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前
グエン ヴァン フォン（２０１７年３月卒業）

業務内容
ソニーの工場で通訳や技術をしています。

なぜこの仕事を選んだのか
日本の電器の商品が大好きですし、学校で勉強したことを使えるし、それ
に、ソニーの技術も勉強することもできますので、この仕事を選びました。

職探しで苦労したこと
－ 日本語力がまだ低い。
－ 仕事の内容と勉強したことが違う。
－ この仕事は自分に無理があるかもしれない。
－ この仕事ではビザが出ないかもしれない。
こういった問題でストレスになってしまい、諦めたいと思ったこともありま
した。しかし、担任の先生が最後まで諦めなければ、必ず仕事を見つけられ
ると励ましてくれました。それで進学せず、絶対に就職すると決意しまし
た。面接は何回も失敗しましたが、諦めませんでした。私は 15 社受けて、
やっと内定をもらいました。
皆さん、もう、そろそろ就職活動を始めますね。つらいと思いますが、諦め
ないで、最後まで頑張って下さい。皆さんも就職できるのを信じています。

Mình xin chào mọi người. Mình nghĩ là cũng sẽ có người hơn tuổi hoặc
bằng tuổi đọc bài viết này. Nhưng cho mình xin phép được xưng hô như
vậy cho dễ nha.
Mình tên là Nguyễn Văn Phương.
Học sinh lớp:
Lý do mình lựa chọn công việc này.
Hiện tại mình đang làm việc tại nhà máy Sony thuộc tỉnh Aichi.
Từ trước tới giờ mình rất thích những sản phẩm điện tử của nhật, và
đặc biệt là của Sony.Ở đây mình được xử dụng những điều mà đã được
học ở trường , ở lớp. Và hơn thế nữa hiện tại mình được học rất
nhiều về kỹ thuật sản xuất các sản phẩm điện tử . Và đó cũng là sở
thích của mình. Vì thế mình đã ứng tuyển vào đây.
Những
-luôn
-công
-công
-công

điều
nghĩ
việc
việc
việc

khó khăn mình đã gặp khi đi xin việc ngày trước là.
Tiếng Nhật của mình còn kém
không liên quan gì đến những thứ mình đã học
này liệu có quá sức của mình ko?
này liệu có xin được visa ko?

Đấy là những điều mà mình suy nghĩ khi đó. Chính những suy nghĩ đấy
khiến mình mệt mỏi.
Nhưng sau rồi có thầy giáo động viện . Ông nói tin là mình nếu kiên
trì thì sẽ xin được việc. Vì thế cũng được tiếp thêm động lực. Mình
quyết định không đi học thêm trường khác. Và thay vào đó chỉ tập trung
vào đi kiếm việc.
Thấy công ty nào hợp lí là mình gọi liền , xin lịch phỏng vấn luôn.
Không chần chừ . Một ngày đi 2-3 công ty cũng có.
Mình cũng trượt đến mười mấy công ty. Nản lắm. Nhưng không bỏ cuộc.
Vì mình cảm thấy sau mỗi một lần trượt mình lại thấy được những sai
sót của mình. Và rồi những lần phỏng vấn tiếp theo thấy mình cố lên
rất nhiều.
Đi xin việc rất mệt mỏi. Nhưng hãy đừng bỏ cuộc. Nếu mọi người cố
gắng sẽ nhận được những điều xứng đáng.
Mình tin là các bạn ai cũng có thể xin được việc. Chỉ cần cố gắng tới
cùng.
Chúc các bạn may mắn.
Cảm ơn mọi người đã đọc những lời chia sẻ của mình!

