
 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 Yamazaki Koichi  - Công ty Canon Việt Nam. 

 

 

Câu hỏi cho  

người Nhật 

◆Xin ông hãy giới thiệu về công ty 

Công ty chúng tôi được thành lập tháng 4 năm 2001 và 

hiện giờ chúng tôi có 3 nhà máy(nhà máy Thăng Long ở Hà 

Nội, Quế Võ ở Bắc Ninh, nhà máy Tiên Sơn) chuyên sản 

xuất máy in laze, máy in phun, máy scan và xuất khẩu sang 

các nước khác. Công ty chúng tôi có 21.000 nhân viên và là 

công ty lớn nhất trong tập đoàn Canon tính về cả quy mô 

sản xuất. Từ năm ngoái chúng tôi đã bắt đầu sản xuất các 

sản phẩm có chức năng ưu việt hơn, giá trị gia tăng cao hơn 

như là máy in laze màu.   

 

 

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

trách công việc gì trong công ty ông? 

Công ty chúng tôi sử dụng tiếng Anh là chủ yếu, còn các 

nhân viên biết tiếng Nhật sẽ phụ trách dịch các tài liệu bên 

Nhật gửi sang, các công việc giao dịch với nhà cung cấp 

Nhật Bản, hỗ trợ cho nhân viên Nhật sang Việt Nam công 

tác. Đây là những công việc cần có kiến thức từ chuyên môn 

kỹ thuật nên nhân viên phải cóchuyên môn và kinh nghiệm. 

Ngoài ra các nhân viên này cũng sẽ phụ trách công việc tập 

thể như dịch trong các sự kiện của công ty. 

 

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

Nhân viên người Việt trong công ty tôi là những bạn tràn 

đầy năng lượng, dù gặp chuyện gì cũng luôn vui vẻ và 

hướng về phía trước nên chúng tôi cũng như được tiếp thêm 

sức mạnh. Rất nhiều bạn có ham muốn học hỏi và chí tiến 

thủ nênnhững người Nhật trong công ty cũng trở nên quyết 

tâm “không thể thua” các bạn nhân viên Việt. Tuy công ty 

chúng tôi có nhiều nhân viên nói tiếng Anh nhưng cũng 

không ít nhân viên đang học tiếng Nhật nên tôi hy vọng 

trong tương lai họ sẽ là những hạt nhân để mở rộng mạng 

lưới giao tiếp trong công ty chúng tôi. 

 
◆Ông mong muốn gì ở nhân viên người Việt? 

Đầu tiên là tính trung thực trong công việc. Việc tuân thủ 

quy trình làm việc và ứng phó kịp thời, chính xác với các 

vấn đề phát sinh là rất quan trọng trong sản xuất ổn định với 

số lượng lớn các sản phẩm chất lượng cao. Bên cạnh đó  

việcngười lao động không chỉ báo cáo kết quả mà còn phải 

suy nghĩ thấu đáo xem kết quả đó dẫn tới kết luận như thế 

nào cũng là điều cần thiết. Nếu làm đúng quy trình thì chúng 

ta sẽ có được kết quả như mong đợi. Là 1 điều cơ bản trong 

các quy định cơ bản song việc tuân thủ đúng quy trình 

PDCA khi thực hiện công việc với mục đích cụ thể và 

hướng tới việc đạt được mục đó sẽ nâng cao kỹ năng nghề 

nghiệp. 

 

◆Khi tuyển dụng nhân viên người Việt, ông thường 

chú trọng điều gi? 

〇 Nhân viên đó có định hướng cụ thể  của cá nhân cho 

công việc hay không. 

〇 Nhân viên đó có lý do gì khi lựa chọn công việc và ý 

thức cống hiến lâu dài cho công ty không. 

 

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

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

Cứ nhìn nhân viên người Việt trong công ty tôi là tôi lại 

nghĩ “đúng là những người yêu thích các sự kiện” và có 

“sự thưởng thức, hưởng thụ” lâu hơn người Nhật. Công ty 

chúng tôi hàng năm có tổ chức 1 số sự kiện như kỷ niệm 

ngày thành lập, du lịch cho nhân viên, đại hội bóng đá, 
thăm quan nhà máy cho người nhà nhân viên và ở bất kỳ 

sự kiện nào thì các nhân viên người Việt cũng rất chuyên 

tâm từ khâu lên kế hoạch đến thực hiện, và nếu có vấn đề 

phát sinh thì họ cũng sẽ tìm được giải pháp xử lý kịp thời. 

Chất lượng các tiết mục tham gia phần thi biểu diễn nhân 

ngày kỷ niệm thành lập công ty chúng tôi mỗi năm lại 

được tăng lên, và ngay cả những người Nhật trước đó chỉ 

làm khán giả thì bây giờ cũng đã đăng ký tham gia trình 

diễn. Tôi thường nghe thấy các bạn nhân viên trong công 

ty nói là “Canon Việt Nam là ngôi nhà thứ 2”. Tôi nghĩ có 

được điều này không chỉ nhờ vào việc công ty tăng cơ hội 
đối thoại để tạo 1 thể thống nhất trong công việc không 

riêng ở các sự kiện, mà còn nhờ việc nỗ lực trong OJT và 

các hoạt động có tính liên kết giữa các tổ chức trong công 

ty. 

 

 


