
 

Ở chuyên mục “Việc làm bằng tiếng Nhật”, ngoài những bài viết thể hiện quan điểm và kinh nghiệm 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. Trả lời phỏng vấn số lần này là ông Furusawa Masato - Giám 
đốc công ty MSV CO., LTD, Thừa Thiên Huế. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆Bạn có thể kể 1 kỷ niệm về sự thất bại, khó khăn bạn đã gặp 

phải ở nơi làm việc không? 

Với tôi mỗi ngày với mỗi khó khăn mới là một thử thách mới trong 

công việc.  Hơn nữa công ty chúng tôi chỉ vừa được thành lập vài 

năm nên vẫn là một công ty non trẻ, kỹ thuật còn mới nên khó tránh 

khỏi những sự cố. Ví dụ như ở Việt Nam khi đi trễ tôi nghĩ khá nhiều 

người có suy nghĩ là "người khác cũng vậy, mình cũng vậy, nên 

không sao cả". Và chính suy nghĩ này cũng chi phối ít nhiều trong tác 

phong làm việc, cũng có bạn nghĩ "làm như vậy là được rồi", và điểm 

này khá khác biệt trong trong suy cứng nhắc của người Nhật.  

Những sản phẩm may mặc ban đầu của công ty chúng tôi khá khác 

biệt với những sản phẩm may mặc được bán trên thị trường Việt 

Nam. Vì có một số sản phẩm cao cấp rất ít người Việt Nam mặc đến. 

Do vậy việc nhận định đánh giá chất lượng sản phẩm cao cấp theo thị 

hiếu người Nhật bước đầu có những khó khăn nhất định. Vì thế công 

ty chúng tôi tốn một thời gian để sản phẩm được chấp nhận trên thị 

trường Nhật Bản.  

Ở bộ phận quản lý cũng có những người dần thay đổi về cách nghĩ, 

cách làm việc, nhưng xét về tổng thể nhân viên toàn công ty để thay 

đổi cách nghĩ, cách làm việc, tôi nghĩ sẽ cần nhiều thời gian. 

Ngoài ra, do tiếng Nhật khá khó và có lúc rất mơ hồ, nên đôi khi việc 

thông dịch khiến cho vấn đề trở nên trầm trọng. 

Hơn nữa tiếng Nhật trong kinh doanh và những từ mang tính chất kỹ 

thuật khá khó nên nếu năng lực tiếng Nhật của người thông dịch 

không tự nâng cao, ắt hẳn sẽ gặp ít nhiều khó khăn trong công việc. 

Ở công ty chúng tôi luôn có những hoạt động nhằm khuyến khích 

nhân viên công ty nâng cao hơn nữa về năng lực. 

 

 

 

◆Công việc của bạn là gì? Và thời gian làm việc 1 ngày của bạn là 

bao nhiêu? 

Nội dung kinh doanh: Hiện tại tôi đang quản lý công ty với tư cách là một 

giám đốc. Thời gian làm việc ở công ty từ 8:00 đến 16:30. 8 tiếng làm việc 

mỗi ngày nhưng vẫn có hôm tăng ca. 

 

◆Bạn có thể giới thiệu qua về công ty của mình được không? (Tại sao bạn lại quyết định tuyển 

dụng bạn Nguyễn Thị Bích Vân) 

Công ty chúng tôi nằm trong khu công nghiệp Phú Bài, cách thành phố Huế về phía nam 15km, là một công 

ty may mặc được thành lập vào năm 2012 có 100% vốn đầu tư Nhật Bản. Chúng tôi có 1150 nhân viên 

Những sản phẩm may mặc của công ty chúng tôi là quần áo phụ nữ được sản xuất theo đơn đặt hàng từ các 

công ty may mặc lớn ở Nhật Bản. Vào năm 2015 tại Hà Nội công ty chúng tôi được Liên đoàn lao động Việt 

Nam công nhận là 1 trong 49 công ty tốt nhất trên toàn quốc với tiêu chí là “Xí nghiệp cho người lao động”. 

