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自己紹介

名前：円城寺 礼 （えんじょうじ れい）ENJOJI
年齢：43歳
職業：双日ライフワン株式会社
家族：5人家族（妻と男の子2人と女の子1人）
出身地：東京都
大学：カナダの大学を卒業
趣味：サッカー
好きな漫画：ワンピース
好きなサッカーチーム：マンチェスター・シティ
好きな食べ物：コーヒー
好きな言葉：【It’s a piece of cake!】



ミンアンちゃん 2歳10ヶ月

皆さん
こんにちは。
アンと申します。
ベトナムのバクザン出身です。
日本に住み始めてから今年で９年目
です。
家族は夫と娘です。皆東京で生活して
います。
趣味は歌を聴く事や歌う事や旅行を
する事などです。
よろしくお願いいたします。

自己紹介 Van Anh
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At First Giới thiệu công ty Sojitz LifeOne

Sojitz Life One là công ty thành viên có vốn 100% từ tập đoàn Sojitz. Công ty có hoạt động 

kinh doanh chính là quản lý tòa nhà tại Nhật Bản, ngoài ra còn mang đến giải pháp cuộc sống 

toàn diện có thể cung cấp giá trị gia tăng cho những người sống và làm việc tại đó. Trên cơ sở 

đó chúng tôi bắt đầu phát triển một lĩnh vực kinh doanh mới là hỗ trợ cho các công ty tiếp 

nhận nguồn nhân lực nước ngoài và dịch vụ giới thiệu việc làm - kết nối nguồn nhân lực 

nước ngoài có nhu cầu làm việc tại Nhật Bản với các doanh nghiệp Nhật Bản.



At First Giới thiệu công ty Sojitz LifeOne

Tập đoàn Sojitz là công ty có đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế, thương mại và liên quan 

đến thực phẩm giữa Việt Nam và Nhật Bản. Sojitz có bề dày lịch sử hơn 30 năm tại Việt Nam. 

Ngoài ra Sojitz còn tham gia vào việc sáng lập tổ chức HuReDee với cương vị là thành viên hội 
đồng quản trị.
Với kinh nghiệm thực tế đã hỗ trợ 16 sinh viên HuReDee thành công sang Nhật Bản làm việc vào 

năm ngoái, Sojitz LifeOne sẽ hỗ trợ kết nối những sinh viên Việt Nam xuất sắc với các công ty 
Nhật Bản.



At First Giới thiệu công ty Sojitz LifeOne

火

Sojitz LifeOne dự định tổ chức 3 cuộc hội thảo trong thời gian 
nửa năm. Song hành với hội thảo, chúng tôi còn cung cấp thông 
tin việc làm của các công ty Nhật Bản.

Hội thảo lần thứ 1
[Càng biết nhiều về Nhật 

Bản càng trở nên yêu 
thích Nhật Bản hơn! ]
・ Tìm hiểu về Nhật Bản
・ Để kiếm việc làm tại Nhật 
Bản
・ Tính cần thiết của năng 
lực đàm thoại tiếng Nhật
・ Phương pháp học tiếng 
Nhật

Hội thảo lần thứ 2
[Cùng tìm hiểu về quá trình 

tìm việc tại Nhật theo đúng 
chuyên ngành đã học ]

・ Tình hình việc làm tại 
Nhật Bản
・ Có những loại hình công 
ty như thế nào?
・ Văn hóa kinh doanh của 
Nhật Bản

火 火

Hội thảo lần thứ 3
[Chuẩn bị tìm việc làm ở
Nhật Bản! ]
・ Cách chào hỏi
・ Các biện pháp ứng phó
phỏng vấn
・ Các biện pháp ứng phó
trực tuyến
・ Giới thiệu công việc



Những điều bạn cần biết để có thể làm việc 
tại Nhật Bản 

Check-in

①Tìm hiểu về các tình trạng cư trú tại Nhật

Kĩ thuật, tri thức 

nhân văn, nghiệp 
vụ quốc tế

Kỹ năng đặc 

định
Thực tập sinh

②Tìm hiểu về số lượng người Việt Nam đang làm việc tại 

Nhật Bản.

