
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆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。 

平日 10:00-20:00 土日 9:00-19:00  

毎週火曜日定休日 

私の主な仕事は、お客様の施術を行う、店舗管理、 

スタッフ管理など。 

 

 

◆職場での失敗談、苦労話をお聞かせください。 

通訳の言葉とお客様の伝えたいことがマッチせず、

危うく前髪を短く切りそうになってしまった。 

すぐ辞めていくスタッフに苦労…せっかく技術を教

えても、辞めて新しい子が来たら、一から教え直し

が大変でお店の成長が出来づらい。 

少しでも私自身にだらしないところがあると、そこを

突かれてしまう… 

 

◆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。 

スタッフがお客様に褒められたところを見ること 

スタッフが私より先に動き、お客様に気遣えるようになったこと 

スタッフから食事に誘ってくれたり、休みの日に遊びに行こうと 

言ってくれること。ベトナム人のお客様が口コミで増えていって

いること。家族で来てくれるようになった。 

 

◆ベトナム人と働いてみて驚いたことはなんですか。 

プラス：向上心が高い、世話焼き、学びに対して熱心、注意を受けても数分

後にはケロッとしている。 

日本人と違うこと：話すときの距離が近かったり、ボディータッチが多い。給料

UPの要求。欠勤、遅刻、言い訳が多い。仕事を頼むと不機嫌な気持ちがそ

のまま顔に出ることがある。 

日本の方への質問 

◆貴店の概要を教えて下さい。 

2015年 10月、ハノイ、インドチャイナに AUBE Japanが開店。 

2017年 5月には、2店舗目となる AUBE Ciel 店が ４Lieu Giai TID 6Fに

オープンした。その後、2018 年 8月 AUBE Ciel 店内に、ビューティーサロン 

calme をオープンする。従業員は全店合わせ 日本人 4 人、ベトナム人１０人 

日本の会社の出資であり、ベトナムに日本の公衆衛生や、サービス、接客をより多

く広めていきたい。 

 

◆なぜ Dinh Kieu Loan さんを採用しましたか？ 

日本に 3年いたということもあり、日本人の言葉、サービスや働き方

について理解能力が高く、スタッフへの通訳を明確にしてくれると思

ったから。日本語も日本人に近い発音をするので、お客様とお話を

するときも伝わりやすい。楽しく働きたいという彼女の気持ちもうちの

サロンにぴったりだった。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆将来の夢、目標はなんですか。 

まずはスタッフが一人でお客様を担当できるようにする。 

日本での研修制度を高め、日本式の公衆衛生、技術、接客、サービスを学んでもらう。 

そして、ベトナムにもう一店舗構えたいです。 

 

◆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。 

日本語を勉強したいと思ってもらえることは、私たち日本人にとって とても嬉しく思

う。一緒に日本語を覚えたいと思う仲間を増やし、楽しく学び、日本の文化を勉強す

る事で自然と日本人が考えること、話すことが頭に入ってくると思います。分からなか

ったら日本人に理解出来るまで聞く！目標をもって頑張っている人を日本人は必ず

応援してくれます。 

※執筆者の日本語を一部修正して掲載しています。 

◆働く上で大切にしていることはなんですか。 

営業中は身だしなみ、笑顔、居心地の良いサロン作りに専念しています。 

そしてスタッフと話すときは、私がベトナム語を話すようにしています。なぜなら、私がベトナム語を

勉強することで、スタッフも日本語を頑張って勉強してくれたり、お互いに言葉の意味を調べて

日々のコミュニケーションになるため。しっかり伝えたいときは、スタッフにも敬語で話します。決し

てけなしたり、見下したりしない。スタッフがいるからお客様を増やすことができる。お客様に対して

も、スタッフに対しても感謝の気持ちを忘れないようにしている。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆Ước mơ, mục tiêu trong tương lai của bạn là gì? 

Ước mơ của mình trong tương lai là có thể trở thành một Phiên dịch giỏi. 

 

◆Bạn có lời khuyên gì dành cho những người đang muốn tìm công việc liên quan tới tiếng Nhật không? 

Nếu bạn có ước mơ thì hãy cố gắng theo đuổi ước mơ của mình. Có một câu nói tiếng nhật mà tôi rất 

thích đó là "Để đạt được những thành công vĩ đại, chúng ta không phải chỉ hành động mà còn phải ước 

mơ, không chỉ biết lập kế hoạch mà còn phải tin tưởng ". Đây cũng chính là mục tiêu để mình nỗ lực thực 

hiện ước mơ của mình. Nếu bạn cũng thích tiếng Nhật thì hãy cùng nhau cố gắng thực hiện ước mơ của 

mình nhé. 

 

◆Bạn có thể giới thiệu qua về cửa hàng của mình được không?  

10/2015 AUBE Japan được thành lập tại Indochina, Hà Nội. 

5/2017 Khai trương cơ sở thứ hai là AUBE ciel tại tầng 6, TID, số 4 Liễu Giai. 

