
Tại góc "Công việc tiếng Nhật", chúng ta sẽ cùng lắng nghe những trải nghiệm, cảm nhận về công việc từ góc nhìn của những 

người Việt đang làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản. Ngoài ra, đây cũng sẽ là bài viết về những trải nghiệm, cảm nhận của 

những người Nhật làm việc tại cùng nơi làm việc. Tham gia vào cuộc phỏng vấn của số này sẽ là ông Sawada Takafumi,    

Phó Giám đốc chi nhánh tại Việt Nam của hãng Japan Airlines.  

 

 

Câu hỏi cho người Nhật 

 

◆Ông hãy giới thiệu về công ty của mình.  

Tháng 11 năm 1994, cùng với việc mở đường bay Kansai -Thành phố Hồ Chí Minh, công ty chúng tôi đã 

tiến hành thành lập chi nhánh tại Hồ Chí Minh. Tiếp đó, cùng với việc mở đường bay Narita - Hà Nội, 

chúng tôi đã thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội. Hiện công ty chúng tôi đang vận hành chi nhánh tại 

Việt Nam (số lượng nhân viên: 58 người) với 2 cơ sở ở Hà Nội, Hồ Chí Minh. Với B787 - loại máy bay 

mới và hiện đại nhất, mỗi ngày chúng tôi vận hành 3 chuyến bay tới Nhật là Hà Nội =>Narita (xuất phát 

lúc 0 giờ 25 phút sáng), Hồ Chí Minh => Narita (xuất phát lúc 23 giờ 50 phút), Hồ Chí Minh => Narita 

(xuất phát lúc 8 giờ sáng). Năm nay là tròn 22 năm vận hành đường bay tại Việt Nam. Công ty chúng tôi 

có thể nói tự hào là công ty Nhật Bản có lịch sử lâu đời nhất trong việc phát triển đường bay giữa Việt 

Nam và Nhật Bản. Chúng tôi rất mong quý vị sẽ sử dụng dịch vụ của hãng trong tương lai gần. 

 

 

 

◆Ông giao cho những nhân viên người Việt có thể nói được tiếng Nhật những công việc như thế nào? 

Tại front line, tôi giao cho những nhân viên người Việt có thể nói được tiếng Nhật những công việc như 

nghiệp vụ tiếp khách tại sân bay, kinh doanh bán hàng. Còn tại bộ phận quản lý gián tiếp sẽ là nghiệp vụ 

hành chính tổng hợp, chủ yếu là về tài chính. Chúng tôi luôn cố gắng sắp xếp nghiệp vụ phù hợp cho nhân 

viên, phân bổ nhân viên biết sử dụng tiếng Nhật một cách hợp lý. Chúng tôi vừa giao cho họ những công 

việc như chịu trách nhiệm làm đầu mối liên hệ với trụ sở công ty, nghiệp vụ điều chỉnh vừa thực hiện đào 

tạo nguồn nhân lực nội bộ. 

◆Ông cảm thấy thế nào khi làm việc với những người Việt? 

Quả đúng như tôi được biết thì người Việt Nam rất cần cù chăm chỉ, 

khi làm việc cùng họ, tôi không hề cảm thấy căng thẳng mà vô cùng 

thoải mái. Đặc biệt, việc các nhân viên cùng một nơi làm việc rất hòa 

đồng, thân thiết với nhau khiến cho chính bản thân cảm thấy rất biết 

ơn họ. Dù có nhân viên nào nghỉ đi chẳng nữa thì sẽ có các nhân viên 

khác sẽ hỗ trợ thay. Ngoài ra, ngay cả khi phát sinh những trường 

hợp xấu khiến cho máy bay không thể bay đúng thời gian đã định, 

với những lý do do thời tiết xấu hay máy bay gặp trục trặc, các nhân 

viên của tôi vẫn đồng tâm hiệp lực, phát huy tinh thần teamwork hiệu 

quả, cố gắng giải quyết các vấn đề đến cùng. Có lẽ do người Việt 

Nam luôn sống với tinh thần đại gia đình, luôn chia sẻ, giúp đỡ lẫn 

nhau mà tôi luôn thấy được sự tương thân tương hỗ trong công việc 

của các nhân viên Việt rất nhiều. 

◆Ông có yêu cầu gì đối với nhân viên Việt Nam ? 

