
 

「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について記事にすると共に同

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日本人の方は、ナカシマ・ベトナム株式会社 社長 山本 晃 様です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ベトナム人従業員に求めることは何ですか。 

最初は上司の指示をきちんと実行していく理解力、行動力

が必要ですが、いつまでも指示待ちのスタンスではなく、自

分で仕事を作っていく創造力、計画力とその計画を見直し

ながら遂行していく実行力をさらにつけて欲しいと期待してい

ます。これは単に「会社の為」と言うだけに留まらず、「一人

の人間として自信を持って人生を切り開ける人になって欲し

い」という事です。  

 

 

◆御社（貴社）の会社概要を教えてください。 

弊社は銅合金の鋳物工場で、製品としては船舶用のプロペ

ラ（スクリュー）及びその部品をメインに製作しており、最近で

は既存プロペラの修理案件も弊社の経験豊富となったワー

カーを使って対応しています。ハイフォン市郊外のディンブ

ー工業団地（経済特別区）に位置し、ベトナム政府の輸出

入特権ももらいながら現状は輸出主体の会社運営を行なっ

てベトナム経済の発展に貢献しています。２００人超の従業

員が一体となって、ナカシマグループの世界戦略の中の一

拠点として製造のみでなく、情報収集や営業活動も開始し

ています。 

 

◆日本語が話せるベトナム人の方にはどんな仕事を担
ってもらっていますか。 

職種は製造、品質管理、総務、経理、輸出入管理等と多岐

にわたっており、それらを統括している部課長とのよりよいコミ

ュニケーションができる様、基本業務と、語学力の弱いメン

バーへの意思伝達の手伝いもしてもらっています。総務、営

業系は渉外案件でもマネージメントのサポートを先ずスタート

としてやってもらっていますが、いずれはそれぞれの業務内

容に習熟し、自分で意思決定のできるマネージメントになっ

てもらう事を目標に語学力プラスＯＮＥの従業員を育ててい

ます。 

 

◆ベトナム人と一緒に働くことはどうですか。 

素直で頑張りやのベトナム人との仕事は「このまま力を付け

る、あるいは伸ばして行けば将来が楽しみ」と思っています。

負けず嫌いのプライドもいい方向に伸ばして欲しいと思いま

す。 

 

◆ベトナム人従業員を採用するとき、どんなところを見てい
ますか。 

人間としての性格のよさ、人と面談するときの真剣さ、誠実さです。

また、入社後、他の仲間（従業員）ときちんとコミュニケーションを継

続しながら協調ワークできる素質があるかどうか、自分の現在の力

を入社後もさらに高めていこうとする向上心が見られるか、等々も

大切ですね。 

最初から語学力があるに越したことはありませんが、語学はコミュニ

ケーションを円滑にするためのツールであって、語学ができることが

最終目的ではありません。それを生かして業務にどう貢献できる

か、自分をしっかり持って自分の考えを上手く相手に伝える為の道

具であるという事をきちんと理解しているかということが大切です。そ

ういう人は魅力的です。 

 

◆その他、読者に伝えたいベトナム人スタッフとのエピソー
ドなど何かあれば、お願いします。 

言語は勿論の事、文化も、歴史も生活習慣ですら違う二つの国の

人間がお互いを理解し、協調して仕事（業績向上）と言う一つの目

標に向かって進んでいる訳ですが、時にはその考え方や行動のギ

ャップに驚き、結果としてはそれを楽しむ事もあります。 

例えば弊社は毎年１０名近くのワーカーを研修生（技術力向上を目

的とする）として半年から１０か月くらい日本の工場に送り出していま

すが、期間中、日本での日々の仕事が終わった後や休日などに、

（食費セーブの為？）許可を得て空地を畑に改造して自分たちが

食べる野菜を育ててみたり、魚を釣ったり、最近の日本人ではでき

ない非常に逞しい生活力を見せてくれる時があります。 

また、ベトナムの社内で家族会（旅行）などを毎年行っていますが、

台風などで計画が予定通りいかなくなる（去年はパーティ用の仮設

テントが当日豪雨で目茶目茶に壊された）時に、それでもできる範

囲の最大限の楽しみ方を臨機応変に企画してくれたりして、めげな

い対応力の速さに驚かされる事があります。 

 



 

◆Ngoài ra ông còn câu chuyện gì về nhân viên người Việt mà 

muốn kể cho độc giả của tạp chí chúng tôi không? 
 

