ tội cho người khác mà thay vào đó chúng ta phải dũng cảm nhận lỗi của mình.
Tuy nhiên chúng ta cũng không được để xảy ra 2 lần cùng 1 lỗi mà chúng ta cần nghĩ cách thật hiệu quả để khắc phục những lỗi mà chúng ta đã gây ra.

◆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。
日本語を使って仕事をするにもいろいろな職種があると思いますが、これからの世の中は AI の発達などがありますので通訳や翻訳だけの仕事では難し
くなります。通訳や翻訳以外の仕事もしっかりと身に付けて、日本語の能力と組み合わせて仕事が出来るようになることが必要です。自分の好きなことを
仕事にすると楽しく仕事が続けられますので、日本語が好きであれば日本語がたくさん使える仕事を選んでほしいと思います。

インタビューに答えてくださったのは、MSV CO., LTD

ベトナム人の方への質問

通訳課

副課長

生産部

Nguyễn Thị Bích Vân 様です。

◆なぜこの職場を選びましたか。
ダナン外国語大学を卒業してからダナンで生活したいと思いましたが、家族の事情があ
ってフエに戻らなければなりませんでした。その時、友達からの紹介で MSV に応募しまし
た。現時点までちょうど 6 年間 MSV で働いています。家族の近くにいながら、良い職場
環境で働くことができて、やはりフエに戻るのが賢明な決定だと思いました。

◆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。
MSV はレディースオールアイテムの縫製会社です。資材・付属は全てお客様から手配して頂きます。工場が縫製加工をして出来上がった製品を日
本に輸出しています。営業通訳担当として働いています。資材・付属と製品船積み等の情報を確認します。工場は出来る限りお客様の要求に合わ
せて調整していますが、どうしても出来ない場合はお客様に交渉します。お客様からの縫製仕様書、コメントを翻訳して関連する各部署に配ります。
現場から確認したいことと問題が発生したらお客様に報告して指示を受けます。また、会社の中に日本人が 4 人いますので、日本人の通訳もしてい
ます。特に社長の通訳が多いです。
勤務時間は朝 8 時から午後 4:30 までです。仕事が多い時には 30 分から 2 時間残業します。

◆日本人と働いていて驚いたことはどんなことですか。

◆職場での失敗談、苦労話をお聞かせください。

日本人は自分のことではなく、いつも相手のことを考えて仕事をしていることです。
例えば、書類を作る時、どうやったら相手が見やすく、分かりやすいのか細かいと
ころまで考えて作ります。各部署の仕事も同じです。前の部署はどうやったら次の
部署や次の人がやりやすいのか考えて仕事をしなければなりません。

お客様から修正パターンデーターを頂きましたが、関連
する部署に電送するのを忘れてしまい、修正前のパター
ンをそのまま使用して裁断してしまいました。良かったの
は、微修正でしたので、お客様から何とか許可を頂いて、
無事に納品できることになりました。その時から同じ問題
が起きない様に、仕事がどんなに多くても、やらなければ
ならないことをノートに箇条書きして、やった項目は消しま
す。そうすると漏れが無くなります。また、営業通訳担当
の仕事はお客様と工場の間にいて、お客様の要望も受け
取りながら、工場の大変さや苦労することも理解しなけれ
ばなりません。工場はどうしてもお客様の希望に答えられ
ない場合は、お客様に交渉しますが、説得できない場合
があります。

◆働いていて嬉しかったこと、楽しかったお話はありますか。
6 年間も会社で働いていますので、嬉しかったことは一杯あります。任せられた
仕事が上手く出来た時や、工場の希望をお客様に説得できた時等です。

◆働く上で大切にしていることはなんですか。

◆将来の夢、目標はなんですか。

信頼関係が一番大事だと思いますので、誠実であることと約束を守ることを大切
にしています。また通訳の仕事は相手の言いたい事を伝えることですので、通訳
する時に自分の気持ちを絶対入れないことです。

現在、縫製分野で通訳の仕事をしていますので、縫製の専
門用語は勿論流暢に話せる様に頑張らなければなりません
が、社長の通訳も上手く出来る様にするため社会的な日本
語をもっと勉強したいと思います。

◆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。
日本語には曖昧な言葉が多いですので、意味がよく理解できない場合は日本人に確認した方が良いと思います。また、日本人と仕事する時に、間違い
を起こして嘘を付いたり、他の人のせいにしたりするのは絶対許されないので、自分の間違いを素直に認めてください。ただ二度と同じ問題を起こさない
様にしっかり改善方法を考えて、実施しなければなりません。
※執筆者の日本語を一部修正して掲載しています。