Việt Nam không có sự thuyên chuyển nhân sự giữa nhiều bộ phận 

khi làm việc được khoảng thời gian là 4~5 năm giống như Nhật Bản, 

nên việc đào tạo một nhân viên trở thành một chuyên gia trong một 

lĩnh vực nghiệp vụ nào đó là điều dễ dàng. Ngược lại thì cũng có 

nhược điểm là quan điểm, tầm nhìn của từng người một sẽ bị hạn 

chế.  

Chính vì thế, mỗi nhân viên không phải chỉ chăm chăm thực hiện 

theo đúng yêu cầu mà cần phải cập nhật thông tin thường xuyên, bản 

thân mình nên suy nghĩ, trăn trở nhiều hơn về mọi việc xung quanh 

mình, từ đó tự bản thân tìm ra các vấn đề tồn đọng, chủ động đưa ra 

các vấn đề đó và xử lý cùng với các đồng nghiệp của mình.  

 Chúng tôi đã và đang đào tạo các cán bộ điều hành tổ chức trong 

tương lai với những phương châm: "tự lập" - luôn ý thức được các 

nguy cơ, rủi ro, " thử thách" - không sợ thất bại, không ngại thử 

những cái mới, "tốc độ" - biết thích ứng nhanh chóng với sự biến đổi 

của xã hội. 

 

 

 

◆Khi tuyển dụng nhân viên người Việt, ông thường nhìn vào 

những tiêu chí nào? 

Vì công ty chúng tôi là công ty hàng không Nhật Bản, chính vì thế 

trước tiên chúng tôi sẽ đánh giá về mức độ quan tâm đến Nhật 

Bản, tiếng Nhật của ứng viên, sự nhiệt tình đối với công việc liên 

quan đến ngành hàng không. Nhật Bản chúng tôi có câu tục ngữ 

là: "Thích thì mới làm giỏi được." Có nhiều người khi đã thích 

công việc của mình thì họ sẽ không ngừng nỗ lực và làm việc vô 

cùng chăm chỉ. Nhưng trên hết, chúng tôi chú trọng vào việc có 

tìm thấy được tính cách, nhân cách trong những ứng viên có mong 

muốn được làm việc với chúng tôi như một đồng nghiệp trong một 

tổ chức, một tập thể của chúng tôi hay không. 

 

 
◆Ngoài ra, có câu chuyện gì liên quan đến nhân viên người Việt 

mà ông muốn nói với độc giả không? 

Năng lực tiếng Nhật là một vũ khí mạnh giúp ta có thể làm việc 

tại các doanh nghiệp Nhật Bản. Tuy nhiên, ngoại ngữ không thôi 

thì chưa đủ, việc hiểu văn hóa Nhật Bản, hiểu các suy nghĩ của 

người Nhật cũng rất quan trọng. Một người không thể làm hết 

được các công việc. Để phát huy tinh thần teamwork với các đồng 

nghiệp và làm việc thì việc giao thoa văn hóa, thấu hiểu lẫn nhau 

là những thứ không thể thiếu.  

 Khi đi du lịch công ty, cũng có các thành viên gia đình của nhân 

viên tham gia nên tôi có thể cùng họ vừa ăn uống, vừa trò chuyện. 

Đối với tôi, đó là cơ hội để tôi có thể biết thêm về văn hóa Việt 

Nam, học hỏi thêm về phong tục tập quán của Việt Nam. Tôi thấy 

rất vui vì có thể nhìn thấy được những khía cạnh khác ở nhân viên 

của mình mà tôi không thể thấy được tại nơi làm việc. Thỉnh 

thoảng khi đang chơi đùa với con của các nhân viên, chúng trèo 

lên lưng, bám lấy chân tôi, khiến tôi có cảm giác giống như mình 

đang là thầy giáo giữ trẻ vậy. Tiếp đó, chúng tôi uống rượu từ trưa 

rồi đến bữa tối cũng uống, đi hát karaoke cũng lại uống. Sau khi 

ngủ một vài tiếng đến 2 giờ sáng, chúng tôi lại tập trung uống rượu 

ở ngoài trời. Quả là đầy khó khăn nhưng tôi nghĩ du lịch công ty 

là một sự kiện quan trọng để chúng tôi có thể hiểu nhau được sâu 

sắc hơn. 

