
  

  

 

 

 

 

 

   

  

 

   

 

    

 

◆なぜこの職場を選びましたか。 

ベトナム農家を支援したいと思い、この職場を選びました。 

私は何度か日本で生活していたことがありますが、いつも田舎の地域に滞在し

ていました。私の認識では、日本の農家は一生懸命働いて、収入も良く、生活

の質は市内に住んでいた人々たちより低いというわけではありませんでした。 

しかし、帰国後にベトナムでは状況が全く逆であることに気づきました。ベトナム

の農民たちは勤勉であることでも知られていますが、生活が苦しく、大都市でよ

り良い機会を見つけるために農業を放棄し、土地を捨てざるを得ない人々も増

加してしまっています。 

Fargreenは農村や農家を支援するために働いています。Fargreenのきのこ生

産ネットワークに加わることによって、農民がより多くの収入を得ることを援助す

ることで、彼らが彼らの土地に留まることを可能にします。 

私は、このやりがいのある仕事で自身も貢献したいと思い、前職の日系企業を

退職し、Fargreen で働き始めました。 

「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、

ハノイにある農業団体、Fargreenで働く Trần Thanh Mai様（スタッフ）と坂倉 僚太様（営業統括本部

長）です。 

◆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。 

Fargreenはスタートアップなので、複数の作業を同時に行うことを求められます。私は販売、マーケティング、コミュニケ

ーションを担当しています。そのため、常に多忙を極めています。通常の勤務時間は 9時～18時ですが、時には時間外

に仕事をすることもあります。私の趣味は寝ることで、一日に 10時間も寝ることが前職時代ではありましたが、Fargreen

で働き始めてからは、時には眠りを犠牲にしなければいけないこともあります。もちろん、この仕事が大好きなので、忙しい

ことは良いことだと思います。 

◆日本人と働いていて驚いたことはどんなことですか。 

日本人は思っていたほど生真面目だったり、厳しいわけであったりするわけではないという事が、私が感じた印象です。私が

今まで一緒に働いた日本人たちはとても面白くて、ユーモアな方々ばかりです。 

仕事の面では、本当に人によって作業スタイルは異なると思いました。期限を厳守する人もいれば、新しいアイデアが出てき

たときに非常に柔軟な方もいます。また納得していないことに対して「No」と言える日本人と、そうではない日本人もいて、人

によって本当に様々だと感じました。 

私は今までの経験から、すべての日本人を一般化することに意味がないと学びました。なぜならそれぞれが独自の個性を

持っていることを理解したからです。ただ、日本人には「何事にも熱心で、協力的である」という共通点があると思いました。 

◆働いていて嬉しかったこと、楽しかったお話はありますか。 

私の同僚はとても親切で楽しいです。Fargreenで働くことで、日本人をはじめ、さまざまな文化や背景を持つ人々と仕事をする

機会がたくさんあります。私の現在の日本人の同僚はクレイジーなアイデアをたくさん持っている、楽しい人です。そのうちの一

つとして、昼食後に私たちが使った弁当箱を洗う人を決めるゲームをしていて、私たちはこのゲームを本当に楽しんでいます。 



 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

  

  

 

