
  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

    

 

Tôi đang làm việc với vai trò là một quản lý 

nhân sự kiêm quản lý hành chính tại công ty. 

Thời gian làm việc tại công ty 8 tiếng, từ 8h30 

đến 17h30 từ thứ hai đến thứ sáu. Trong tương 

lai sau khi đi vào ổn định công ty chúng tôi đang 

lên phương án đi làm theo hướng flexible time. 

Mặc dù là công ty Nhật nhưng làm việc theo phong 

cách Châu Âu, chúng tôi đề cao trách nhiệm trong 

công việc và kết quả của việc thực hiện công việc hơn 

là việc cố gắng ở lại công ty trễ như các công ty Nhật 

truyền thống. Đây là công ty Nhật đầu tiên tôi thấy 

đúng 17h30 chiều là hệ thống trong công ty báo đến 

giờ về và các nhân viên người Nhật cũng đứng lên 

thông báo cho nhân viên Việt Nam đến giờ về. 

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

◆Theo bạn điều gì là quan trọng trong công 

việc? 

Việc trao đổi cùng đồng nghiệp thật sự rất quan 

trọng. Khi cùng đồng nghiệp trao đổi với một thái 

độ chân thành và thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau, 

mọi người trong nhóm sẽ luôn có cùng chung 

nhận thức và cùng chung chí hướng để giải quyết 

vấn đề trong công việc một cách nhanh nhất. 

Tôi rất thích làm việc cho một công ty nước ngoài trong lĩnh 

vực tài chính công nghệ và được làm việc cho công ty Money 

Forward Vietnam sẽ giúp tôi có thêm nhiều kiến thức trong 

mảng tài chính và mảng công nghệ. 

Rõ ràng tại công ty Money Forward mẹ có một tầm nhìn và sứ 

mệnh rõ ràng đúng đắn đã giúp cho công ty không ngừng 

phát triển và lớn mạnh, với hơn 7 triệu người dùng Nhật Bản 

trong mảng dịch vụ quản lý tài sản, sổ sách kế toán hộ gia 

đình tự động. Tôi mong muốn được trở thành một nhân tố để 

có thể có thể góp phần vào sự phát triển chung của tập đoàn, 

nhất là tại Việt Nam.Ngoài ra, Money Forward Vietnam có môi 

trường làm việc chuyên nghiệp, làm việc với người nước 

ngoài giúp tôi có thể trau dồi ngoại ngữ và khả năng giao tiếp. 

Hỏi đáp với người Việt Nam 

 

Tại chuyên mục này, chúng tôi xin giới thiệu đến các 

bạn câu chuyện về những cảm nghĩ, những kinh nghiệm 

trong công việc của một người Việt Nam đang làm việc 

tại một doanh nghiệp Nhật Bản. Đồng thời, chúng tôi 

cũng phỏng vấn cả đồng nghiệp người Nhật với cùng 

nội dung để có cái nhìn từ một phương diện khác. Đó 

chính là chị Nguyễn Ngọc Thanh (Human Resources 

and Admin Manager) và anh Soetani Shota (Chief 

Operating Officer) Công ty Money Forward Vietnam 

Co., Ltd, công ty IT tại thành phố Hồ Chí Minh. 

◆Tại sao bạn lại chọn vào làm việc tại nơi này? 

Tại công ty có những giờ chia sẽ kỹ thuật lập trình 

với nhau vào Thứ Sáu hàng tuần. Những lúc có 

thời gian tôi cũng rất thích tham gia để nghe những 

giải pháp lập trình để tốt cho công việc hiện tại của 

tôi. Và tôi cũng rất hào hứng và cùng mọi người 

biểu quyết bầu chọn ra chủ đề hay nhất trong tuần. 

◆Có điều gì khiến bạn ngạc nhiên khi làm việc 

cùng người Nhật Bản không 

◆Công việc của bạn là gì? Và thời gian 

làm việc 1 ngày của bạn là bao nhiêu? 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Hỏi đáp với người Nhật 

Công ty chúng tôi, Money Forward Vietnam là công ty con 

của Công ty TNHH Money Forward, phát triển và cung cấp 

một nền tảng liên quan đến tiền, chẳng hạn như dịch vụ 

quản lý tài sản, sổ sách kế toán hộ gia đình tự động và dịch 

vụ điện toán đám mây cho doanh nghiệp. 

Chúng tôi phát triển và quản lý các dịch vụ web khác nhau 

và ứng dụng điện thoại thông minh mà công ty mẹ Money 

Forward cung cấp tại Nhật Bản. 

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

 

Money Forward Vietnam vừa mới bước đầu xây dựng 

tại Việt Nam nên sẽ có những thách thức như: trong 

việc khác nhau giữa hai nền văn hóa Việt Nhật, phong 

cách làm việc cũng như suy nghĩ của người Việt và 

của người Nhật, cách sử dụng ngôn ngữ khi trao đổi 

trong công việc, việc tuyển dụng nguồn lực nhân sự... 

