
 

  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

    

 

「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のは、ハノイにあ

るビューティーサロン AUBE Ciel で働く Dinh Kien Loan様（スタッフ）と安藤絢香様（マネージャー）です。 

◆なぜこの職場を選びましたか。 

今年の 4月に日本での勉強が終わってベトナムへ帰る時日本

語を使う仕事を探しました。そして通訳の求人情報を見つけて

Aube Ciel に応募をしました。 

◆日本人と働いてみて驚いたことはなんですか。 

私は３年日本に住んで、日本人と勉強したり、働いたりして、日

本人の習慣や文化をほぼ理解出来たので、驚いたことはありま

せんでした。 
◆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。 

日本人店長とベトナム人の通訳をして、品物をオー

ダーして、お客様の予約を受けています。 

仕事は 9時半から 20時までで、休憩は１時間で

す。1日 9時間半働いています。 

◆職場での失敗談、苦労話をお聞かせください 

Aube Ciel Salon は日本のヘアーサロンなので全

部美容の専門用語を使います、最初は美容の言

葉が分からなかったので困りました。でも店長に

教えてもらえたので今は仕事が出来ます。 

◆働いていて嬉しかったこと、楽しかったことはありますか。 

働いていて嬉しかったことはたくさんあります、一番はお客

様に褒めていただいたこと。 

なのでこれからも熱心に働いて行きます。 

◆将来の夢、目標はなんですか。 

私の将来の夢は上手な通訳者になることです。 

◆働く上で大切にしていることはなんですか。 

働く上で大切にしていることは情熱です。仕事は

情熱があったら困ることがありません。 

◆日本語でのお仕事を目指している方へのコメント、アドバイス

をお願いします。 

夢を持ってる皆さん頑張ってください。私は日本語で好きな言

葉があります："偉大なことを成し遂げる為には、行動するだけで

なく、夢を持ち、計画をたてなければならない”それを目標に頑

張って参ります。夢を持っている皆さん、日本語で好きな言葉を

見つけて一緒に頑張りましょう。 

今日本の美容師 Aube Ciel で働いています。 

デイン キュウ ロアンと申します。今年 23歳です。 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.                                                                                                            

Trả lời phỏng vấn số này là chị ANDO Ayaka – Quản lý Beauty Salon và chị Đinh Kiều Loan đang làm việc tại Salon AUBE Ciel tại 

Hà Nội 

 

Tôi là Đinh Kiều Loan, 23 tuổi. Hiện tôi đang 

làm việc tại Beauty Salon Aube Ciel của Nhật 

Bản. 

◆Có điều gì khiến bạn ngạc nhiên khi làm việc 

cùng người Nhật Bản không? 

Mình đã sống ở Nhật Bản khoảng 3 năm, trong 3 

năm đó mình học tập và làm việc cùng với người 

nhật bản, hiểu được lối sống văn hóa của họ nên 

khi vào làm việc tại Aube Ciel Salon mình không 

quá ngạc nhiên về cách làm việc khi làm việc chung 

với người nhật. 

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

bạn đã gặp phải ở nơi làm việc không? 

Aube Ciel salon là một salon của Nhật Bản vì vậy ở 

đây sử dụng từ về chuyên môn làm tóc và làm đẹp 

của Nhật Bản. Khi mới bắt đầu làm vào làm việc 

mình mình đã gặp khó khăn khi phiên dịch cho 

khách hàng là người Việt nam, khiến cho stylist cắt 

sai kiểu của khách mong muốn. Nhưng nhờ sự giúp 

đỡ của quản lý người Nhật Bản nên đến bây giờ 

mình đã có thể dịch 1 cách chính xác mong muốn 

của khách hàng với stylist. 

 

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

Khi làm công việc này mình có rất nhiều kỷ niệm vui 

và đáng nhớ, nhưng vui nhất là khi được khách hàng 

khen ngợi, lời khen của khách làm động lực cho 

mình hoàn thành tốt công việc mình đang làm và yêu 

thích công việc hơn. 

 

◆Theo bạn điều gì là quan trọng trong công việc? 

Theo mình nghĩ điều quan trọng nhất trong công 

việc đó chính là "đam mê". Khi chúng ta thực sự 

yêu thích đam mê công việc của mình thì sẽ không 

có điều gọi là "khó khăn". 

 

◆Tại sao bạn lại chọn vào làm việc tại nơi này? 

Tháng 4 sau khi kết thúc khóa học tại Nhật Bản mình 

trở về việt nam và muốn tìm 1 công việc có sử dụng 

tiếng nhật để phát triển những điều mình đã học tập và 

làm việc tại nhật bản, qua internet mình được biết tại 

salon tóc Aube Ciel có tuyển phiên dịch nên mình đã 

ứng tuyển. 

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

của bạn là bao nhiêu? 

Công việc của  mình là phiên dịch cho quản lý người 

Nhật Bản với người Việt Nam. Đặt hàng, check email và 

sắp xếp lịch hẹn cho khách hàng đến với Aube Ciel 

Salon. Thời gian làm việc của mình từ 9h30 tới 20h, 

nghỉ trưa 1 tiếng. Một ngày mình làm việc khoảng 9 

tiếng rưỡi . 