◆働く上で大切にしていることはなんですか。 

私たちは常にチームで働いているので、コミュニケーションはとても重要だと思います。Fargreenの人々は異なる背景を持

っている人が多いので、他人の立場に考えを置くことは非常に重要です。また、意見が異なる場合は、積極的に意見を表

に出してほしいと思っています。それは自分自身を助けるだけでなく、チームを結束させ、より良い解決策へと導くことがで

きると思うからです。 

◆将来の夢、目標はなんですか。 

私の夢は、短編の漫画や映像を通じてグローバルに広がる Fargreenのブランドキャラクターを創ることです。ブランドキャ

ラクターで、Fargreenのストーリーをより多くの人に届けることで、人々が自然を愛し、自然豊かな社会で生きることの大

切さを伝えていきたいです。 

◆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。 

敬語を使うことに対して難しいと感じている方がいれば、無理して使う必要はないと思います。ただし、丁寧な言葉を使うこ

とがとても大事だと思います。例えば、「る」で終わる形の日本語を使う代わりに、「ます」で文章が終わる形の日本語を使

うように心がけるといいと思います。日本人は本当に丁寧さを心がけている人たちだと思います。もちろん、彼らはあなたが

外国人であることを理解しているので、あなたの日本語が完璧でなければならないと期待していないと思いますが、少なく

とも、丁寧であることはコミュニケーションを取るうえでとても大切なことです。 

◆御社（貴社）の概要を教えて下さい。 

Fargreenはキノコを主な商品として生産する農業団体です。単に農産物を生産

するのではなく、ベトナムで社会問題となっている大気汚染と農家の貧困問題を

解決することを目的としています。ベトナムでは農家が稲の収穫後に藁を焼却処

分してしまうために、大気汚染が問題となっております。そこで我々は藁を農家か

ら買い取り、藁を使って農作物を生産することで、間接的に大気汚染問題を解決

しています。キノコを収穫し終わった後も、藁を肥料として稲作や野菜栽培へ利

用することにより、資源を無駄することのない、持続可能なビジネスモデルを保持

しています。卸先としてホテルやレストラン、オーガニックスーパーなどハイエンド

のお客様向けに商品を提供させて頂いております。 

※執筆者の日本語原稿をそのまま掲載しています。 

◆職場での失敗談、苦労話をお聞かせください。 

Fargreenはスタートアップ企業なので、すべてがゼロから始まったばかりです。スムーズなオペレーティングシステムがあ

りません。何かをスタートした後に、改善を施すことが頻繁にあります。時には多くの努力を注いで完成させたものをやり直

したり捨てたりすることもあるので非常に心苦しく、勇気が必要だと思うことが多々あります。 

私たちは生産業です。きのこ、米、野菜などすべての作物に対していかなる化学物質も農薬も使用しません。したがっ

て、生産性が非常に低く、その結果お客様への商品の提供量が満足いただけないこともあるため、営業担当者として、お

客様と注文量の調整をすることがあります。せっかくお客様にご注文頂いたにも関わらず、商品を注文通り提供できない

時には大変心苦しく思います。「申し訳ありません」と心から謝ることは、仕事の中で最もつらいことの一つだと思います。し

かし、現在生産の拡大を行っているので、状況がすぐに改善されることを願っています。 



 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆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。 

お客様と直接触れ合うことが少なく、基本的にパートナー

企業様と仕事をする機会が多いのですが、イベント出店な

どで直接お客様とお話する機会が何度かありました。その

際に我々のビジネスモデルに深く共感して頂いた時には、

このビジネスをやっていてよかったなと思いましたし、数ある

選択肢の中から Fargreenの製品を選んで頂けて、非常に

嬉しく思います。 

 

◆将来の夢、目標はなんですか。 

日本・ベトナムに限らず、海外で社会に貢献でき

る仕事を続けていきたいと思っています。

Fargreenでの仕事を通じて、ただビジネスをする

のではなく社会課題の解決や社会への貢献の重

要性に気づいたので、このコンセプトを忘れずに継

続することが目標です。プライベートな目標は庭

にピザ窯を自作してみたいです(笑) 

 

◆働く上で大切にしていることはなんですか。 

自身のチームには「Enjoy」をテーマに働いてもらっ

ています。社会人１年目の時に、何をするにも緊

張してしまっていることに気づいてから、緊張したり

困ったり辛いときこそ「Enjoy」と自分に言い聞かせ

て働くようにしています。 

 

◆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。 

私は日系企業から現地ビジネスの活性化のために１

年間の期限付きで働いております。担務は営業全般

を担当しておりますが、現在はファームへのツアー企

画など Fargreenのプロモーションを通して、我々の認

知度を高める業務を行っております。勤務時間は月

曜から金曜の９時～１８時です。 

◆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。 

愛社精神が非常に強いと思いました。あまり口には

出したりはしていませんが、自社のビジネスや製品

への愛着を節々に感じます。日本人は少し恥ずか

しいからか、あまり自社への愛着を表に出す人が

少ない認識ですが、ベトナムの方からは強く感じた

ところが驚いたことでした。 

 

◆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。 

日本語での仕事は、他の国では要求されないような

細かいことを要求されたりする事も時にはあると思い

ます。「出来ないよりは、出来るようになったほうがい

い」の精神で、ポジティブに受け止めてもらえたらと思

います。 

 

 

◆職場での失敗談、苦労話をお聞かせください。 

細かい作業をお願いすることによく苦労しています。商品に

ステッカーを貼り付ける作業等、少々細かい作業が苦手

な従業員が多く、どうしても乱雑な出来栄えになってしまっ

ていたことがありました。丁寧に作業するように伝えても「ベ

トナム人は気にしないから大丈夫」という答えが返ってくる

ばかりで、私が一からやり直すのも少し嫌味ですし、どのよ

うに伝えればもう少し丁寧に作業してくれるか未だに悩んで

いることもあります。 



  

  

  

 

 

 

 

   

  

 

   

 

    

 

Người Nhật không quá nghiêm khắc như tôi tưởng. Những người Nhật tôi làm cùng cho đến nay đều rất thú vị và 
hài hước.  