Chúng tôi sẽ cùng nhau quyết tâm đưa ra những giải 

pháp để vượt qua những thách thức trong giai đoạn 

ban đầu này. Chúng tôi, đội ngũ nhân viên tại Việt 

Nam sẽ nỗ lực hoàn thành công việc để nhận được sự 

tin tưởng từ công ty Money Forawrd mẹ tại Nhật, 

hướng đến cung cấp các sản phẩm dịch vụ công nghệ 

tài chính tại Việt Nam. 

◆Bạn có lời khuyên gì dành cho những người 

đang muốn tìm công việc liên quan tới tiếng 

Nhật không? 

 

Hiện tại tại Việt Nam số lượng kỹ sư lập trình biết 

tiếng Nhật giao tiếp tốt với người Nhật vẫn đang 

còn hạn chế, do đó công ty Money Forward 

Vietnam đã chọn giải pháp giao tiếp chính giữa 

nhân viên người nước ngoài và người Việt nam là 

ngôn ngữ tiếng Anh. Nếu số lượng nhân viên biết 

sử dụng tiếng Nhật trong lập trình ngày càng 

nhiều, chúng tôi sẽ sử dụng nguồn nhân lực này 

để làm việc tại Việt Nam và tại Nhật Bản. 

※Bài viết của tác giả không chỉnh sửa. 

◆Bạn có thể giới thiệu qua về công ty của mình được không? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi rất vui vì mọi người đều chủ động đưa ra 

nhiều đề xuất. Không chỉ thực hiện các quy 

định trong việc quản lý công ty, và phát triển 

dịch vụ, từng cá nhân còn suy nghĩ, đề xuất 

và hành động nên tôi thất rất đáng tin cậy. 

Một trong những ước mơ của tôi là phát triển 

và cung cấp các ứng dựng, dịch vụ trang web 

hướng đến thị trường Việt Nam. 

Vì chúng tôi đang làm việc với những thành 

viên Việt Nam ưu tú, nên tôi không chỉ muốn 

làm ra dịch vụ hướng đến Nhật bản mà còn 

hướng đến Việt Nam nữa. 

Một ước mơ khác của tôi đó là các thành viên 

Việt Nam có thể thay thế cho vị trí của tôi. 

Tôi mong muốn ngày càng nhiều nhân viên 

Việt Nam ưu tú trong đội ngũ quản lý của 

công ty. 

Là một Chief Operating Officer, tôi đang thực 

hiện các hoạt động của công ty với sự hợp tác 

của tất cả mọi người trong và ngoài công ty. 

Ngoài ra, tôi cũng đang phát triển và quản lý 

dịch vụ của Money Forward với tư cách là một 

kĩ sư phần mềm, Giờ làm việc là từ 8:30 sáng 

đến 5:30 chiều. (Tính đến tháng 11 năm 2018) 

Tôi rất trân trọng việc chúng tôi là một tập 

thể, không phân biệt là người Nhật hay 

người Việt Nam. 

Tôi đang tạo dựng một bầu không khí dễ nói 

chuyện và tích cực lên tiếng. 

Tôi rất ngạc nhiên với một nền văn hóa ngủ 

trưa sau bữa trưa. 

Tôi nghĩ sẽ rất tốt nếu nghỉ ngơi tỉnh táo để 

làm việc vào buổi chiều. 

※Bản dịch từ bài viết tiếng Nhật của tác giả. 

Xin cảm ơn các bạn vì đã chọn tiếng Nhật trong 

rất nhiều ngôn ngữ. 

Tôi nghĩ rằng làm việc bằng tiếng Nhật quả thật 

rất khó khăn. Nhờ vào sự nỗ lực của các bạn, 

tôi nghĩ rằng khoảng cách giữa người Nhật và 

những người Việt Nam xung quanh các bạn 

đang được xích lại gần nhau hơn, sự hiểu biết 

lẫn nhau cũng ngày càng nhiều hơn.  

Tôi sẽ luôn ủng hộ cho các bạn. 

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

◆Có điều gì khiến bạn ngạc nhiên khi làm việc 

cùng người Việt Nam không? 

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

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

◆Bạn có lời khuyên gì dành cho những người đang 

muốn tìm công việc liên quan tới tiếng Nhật không? 

◆Công việc của bạn là gì? Và thời gian làm việc 

1 ngày của bạn là bao nhiêu? 



  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

    

 

