
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.                                                                

Lần này, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ông Kamata Daisuke - Giám đốc công ty THHH Brycen Việt Nam 

 

 

◆Xin ông hãy giới thiệu qua về công ty. 

Công ty TNHH Brycen chúng tôi là công ty 100% vốn Nhật, 

được thành lập tại Việt Nam năm 2013. Công ty chúng tôi có trụ 

sở ở Huế và chuyên về phát triển ứng dụng cho điện thoại di 

động, phát triển các phần mềm (lắp ráp phần mềm liên quan đến 

PLC hay website), phát triển hệ thống dự đoán nhu cầu đặt hàng 

tự động, hỗ trợ vận chuyển, DTP (lập bản đồ, gia công hình 

ảnh)…. Hiện tại chúng tôi có tổng cộng 120 nhân viên, trong đó 

có 21 nhân viên có trình độ tương Nhật N3 trở lên. 

 

 

 
◆Nhân viên người Việt biết tiếng Nhật được giao công 

việc gì trong công ty? 

Bộ phận Kỹ sư sẽ đảm nhiệm việc trao đổi công việc với bên 

Nhật trong vai trò kỹ sư cầu nối phát triển phần mềm và quản lý 

công việc tại Việt Nam.  

Các nhân viên khác sẽ được bố trí phụ trách các công việc như 

giao dịch với khách hàng Nhật hay dịch thuật.  

Chúng tôi sắp xếp nhân viên theo nguyên tắc cân nhắc xem 

nhân viên sử dụng tiếng Nhật phù hợp với công việc gì. 

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

Bây giờ tôi không còn ý nghĩ “vì là người Việt Nam nên…” nữa.  

Thời gian đầu, tôi đã từng đưa ra những yêu cầu không rõ ràng 

nhưng vẫn trông chờ có được câu trả lời rõ ràng. Tuy nhiên do 

chỉ thị của mình không rõ ràng dẫn đến kết quả không như bản 

thân mong đợi. Từ đó, tôi đã học được rằng trong công việc, 

truyền đạt yêu cầu một cách rõ ràng là rất quan trọng. Cách nói 

như “ ~ có lẽ là” sẽ chỉ đem lại kết quả không mong muốn cho cả 

2 bên. 

Bên cạnh đó, khi mọi người quan tâm đến tôi như hỏi thăm về 

vấn đề sức khỏe mà tôi không ngờ tới, cụ thể như “giám đốc về 

Nhật nên béo ra đó”, hay nói chuyện với tôi rất nhẹ nhàng thì tôi 

nhận thấy đây là một điều rất đáng quý khi mối quan hệ giữa tôi 

và các nhân viên Việt Nam gần gũi hơn cả với những đồng 

nghiệp người Nhật. 

 

 

 

 

◆Ông yêu cầu gì ở nhân viên người Việt 

Việc tuân thủ quy định trong công ty hay kết quả hoàn thành 

công việc theo yêu cầu cũng chưa thật sự tốt. Tuy nhiên tôi nghĩ 

nếu cùng nhau cố gắng thì sẽ khắc phục được những tồn tại. Và 

theo tôi điều quan trọng nhất là sự trung thực. Ai cũng có thế 

mắc sai lầm nhưng những người giỏi ngụy biện cho sai lầm của 

mình sẽ không có được sự tin tưởng của người khác và bản thân 

những người đó cũng sẽ không trưởng thành hơn được. 

 

 

 

 

◆Khi tuyển dụng nhân viên người Việt ông thường chú 
trọng tới yếu tố gì? 

Những người xin ứng tuyển ở công ty chúng tôi có cả những 

bạn mới chỉ tốt nghiệp đại học nhưng cũng có cả những người 

đã kinh nghiệm làm việc, tuy nhiên chúng tôi luôn coi trọng 

việc ứng viên đó có thể nói chuyện một cách rõ ràng, cụ thể 

như thế nào hơn là việc ứng viên đó có kinh nghiệm gì hay có 

mong muốn được làm gì. Chúng tôi cũng xem xét xem ứng 

viên ở cách nói chuyện thẳn thắn, trung thực và nhiệt huyết 

muốn học hỏi điều gì khi vào công ty cho dù ứng viên chưa có 

kinh nghiệm làm việc. 

Và chắc chắn những ứng viên xin việc chỉ vì lý do “vì là công 

ty Nhật nên sẽ có cơ hội đi Nhật” sẽ không bao giờ được chọn. 

Tôi nghĩ rằng công việc của bố mẹ, thành phần gia đình sẽ có 

ảnh hưởng lớn tới việc định hình tính cách 1 con người nên tôi 

cũng hay hỏi nhân viên của mình về những vấn đề này, dù việc 

làm này là không được khuyến khích ở Nhật. 

 

 

 

 

 

◆Ông có thể kể về một câu chuyện thú vị nào liên quan 
đến nhân viên người Việt trong công ty không? 

Công ty chúng tôi cũng hay tổ chức nhiều sự kiện và được các 

nhân viên đánh giá tốt vì sự tham gia nhiệt tình của tất cả các 

đồng nghiệp. 

Gần đây tôi cảm thấy như có nhiều phụ nữ uống rượu hơn. 

Mới nhất là trong chuyến du lịch dành cho nhân viên công ty 

tại Phong Nha - Kẻ Bảng 2 ngày 1 đêm đã có khá nhiều nhân 

viên nữ của chúng tôi đã uống bia. Người Huế là những công 

dân chăm chỉ, coi trọng truyền thống nhưng từ khi tới Huế 4 

năm trước, tôi cảm thấy sự thay đổi giữa các thế hệ đang diễn 

ra khá nhanh khi thời điểm cách đây 4 năm phụ nữ ở Huế hầu 

như không hề uống bia rượu. 

Tôi cũng nhận thấy là số lượng nam giới, những người trầm 

tính mà không uống rượu cũng nhiều hơn, hay có thể là do tôi 

làm trong ngành IT. Nhưng tôi nghĩ rằng số lượng nam sinh 

uống đồ uống có cồn ở Việt Nam cũng đang theo chiều hướng 

tăng lên. 

Với số lượng nhân viên ngày càng tăng, công ty chúng tôi sẽ 

nỗ lực để tiếp tục tổ chức các hoạt động tập thể phù hợp với 

mọi đối tượng nhân viên từ người uống rượu/bia, không uống 

rượu/bia tới những nhân viên có gia đình. 

 

 

Câu hỏi cho người Nhật 