 



「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、                          

日本航空ベトナム支店 副支店長 澤田 敬文（さわだ たかふみ）様です。                    

 

 

 

◆御社（貴社）の会社概要を教えてください。 

当社は 1994年 11月に関西=ホーチミンシティ線就航と共に支店開設を行い、

2002年 6月の成田=ハノイ線就航時にハノイ事業所を開設、現在はハノイ、ホー

チミンシティの 2拠点体制でベトナム支店（従業員数：58名）を運営しています。

日越間を最新鋭機材である B787で、ハノイ=成田(午前 0時 25分発)、ホーチ

ミンシティ=羽田(23時 50分発)、ホーチミンシティ=成田(午前 8時発)と、毎日 3

便運航しています。今年でベトナム就航 22年を迎え、日越間を運航する日系航

空会社として最も長い歴史を持っています。従業員一同、皆様のご利用をお待ち

しております。 

 

 

 

◆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。 

フロントラインでは空港での接客業務や法人営業、また間接部門では財務を中心と

した総務業務を担ってもらっています。いずれも社員の業務適性に加えて、日本語

の能力を活かせる人員配置を心掛けており、本社との窓口、調整業務等も担当し

てもらいながら人財育成を図っています。 

◆ベトナム人と一緒に働くことはどうですか。 

一般的に言われる通り、大変勤勉であり、日常業務であまり

ストレスを感じることなく、一緒に仕事ができています。特に

職場のスタッフ同士の仲が良い点には、私自身助かってい

ます。誰かが休んでも別のスタッフが適宜業務をカバーした

り、更には天候や航空機整備等の理由から、お客様にお約

束した時間通りに運航できないようなイレギュラーが発生し

ても、チームワークを発揮して一生懸命最後まで粘り強く、

問題解決に対応する姿勢も見受けられます。大家族制のベ

トナムでは、相互に助け合って生きてきたからなのか、仕事

の端々に助け合う姿勢を垣間見ることができます。 

 

 

 
◆ベトナム人従業員に求めることは何ですか。 

日本の様に 4-5年単位でいくつもの部署間を異動する職

場ではないことから、ある業務領域に対するエキスパートを

育成しやすい反面、一人一人の視野、視座が広がりにくいデ

メリットもあります。 

したがって、業務指示に対して忠実に実行するだけでなく、

常に情報のアンテナを立て、普段から自分自身でものごとを

考え、自ら課題を見つけ、自分から手を挙げて提案し、周囲

の仲間を巻き込んで仕事を進めていくことだと思います。 

常に危機意識を持った「自立」、失敗を恐れず新しいことに

臆することなく取り組む「挑戦」、世の中の変化に素早く対応

する「スピード」をキーワードに、将来の組織幹部を育成して

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。 

当社は日系の航空会社であることから、日本や日本語に対

する関心度、航空会社の仕事に対する思いや熱意をまずは

確認しています。「好きこそものの上手なれ」ということわざが

ありますが、仕事を好きになる方の多くは、地味な努力を重

ねることを惜しまず、一生懸命仕事に打ち込まれています。

その上で組織の中でわれわれの仲間の一人として、一緒に

働きたいと思うような人格や人間性を見つけられるかどうかを

ポイントにしています。 

 

 ◆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。 

日本語能力は、日系企業で活躍される上で大きな武器とな

りますが、語学力だけでなく日本の文化、日本人のものの考

え方などを理解されることも大変重要です。ほとんどの仕事

は一人ではできません。仲間と一緒にチームワークを発揮し

て仕事をしていく為にも、クロスカルチャーや相互理解は欠か

せないものです。 

一方で社員旅行等の際には、社員の家族も参加されますの

で、一緒に飲みながらいろいろお話しができ、私にとってはベ

トナム文化、風習を学べる機会になります。普段職場では見

られない社員の横顔を垣間見たりして楽しいものです。社員

の小さな子供たちとも遊んでいるうちに気がつけば、背中や

足に子供たちが乗りかかるなど、保父さん状態になっている

こともあります。また昼から飲み始め、夕食でも飲んで、その

後カラオケ会場で飲んで、数時間寝てから深夜 2時に再集

合して屋外で飲んでと、大変タフなイベントだったりしますが、

お互いをより深く知りあう上で大事な行事ととらえています。 

 

 