Về công việc, mỗi người sẽ có phong cách làm việc khác nhau. Người thì rất nghiêm khắc với deadline, người thì 
lại khá linh hoạt khi phát sinh những ý tưởng và quan điểm mới. Có những người thì hầu như không bao giờ từ 
chối yêu cầu của người khác, có những người lại rất mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình. Tôi đã học được 
rằng việc cho rằng cứ người Nhật là thế này thế kia đều sai bét. Có điều, với những bạn Nhật mà tôi biết, họ đều 
có một điểm chung là làm gì cũng rất nhiệt tình và hợp tác. 

 

Đồng nghiệp của tôi ai cũng rất thân thiện và vui vẻ. Làm việc ở Fargreen, tôi có cơ hội được tiếp xúc với những 
người đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, bao gồm cả Nhật Bản. Bạn đồng nghiệp người Nhật hiện nay của tôi 
rất sáng tạo, có nhiều những ý tưởng khá điên rồ, và cũng là người rất thú vị nữa. Tôi rất thích trò chơi mà chúng 
tôi thường dùng để phân định xem ai là người sẽ rửa bát sau bữa trưa.  

 

Tôi muốn cuộc sống người nông dân Việt Nam tốt đẹp hơn.Tôi đã từng 
sang Nhật vài lần, lần nào tôi cũng ở vùng nông thôn. Theo quan sát của 
tôi, nông dân Nhật rất chăm chỉ, và thu nhập của họ cũng khá, mức sống 
không quá khác biệt so với những người sống ở thành phố. Thế nhưng, 
ở Việt Nam thì không như vậy. Người nông dân Việt Nam cũng được 
biết đến là rất chăm chỉ, nhưng cuộc sống thì lại rất khó khăn, do đó 
ngày càng nhiều người phải rời bỏ làng quê, đi tìm cơ hội việc làm ở 
những thành phố lớn. Fargreen làm việc với mục đích xây dựng những 
cộng đồng nông nghiệp bền vững, người nông dân tham gia cùng với 
Fargreen không phải rời xa làng quê của mình và vẫn có thể có thêm thu 
nhập. Với mong muốn góp sức vào công việc ý nghĩa đó, tôi đã nghỉ 
việc ở một công ty Nhật và đến với Fargreen. 

Tại chuyên mục này, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn câu chuyện về những cảm 
nghĩ, những kinh nghiệm trong công việc của một người Việt Nam đang làm việc tại 
một doanh nghiệp Nhật Bản. Đồng thời, chúng tôi cũng phỏng vấn cả đồng nghiệp 
người Nhật với cùng nội dung để có cái nhìn từ một phương diện khác. Trả lời 
phỏng vấn số lần này là chị Trần Thanh Mai, nhân viên tập đoàn nông nghiệp 
Fargrenn, JSC tại Hà Nội và anh Ryota Sakakura – trưởng phòng kinh doanh của 
doanh nghiệp. 

 

Fargreen là một công ty startup nên mỗi người đều phải kiêm nhiệm nhiều việc. Tôi phụ trách sales, 
marketing, và truyền thông. Công việc khá là bận rộn. Thông thường, giờ làm việc là từ 9h ~ 18h, nhưng đôi 
khi tôi cũng phải làm ngoài giờ. Tôi rất thích ngủ, tôi có thể ngủ 10 tiếng/ngày, nhưng từ khi làm ở Fargreen, 
tôi phải chia sẻ thời gian ngủ cho công việc. Nhưng tất nhiên, vì tôi yêu thích công việc ở đây nên tôi thấy bận 
rộn cũng là một điều hay. 

 

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

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

◆Có điều gì khiến bạn ngạc nhiên khi làm việc cùng người Nhật Bản không 

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



 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

  

  

 

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

Ước mơ của tôi là tạo ra một nhân vật thương hiệu của Fargreen được biết đến toàn cầu thông qua những 

mẩu truyện, những video ngắn và thú vị. Thông qua đó, truyền đạt câu chuyện của Fargreen, mọi người sẽ 

yêu lối sống tự nhiên và nhận ra tầm quan trọng của một môi trường xanh và bền vững. 