◆なぜこの職場を選びましたか。 

私は技術・金融の分野で外資系企業に勤めたいと思いまし

た。Money Forward Vietnamに勤めれば、技術や金融に関

するいろいろな知識が得られると思いました。 

親会社の株式会社マネーフォワードは明確なビジョンとミッショ

ンを持ち、日本の自動家計簿・資産管理サービスは 700万

人以上のユーザーを抱えるまでに成長してきました。 

私は、特にベトナムにおいてグループの全体的な発展に貢献

できる存在になりたいと考えています。 

また Money Forward Vietnamでは、外国人と一緒に働く

為、自身の外国語とコミュニケーション能力の向上につながっ

ています。 

◆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。 

私は、会社の人事兼管理部門で働いており

ます。勤務時間は、毎日 8時間で、月曜日

から金曜日まで、午前8時30分から午後5

時 30分です。 

会社として将来的には柔軟な勤務時間の

導入に取り組む予定です。 

◆日本人と働いていて驚いたことはどんなことですか。 

私たちは日本の会社ですが、ヨーロッパスタイルで働い

ています。日本の伝統的な会社のように遅くまで残る

ことよりも、仕事の成果とそれに対する責任を高く評価

しています 。 

当社は、午後 5時 30分ちょうどに帰宅時間を知らせ

てくれるシステムがあり、日本人も立ち上がってベトナ

ム人の社員に帰るよう伝えてくれます。私はこのような

日本の会社は見たことが有りません。 

◆働く上で大切にしていることはなんですか。 

同僚との意見交換は非常に大切だと思います。 

同僚と誠実に向き合い、お互いに敬意を持って

意見交換をすれば、グループ内のメンバーは常

に同じ意識を持つことができ、より早く問題を解決

できます。 

◆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。 

会社では、毎週金曜日にプログラミング技術を

シェアする時間があります。時間があるときは、

現在の仕事に役に立つプログラミングソリューシ

ョンを聞くために参加したいと思っています。ま

た今週一番のテーマへの投票をみんなとする

時はとても盛り上がります。 

ベトナムの方への質問 

 

「日本語でお仕事」のコーナーでは、日系企業で働くベトナム人の視

点から仕事について感じたことや経験についてお話を伺っています。

また、同一の職場で働く日本人にもお話を伺い、立場の異なる視点

から仕事について感じたことや経験について記事にし、掲載していま

す。今号のインタビューに答えてくださったのは、ホーチミンにある IT

企業、Money Forward Vietnam Co., Ltdで働く Nguyễn Ngọc 

Thanh様（Human Resources and Administration Manager）

と添谷 彰太様（Chief Operating Officer）です。 



 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

日本の方への質問 

◆将来の夢、目標はなんですか。 

Money Forward Vietnamはベトナムで設立したば

かりなので、そこにはいくつもの挑戦があります。日

本とベトナムの文化の違い、働き方の違い、考え方

の違い、言語の違い、人材獲得などです。 

私たちはこの段階における多くの課題を解決するた

めに協力し合っています。 

私たち、ベトナムの従業員は仕事を成し遂げて本

社の信頼を得たいと思っています。いずれはベトナ

ムでも金融サービスを提供していきたいです。 

◆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。 

 

現在、ベトナムでは日本語ができ、日本人とうまくコ

ミュニケーションができるプログラマーの数はまだ限

られているため、Money Forward Vietnamは外国

人とベトナム人の従業員との主なコミュニケーション

言語を英語としています。日本語でプログラミング

ができる人材が今後増えれば、ベトナムもしくは日

本で勤務することも可能だと思います。 

◆御社（貴社）の概要を教えて下さい。 

弊社、Money Forward Vietnamは自動家計簿・資産管理サ

ービスや、ビジネス向けクラウドサービスなど、お金に関する

プラットフォームを開発・提供している株式会社マネーフォワ

ードのベトナム現地法人です。 

マネーフォワードが日本で提供する様々なウェブサービス、

スマートフォンのアプリケーションを開発・運営しています。 

※執筆者のベトナム語を翻訳して掲載しています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆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。 

積極的に提案をしてくれる事がとても嬉しいで

す。会社運営でも、サービス開発でも決まった

ことを行うだけでなく、一人ひとりが考えて提

案・行動してくれるのは本当に頼もしいです。 

◆将来の夢、目標はなんですか。 

ベトナム市場向けにウェブサービス、アプリケ

ーションを開発・提供することが夢のひとつで

す。せっかくベトナムの優秀なメンバーと一緒

に仕事をしているので、日本だけでなくベトナ

ム向けのサービスを作っていきたいです。 

もうひとつの夢はベトナムのメンバーに私の

ポジションを交代することです。優秀なベトナ

ムのメンバーがマネジメントにも増えていけば

良いと思っています。 

◆働く上で大切にしていることはなんで

すか。 

日本人、ベトナム人と分かれるのではな

く、ひとつのチームであることを大切にし

ています。積極的に声をかけ、話しやす

い雰囲気作りをしています。 

◆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。 

私は Chief Operating Officer として、社内・社

外の皆さんの協力を得ながら会社のオペレー

ションを行っています。また、Software 

Engineer としてマネーフォワードのサービスの

開発・運営も行っています。 

勤務時間は午前 8:30から午後 5:30までで

す。（2018年 11月現在） 

◆ベトナム人スタッフと働いていて驚いたこ

とはどんなことですか。 

昼食の後にお昼寝をする文化があることに

驚きました。リフレッシュして午後の仕事に

取り組むのはとても良いなと思いました。 

◆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。 

数ある言語の中から日本語を選んで頂き、あ

りがとうございます。日本語で仕事をするのは

本当に大変なことだと思います。皆さんの努力

のおかげで、皆さんの周りにいるベトナム人、日

本人の距離がぐっと近づき、相互理解が進ん

でいくと思います。応援しています！ 