Chúng ta, những con người của 2 đất nước khác nhau không chỉ về 

ngôn ngữ mà còn về văn hóa, lịch sử, tập quán sinh hoạt đang cùng 

nhau hướng tới một mục tiêu là hiểu biết lẫn nhau,  hợp tác cùng nhau 

làm việc (nâng cao hiệu quả công việc), nhưng đôi khi chính sự khác 

biệt giữa cách suy nghĩ cũng như hành động đã đem lại cho chúng ta 

nhiều niềm vui.  

Ví dụ như ở công ty chúng tôi hàng năm đều cử 10 lao động sang nhà 

máy tại Nhật trong thời gian từ 6 tháng tới 10 tháng để học tập nhằm 

nâng cao năng lực kỹ thuật.  Trong thời gian đó sau khi hết giờ làm 

việc hay vào ngày nghỉ (không biết có phải để tiết kiệm tiền ăn hay 

không?) những nhân viên này đã xin phép người quản lý để tự trông 

rau trên khu đất trống do họ tự cải tạo, rồi tự câu cá để làm nguyên 
liệu nấu ăn.Chính việc làm này của họ đã cho chúng tôi thấy một khả 

năng duy trì cuộc sống mạnh mẽ mà gần đây người Nhật không còn 

làm được. 

Hay một ví dụ khác như mỗi năm công ty chúng tôi đều tổ chức du 

lịch cho các gia đình nhân viên trong công ty, tuy nhiên do tình hình 

thời tiết như mưa bão mà chương trình nhiều khi không thể thực hiện 

đúng như kế hoạch (như  năm ngoái các lều do nhân viên chúng tôi 

dựng lên cho buổi tiệc đã bị rách tả tơi do mưa to vào đúng ngày tổ 

chức), mặc dù vậy các nhân viên của chúng tôi đã lập kế hoạch ứng 

biến với sự hào hứng,  

vui sướng trong phạm  
vi năng lực cho phép,  

và điều đó đã gây bất  

ngờ cho tôi vì khả  

năng xử lý tình  

huống nhanh chóng 

của nhân viên  

của mình. 

 

 Ở chuyên mục “Làm việc bằng tiếng Nhật”  ngoài những bài viết quan điểm, góc nhìn của người Việt đang làm việc trong 

công ty Nhật về công việc thì chúng tôi cũng có đăng những câu chuyện của người Nhật đang làm việc trong công ty đó để 

các bạn có thể hiểu đươc quan điểm  về công việc trong công ty Nhật giữa người Việt và người Nhật khác nhau như thế nào. 

Ở số lần này, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ông Yamamoto Akira- Giám đốc công ty THHH Nakashima Việt Nam. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆Ông mong muốn gì ở nhân viên người Việt? 

Đầu tiên tôi mong muốn  nhân viên của mình cần phải có sự 
hiểu biết và năng lực làm việc theo hướng dẫn của cấp trên, 

tuy nhiên không phải mãi mãi chỉ biết đợi hướng dẫn, chỉ thị 

của cấp trên mà các bạn cần có năng lực sáng tạo, biết lập kế 

hoạch để tự thực hiện công việc, và luôn hoàn thiện kế hoạch 

mình đã để ra cũng như nâng cao năng lực thực hiện công 

việc. Yêu cầu này không phải đơn giản là “vì công ty” và 

còn là vì mong muốn “là một con người, tôi mong muốn các 

bạn trở thành những con người tự tin, vững vàng”. 

 

◆Ông thấy việc làm việc với người Việt như thế nào? 