Fargreen là một tổ chức nông nghiệp với sản phẩm chính là nấm. Mục đích 

hoạt động của chúng tôi không chỉ đơn giản là sản xuất những sản phẩm 

nông nghiệp, mà còn giải quyết những vấn đề xã hội ở Việt Nam như là ô 

nhiễm không khí và tình trạng đói nghèo của nông dân. Ở Việt Nam, đang 

diễn ra vấn đề ô nhiễm không khí phát sinh từ việc người nông dân đốt rơm 

rạ sau mỗi kì thu hoạch lúa. Chính vì thế, chúng tôi gián tiếp giải quyết vấn 

đề ô nhiễm môi trường bằng cách tận dụng rơm rạ mua lại từ người nông 

dân và sản xuất nông sản. Bằng cách tận dụng rơm rạ dùng làm phân bón 

cho việc trồng lúa và rau, ngay cả sau khi thu hoạch nấm, chúng tôi vẫn duy 

trì mô hình kinh doanh bền vững mà không làm lãng phí nguồn tài nguyên. 

Chúng tôi đang cung cấp những sản phẩm đến những khách hàng cao cấp 

như khách sạn, nhà hàng, siêu thị hữu cơ. 

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

Nếu bạn không thành thạo kính ngữ trong tiếng Nhật, bạn không nhất thiết phải sử dụng nó. Có điều, bạn hãy cố 

gắng dùng từ ngữ một cách lịch sự. Ví dụ, thay vì dùng thể “ru” của động từ, bạn hãy dùng thể “masu”. Người 

Nhật thực sự để tâm đến lễ nghi. Tất nhiên, họ biết bạn là người nước ngoài và sẽ không bao giờ kỳ vọng bạn 

phải sử dụng tiếng Nhật hoàn hảo, nhưng ít nhất, hãy tỏ ra lịch sự. 

 

◆Bạn có thể kể 1 kỷ niệm về sự thất bại, khó khăn bạn đã gặp phải ở nơi làm việc không?  

Fargreen là một công ty startup, mọi thứ đều bắt đầu từ con số 0. Chúng tôi chưa có một hệ thống hoàn chỉnh 
hoạt động trơn tru. Bất cứ việc gì cũng phải thử, sau đó cải tiến hoặc thay đổi. Có những khi, mặc dù đã tốn 
rất nhiều thời gian và công sức vào một việc gì đó, nhưng sau đó chúng tôi vẫn phải sửa lại hoặc thậm chí vứt 
bỏ và làm cái mới. Những lúc đó thực sự cần lòng dũng cảm để có những quyết định dứt khoát. 

Chúng tôi là công ty sản xuất nấm, gạo, rau củ theo hướng hoàn toàn tự nhiên, không hóa chất, thuốc trừ 
sâu. Do đó, sản lượng rất bấp bênh, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, cung không đủ cầu. Là người phụ trách 
sales, tôi có nhiệm vụ thương lượng với đối tác để điều chỉnh đơn hàng cho phù hợp với tình hình sản lượng 
của chúng tôi. Đôi khi, chúng tôi không thể giao đủ hàng như đối tác mong muốn, những lúc đó, chúng tôi cần 
nói lời xin lỗi, và tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với đối tác khi phải làm điều đó. Tuy nhiên, chúng tôi đang mở 
rộng sản xuất và hy vọng có thể cải thiện tình hình trong thời gian tới. 

 

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

Chúng tôi luôn phải làm việc theo nhóm, do đó tôi nghĩ giao tiếp là vô cùng quan trọng. Mọi người đều có 
những hoàn cảnh, xuất thân khác nhau, nên việc đứng ở lập trường của đối phương mà suy nghĩ là rất cần 
thiết. Thêm nữa, khi ai đó có ý kiến khác biệt, cần phải tích cực bày tỏ và chia sẻ. Điều đó không những giúp 
cho bản thân người đó mà còn giúp cho đội thêm gắn kết và có thể đưa đến những phương án giải quyết tốt 
nhất. 

◆Bạn có thể giới thiệu qua về công ty của mình được không? 