Ngoài ra cùng năm đó ở diễn đàn Mekong được tổ chức Phnom Penh, gồm ba nước: Việt Nam, Lào, 

Campuchi với hơn 100 công ty. Công ty chúng tôi cũng được chọn là một trong các công ty tốt tại diễn đàn 

này. Kể từ khi thành lập, nhân viên công ty chúng tôi có thể an tâm làm việc, và cống hiến lâu lâu dài cho 

công ty. Và chính điều này là nền tảng cho các thành quả mà công ty chúng tôi đã đạt được. Lý do tuyển dụng 

Ms Vân là thông dịch viên cho công ty, do Vân không chỉ giỏi về mặt ngôn ngữ, mà còn có kinh nghiêm làm 

việc ở các công ty xí nghiệp Nhật Bản. Và buổi phỏng vấn Ms Vân có sự hiểu biết và lý giải về cách làm việc 

và cách nghĩ của người Nhật. Hiện tại, Ms Vân nhận được sự tin tưởng từ nhiều bộ phận của công ty. Và tôi 

nghĩ Vân chính là một nhân viên không thể thiếu trong công ty của chúng tôi. 

 

 

◆Có điều gì khiến bạn ngạc nhiên khi làm việc cùng người Việt Nam 

không? 

Không chỉ riêng công ty chúng tôi mà ở khu vực Huế, dân số nữ khá đông, 

chính vì điều đó mà có nhiều nhân viên nữ ưu tiên gia đình hơn công việc, nên 

vào thời điểm tăng ca nhiều cũng có trường hợp xin nghỉ việc. 

Ngoài ra, do áp lực công việc khá lớn, ngay cả trong các nhân viên giỏi cũng 

có người không muốn thăng tiến hơn trong công việc. Mà chỉ muống dừng 

chân là một nhân viên bình thường. 

Và điều này khá khác biệt với công ty ở Trung Quốc mà tôi từng công tác 

trước đây. Điều khiến cho tôi ngạc nhiên là cùng người Châu Á, nhưng cách 

nghĩ của người Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc khác là khác nhau. 

 

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

Thời gian đầu thành lập công ty, trong nội bộ nhân viên cũng xảy ra một số 

vấn đề, hay việc đùng đẩy trách nhiệm lẫn nhau cũng có. 

Cũng có nhiều nhân viên chỉ muốn làm việc theo giờ hành chính, đúng giờ đến 

rồi đúng giờ về. Hay việc chỉ chịu trách nhiệm với chính công việc của mình 

mà chưa có sự hợp tác với các đồng nghiệp xung quanh.  

Nhưng ở thời gian sau dần có những thay đổi tích cực. Như việc tiếp tục định 

hướng lấy công ty là trọng tâm. Bằng chính kinh nghiệm từ các nhân viên mà 

cách nghĩ cách làm việc có nhiều thay đổi. 

Từ đó cũng giảm dần giái thích các lý do hơn trước đây. Mà nhân viên sẽ chủ 

động hơn trong việc giải quyết các vấn đề khó khăn trong công việc.  

Và đối với tôi việc nhìn nhân viên dần trưởng thành hơn trong công việc cũng 

giống như nhìn thấy được sự trưởng thành của chính các con của mình. Đây 

chính là niềm vui lớn trong công việc của tôi. 

 

 



 

「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日本人の方は、トゥアティエン・フエ省に
あるMSV CO.,LTD 代表取締役 古川雅敏 様です。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆御社（貴社）の会社概要を教えて下さい。 

またなぜ Nguyễn Thị Bích Vânさんを採用しましたか。 

当社はベトナム中部のフエ市から南に 15キロほど行ったフーバイ工業団地に有り、2012年創業で日本資

本 100％の縫製会社です。 

従業員は約 1,150名です。縫製する製品は日本の大手アパレルメーカーから依頼されている女性服です。 

2015年にベトナム労働総連盟主催の「労働者の為の企業」として全土から選出された最優秀企業 49社

の中に入りハノイで表彰を受けました。また同年にメコンフォーラム主催のベトナム、ラオス、カンボジア 3 カ

国合計 100社の優秀企業にも選ばれてプノンペンでの式典に招待されました。これは創業以来、社員が安

心して働け、長く勤めてもらえる会社を目指してきた結果だと思っています。 

通訳のヴァンを採用した理由は、日本語がうまいだけではなく、日系企業で働いた経験もあることから、面接

時に日本人の考え方を良く理解して対応が出来ていたからです。現在彼女は会社の各部門からの厚い信頼

を得ており、会社にとっては不可欠な社員となっています。 

 