Sau đó, vào 8/2018, tại AUBE ciel mới triển khai dịch vụ Beauty Salon calme. 

Số lượng nhân viên cả hai cơ sở gồm: người Nhật có 4 người, người Việt là 

10 người. 

Salon do công ty của Nhật đầu tư, với mong muốn nhân rộng các dịch vụ, sự 

tiếp đãi, vệ sinh cộng đồng kiểu Nhật tại Việt Nam. 

 

◆Tại sao bạn lại quyết định tuyển dụng bạn Đinh Kiều 

Loan. 

Về lí do tuyển bạn Loan: bạn Loan đã ở Nhật được 3 

năm, hiểu biết nhiều về ngôn ngữ, dịch vụ và cách làm 

việc của người Nhật, có thể dịch cho nhân viên. Phát 

âm của bạn ấy cũng khá giống người Nhật, nên khi nói 

chuyện với khách cũng dễ nghe. Tính cách vui vẻ 

trong công việc của bạn ấy rất phù hợp với Salon 

chúng tôi. 

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

bạn là bao nhiêu? 

Ngày thường 10:00-20:00  Thứ Bảy, Chủ Nhật 9:00-19:00 

Ngày nghỉ vào thứ Ba hàng tuần. 

Công việc chính của tôi là trị liệu cho khách hàng, quản lý 

cửa hàng, quản lý nhân viên. 

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

gặp phải ở nơi làm việc không? 

Đôi khi dịch không đúng ý khách hàng. Đã có lần suýt chút 

nữa thì làm cắt ngắn tóc mái của khách. 

Tôi rất vất vả với nhân viên nghỉ việc...vì đã mất công đào 

tạo về tay nghề rồi, khi tuyển người mới lại phải dạy lại từ 

đầu, Salon cũng khó phát triển. 

Đôi khi tôi có phần không phải là rất dễ bị tổn thương. 

 

※Bài viết của tác giả không chỉnh sửa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆Ước mơ, mục tiêu trong tương lai của bạn là gì? 

Trước hết sẽ cố gắng để nhân viên có thể một mình 

làm việc với khách hàng. 

Nâng cao chế độ đào tạo tại Nhật Bản, yêu cầu học 

tập theo cách làm của Nhật về dịch vụ, sự tiếp đãi, vệ 

sinh cộng đồng kiểu Nhật. 

Mở thêm một Salon nữa tại Việt Nam. 

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

người Việt Nam không? 

Điểm trừ: Hay nghỉ và thường đến muộn. Hay biện minh 

không phải lỗi do mình và yêu cầu tăng lương.Khi yêu 

cầu các công việc cần khoảng cách gần khi nói chuyện 

hay có sự va chạm về mặt cơ thể thì thấy khó chịu, và 

bộc lộ y như vậy ra bên ngoài. 

Điểm cộng:  tinh thần cầu tiến cao, tận tụy, ham học hỏi, 

nếu bị nhắc nhở, chỉ vài phút sau lại bình thường. 

 

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

nhân viên được khách hàng khen ngợi. 

Nhân viên có thể chủ động chăm sóc khách hàng 

trước cả tôi. Được nhân viên mời đi ăn, rủ đi chơi vào 

ngày nghỉ. Khách hàng người Việt Nam truyền tai nhau 

đến đông hơn. Có nhiều trường hợp là cả gia đình. 

 

 

 

 

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

Trong công việc, tôi luôn tâm niệm để xây dựng hình 

ảnh một Salon với quy tắc ứng xử, nụ cười và sự 

thoải mái. 

Và khi nói chuyện với nhân viên, tôi cũng nói cả tiếng 

Việt. Tại vì, khi tôi học tiếng Việt còn nhân viên học 

tiếng Nhật, cả hai sẽ cùng nhau tìm hiểu về ý nghĩa 

của từ để giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. 

Và, ngay cả khi tôi nhắc nhở nhân viên, tôi cũng dùng 

kính ngữ với họ. Tuyệt đối không thể vì là nhân viên 

người Việt mà tôi coi thường hay có những lời nói 

không phù hợp. Chính vì nhờ có nhân viên mà khách 

hàng mới đến với Salon. 

Tôi luôn biết ơn đến khách hàng và các nhân viên. 

◆Bạn có lời khuyên gì dành cho những 

người đang muốn tìm công việc liên quan 

tới tiếng Nhật không? 

 Chúng tôi, những người Nhật thấy rất vui 

khi các bạn muốn học tiếng Nhật. 

Có nhiều bạn bè cùng nhau vui học tiếng 

Nhật, cùng nhau học Văn hóa Nhật Bản, tự 

nhiên sẽ hiểu những gì người Nhật nói, biết 

được suy nghĩ của người Nhật. 

Nếu có chỗ nào không hiểu, hãy hỏi những 

người Nhật cho đến khi hiểu! Chúng tôi 

luôn ủng hộ các bạn có mục tiêu để nỗ lực, 

cố gắng. 

  

Chúng 

 

※Bản dịch từ bài viết tiếng Nhật của tác 

giả. 