 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Về cơ bản, chúng tôi có nhiều cơ hội làm việc cùng 
với các doanh nghiệp đối tác nhưng lại rất ít cơ hội 
tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, tuy nhiên, đôi lúc lại 
có vài cơ hội trao đổi trực tiếp với khách hàng tại các 
gian hàng trong lễ hội. Khi đó, chúng tôi nhận được 
sự đồng cảm sâu sắc đối với loại hình kinh doanh này 
từ khách hàng, và khiến chúng tôi nghĩ rằng là mình 
đang đi đúng con đường kinh doanh đã chọn, và vui 
hơn nữa là khi nhận được sự tin dùng sản phẩm của 
Fargreen trong số nhiều sự lựa chọn. 

Tôi đang công tác trong thời hạn 1 năm với 
trách nhiệm ứng dụng mô hình kinh doanh từ 
các doanh nghiệp Nhật Bản vào địa phương. 
Mặc dù tôi phụ trách mảng kinh doanh, nhưng 
hiện nay, tôi còn tiến hành thực hiện các công 
việc nâng cao nhận thức của chúng ta thông 
qua những hoạt động quảng cáo của Fargreen 
như là xây dựng kế hoạch tham quan nông trại. 
Thời gian làm việc của tôi là từ 9 ~ 18 giờ từ thứ 
2 đến thứ 6. 

Tôi cảm nhận được sự tận tuỵ trong công việc 
và tinh thần yêu quý công ty. Những điều đó 
không được thể hiện nhiều bằng lời nói, 
nhưng chúng tôi cảm nhận được sự gắn bó 
khắng khít với những sản phẩm hay việc kinh 
doanh của công ty. Người Nhật thường ngại 
thể hiện tình cảm của bản thân đến công ty, 
tuy nhiên, về phía người Việt, thì lại cảm nhận 
rất rõ về điều đó khiến tôi rất bất ngờ. 

Công việc được thực hiện bằng tiếng Nhật có 

lúc sẽ được yêu cầu một cách tỉ mỉ nhưng có thể 

những điều đó lại không cần thiết ở nước khác. 

Tôi muốn được đón nhận tích cực trên tinh thần 

"Thà cố gắng để làm tốt còn hơn không thể làm". 

 

Tôi nghĩ rằng tôi muốn tiếp tục công việc có 
thể cống hiến cho xã hội ở nước ngoài không 
chỉ ở Nhật Bản hay Việt Nam. Thông qua 
công việc tại Fargreen, vì nhận ra được tính 
trọng yếu của sự cống hiến đến xã hội hay 
giải quyết những vấn đề xã hội không chỉ đơn 
giản là việc kinh doanh và đặt mục tiêu là giữ 
vững ý tưởng này. Mục tiêu của cá nhân tôi 
là muốn thử tự chế tạo lò nướng bánh Pizza 
ngay trong vườn. (Cười) 

Nhóm của chúng tôi làm việc với tiêu chí là 
“Enjoy(Thoải mái). Trong năm đầu tiên làm 
việc, tôi nhận ra rằng tôi rất căng thẳng khi 
làm bất cứ điều gì, và chính những lúc căng 
thẳng, bối rối và khó khăn thì tôi đã cố gắng 
nói “Enjoy(Thoải mái) và chăm chỉ làm việc. 

Tôi hiện đang khó khăn với yêu cầu những công việc 
mang tính tỉ mỉ. Có nhiều nhân viên tay nghề kém khi 
thực hiện những công viên mang tính tỉ mỉ một chút 
như việc dán nhãn vào sản phẩm,… khiến năng suất 
công việc trở nên lộn xộn rất nhiều. Ngay cả khi tôi 
nhắc nhở mọi người làm việc cẩn thận hơn, thì chỉ 
toàn nhận lại câu trả lời là “Không sao đâu, người 
Việt không bận tâm đến điều đó đâu”, và tôi hơi khó 
chịu khi làm lại từ đầu, bây giờ tôi vẫn đang lo lắng 
với việc truyền đạt như thế nào thì mọi người sẽ làm 
việc cẩn thận hơn một chút. 

※Bản dịch từ bài viết tiếng Nhật của tác giả. 

 

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

việc 1 ngày của bạn là bao nhiêu? 

◆Có điều gì khiến bạn ngạc nhiên khi làm 

việc cùng người Việt Nam không? 

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

không? 

◆Ước mơ, mục tiêu trong tương lai của 

bạn là gì?  

◆Bạn có lời khuyên gì dành cho những người 

đang muốn tìm công việc liên quan tới tiếng Nhật 

không? 

◆Theo bạn điều gì là quan trọng trong 

công việc? 

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

bạn đã gặp phải ở nơi làm việc không? 