 
◆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。 

社長として会社経営を行っています。 

会社は 8：00～16：30の 8時間勤務で状況により残業を行います。 

◆職場での失敗談、苦労話をお聞かせください。 

職場での失敗や苦労は毎日のように起きております。特に

当社は創業からの年数がまだ浅い会社ですので、技術的

に未熟なことから問題がよく起きます。しかし原因を追究し

て行くとベトナム人と日本人の考え方の違いや、価値判断

の違いから発生していることが多いです。 

例えばベトナムの場合、時間に遅れることについて「他人も

いい加減なので自分もいい加減でも大丈夫だ」と考えてい

るように思います。そのような考え方が、仕事の中において

も「この程度なら大丈夫だろう」との安易な考え方になり、日

本人の厳格な考えとなかなか合いません。 

そもそも当社の縫製する服は通常ベトナムで売っている製

品とは品質の差があり、ベトナム人が着たことのないような

高級な服が多いですので、日本人と同じ目線で製品を見て

判断させることは難しく、判断できるようになるまでにはかな

りの時間がかかっています。管理者の中で考え方や判断基

準が合う人もできて来ましたが、全社に行き渡るにはまだま

だ時間がかかると思います。また日本語の難しさや曖昧さ

により通訳が問題を大きくしてしまうこともあります。業界用

語や技術的なことはかなり難しいですので、通訳担当者の

日本語レベルが上がらなければこの問題は解決できませ

ん。会社としても引き続きレベル向上の為に出来る限りのサ

ポートをして行きたいと考えています。 

日本人の方への質問 

 

◆働く上で大切にしていることはなんですか。 

私達のお客様は日本の方が多いですので、心からのご挨拶や細部まで

の整理や清掃を大切にしています。ご来社いただきましたお客様が会社

に入った瞬間から当社社員の挨拶に爽やかさを感じられ、社内に居ても

気持ち良く仕事をしていただけるようにしたいと思っています。 
 

 

◆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。 

フエの地域性や社員のほとんどが女性という環境のせいかもしれません

が、自分の家庭生活を仕事より優先させる社員が思っていたよりも多く、

残業などが多い時期には簡単に退社してしまうこともありました。また、仕

事でのプレッシャーを受けたがらない傾向も強いために、優秀な社員の中

でも昇進したくないと考える人達もおりましたし、かりに昇進しても一般社員

にもどりたがることもありました。これらは以前私が中国で会社を経営して

いた時とはまったく反対で、同じアジア人でも日本人や中国人との考え方

の違いに驚かされました。 
 

◆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。 

会社が始まったころ、社員の中では問題を起こすと隠したり、他人のせい

にしたりすることが当たり前のようにありました。また定時に作業が始まり定

時まで作業を行うことが仕事をすることと考え、自分の仕事の責任や、周

りの人と協力して仕事をすることなどは考えられない社員ばかりでした。そ

の後管理職の社員を中心に社会人としての考え方の指導を続け、社員

も数々の経験を重ねたことで、考え方が徐々に変わったと実感できるよう

になって来ました。以前多かった言い訳も減り、自主的に問題解決に取り

組む姿勢が生まれています。私としては、自分の子供が成長して行くのと

同じように、社員が成長して行く姿を見られることが働いていて一番嬉し

いことです。 

 

 

 

◆将来の夢、目標はなんですか。 

ファッションはお客様に夢や感動を与えることが出来ます。そして

お客様に喜ばれる服を作ることは素晴らしい仕事だと思っていま

す。これから当社の中で優秀な社員が育ち、50年～100年と続く

会社を築いてもらいたいと願います。そしてその社員の子供たちが

またこの会社で働くようになれることが夢と言えるかもしれません。 

 