Tôi thấy làm việc  với người Việt Nam cần cù, chịu khó sẽ 

giống như “nếu cứ nỗ lực như thế này hay phấn đấu hơn nữa 

thì chắc chắn sẽ có tương lai rộng mở”. Tôi mong muốn các 

bạn nhân viên Việt Nam sẽ luôn phấn đấu hơn nữa để không 

bao giờ lùi bước. 

 

◆Xin ông hãy giới thiệu về công ty. 

Chúng tôi là nhà máy sản xuất các sản phẩm đúc bằng hợp 

kim đồng, chủ yếu là chân vịt và bộ phận chân vịt các loại cho 

tàu thuyền. Gần đây chúng tôi đang cùng các các công nhân 

giàu kinh nghiệm đưa ra đề xuất sửa chữa các loại chân vịt đã 
qua sử dụng. Nhà máy chúng tôi đặt ở khu công nghiệp Đình 

Vũ (Khu kinh tế đặc biệt) ở ngoại thành Hải Phòng, chúng tôi 

được chính phủ Việt Nam trao cho đặc quyền xuất nhập khẩu 

và hiện tại nhà máy chúng tôi đang hoạt động chủ yếu về xuất 

khẩu và đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. 

Chúng tôi là 1 tập thể gồm hơn 200 nhân viên và như 1 phần 

trong chiến lược toàn cầu của tập đoàn Nakashima, chúng tôi 

không chỉ sản xuất mà còn đang triển khai hoạt động thu thập 

thông tin và các hoạt động kinh doanh. 

 

◆Khi tuyển dụng nhân viên người Việt, ông thường chú trọng 

điều gi? 
 

Tôi thường chú trọng về tính cách, sự nghiêm túc, thành thật khi nói 

chuyện với người đối diện. Ngoài ra sau khi vào công ty thì việc có 

thể hòa đồng với các đồng nghiệp khác hay không, có tố chất vừa 

quan hệ đồng nghiệp tốt vừa có thể hợp tác làm việc hay không, và cá 

nhân đó có quyết tâm nâng cao năng lực của bản thân sau khi làm việc 

tại công ty không cũng là điều rất quan trọng.  
Chúng tôi không đặt ra ngay từ đầu yêu cầu về năng lực ngôn ngữ đối 

với nhân viên  nhưng ngôn ngữ là công cụ để giúp cho việc giao tiếp 

trở nên thuận tiện, và việc có thể nói được tiếng Nhật cũng chưa phải 

là mục tiêu cuối cùng. Điều quan trọng là người nhân viên đó có thể 

áp dụng ngôn ngữ của mình để giúp ích như thế nào cho công việc, và 

có tự tin, hiểu rõ được mình cần công cụ gì để có thể truyền đạt được 

suy nghĩ của mình một cách rõ ràng nhất tới đối phương. Đó là người 

nhân viên mà chúng tôi cần có. 

 

Câu hỏi cho 

người Nhật 

 

◆Nhân viên Việt Nam biết nói tiếng Nhật được giao phụ 

trách công việc gì trong công ty ông? 

Công ty chúng tôi có nhiều bộ phận như sản xuất, quản lý 

chất lượng, tổng hợp, kế toán, quản lý xuất nhập khẩu… và 

nhân sự Việt Nam biết nói tiếng Nhật sẽ được bố trí ở các bộ 

phận đó để có thể giao tiếp với trưởng các bộ phận  nhằm 

nâng cao khả năng giao tiếp và giúp truyền đạt thông tin về 

nội dung cơ bản của công việc tới các thành viên có năng lực 

ngôn ngữ yếu hơn. Ở các bộ phận có liên quan đến đối tác bên 

ngoài như tổng hợp, kinh doanh thì các nhân viên cần phải bắt 

đầu ở vị trí hỗ trợ cho việc quản lý, tuy nhiên chúng tôi cũng 

đang đào tạo 1 đội ngũ nhân viên có trình độ ngôn ngữ đạt 
Plus 1 để học có thể học hỏi được các nội dung công việc và 

có thể tự quản lý công việc đó bằng việc đưa ra quyết định 

riêng của mình. 

 