Sinh viên tốt nghiệp đại học với kiến thức chuyên ngành 

có thể xin được visa kĩ sư

・Tổng số người Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản: 443.000 người (trên thế giới: 2,7 

triệu người)

・ Số người làm việc theo visa kỹ sư → 64.000 (tổng số trên toàn thế giới: 274.000)

・Số người làm việc với visa thực tập sinh kỹ năng → 160.000 (tổng số trên toàn thế giới: 

276.000)

・ Số người làm việc theo visa kỹ năng cụ thể → 31.000 (tổng số trên toàn thế giới: 

49.000)

* Từ Cơ quan Dịch vụ Nhập cư: [Thống kê về Cư dân Nước ngoài]



Check-in

③Nắm rõ các trình độ tiếng Nhật để có thể làm việc tại Nhật Bản

[N3] là điều kiện cần thiết để làm việc tại Nhật Bản! 

Mục tiêu lý tưởng là phấn đấu đạt được [N2] !

【N5】Hiểu tiếng Nhật cơ bản ở mức độ nhất định

【N4】 Có thể hiểu ở mức nhất định tiếng Nhật dùng trong các tình huống hàng ngày.

【N3】Có thể hiểu ở mức nhất định tiếng Nhật dùng trong các tình huống hàng ngày. 

【N2】 Hiểu tiếng Nhật trong các tình huống hàng ngày, thêm vào đó có thể hiểu ở 

mức nào đó tiếng Nhật trong các tính huống đa dạng.

【N1】 Có thể hiểu tiếng Nhật trong các tình huống đa dạng.

④Thông tin về mức lương làm việc ở Nhật Bản. (Phân theo 

tình trạng cư trú)
・ Mức lương trung bình cho visa thực tập sinh kỹ năng → 164,000 yên / 

tháng
・ Mức lương trung bình cho visa kỹ năng đặc định → 194.000 yên / tháng

・ Mức lương trung bình cho visa kỹ sư → 270,000 yên / tháng (có 

tăng lương theo năm cống hiến và thành tích thực tế)
* Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi: [Mức lương theo 
tình trạng cư trú cho người lao động nước ngoài]

Những điều bạn cần biết để có thể làm việc 
tại Nhật Bản 



Check-in

Chính các công ty Nhật Bản cũng mang tâm lý lo lắng khi tuyển 

dụng các bạn, nhưng họ muốn làm việc với những người làm 

việc chăm chỉ và có tinh thần nỗ lực phấn đấu mỗi ngày.

Cuối cùng, chúng ta hãy lắng nghe thông điệp từ trưởng phòng nhân sự 

của Công ty Marusu Sangyo, nơi đã tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp lớp 

HuReDee năm ngoái.

⑤Cảm nhận của công ty Nhật về tuyển dụng người nước ngoài 

Những điều bạn cần biết để có thể làm việc 

tại Nhật Bản 



Bạn biết những gì về Nhật Bản?

Cùng nhau thư giãn một chút!
Hãy giơ tay nếu những điều dưới đây có những điều về Nhật Bản mà bạn biết.

Ice Break



Bạn biết những gì về Nhật Bản?

Cùng nhau thư giãn một chút!
Hãy giơ tay nếu những điều dưới đây có những điều về Nhật Bản mà bạn biết.

Ice Break



Bạn biết những gì về Nhật Bản?

Cùng nhau thư giãn một chút!
Hãy giơ tay nếu những điều dưới đây có những điều về Nhật Bản mà bạn biết.

Ice Break



In-put ①Khả năng giao tiếp tiếng Nhật có cần thực sự cần thiết？

Bạn có biết điều kiện cần thiết để có thể làm việc ở 

doanh nghiệp Nhật Bản là gì không ???

Năng lực giao tiếp tiếng Nhật
(Kĩ năng phỏng vấn)

Cần phải tăng cơ hội giao tiếp bằng tiếng Nhật!

Hãy sử dụng tiếng Nhật thật nhiều ngay cả bên ngoài lớp 

HuReDee nhé!



In-put ②

Có những phương pháp học tiếng Nhật nào?

Những phương pháp học tiếng Nhật hiệu quả！

②Quay Video

・ Tự quay video nói về bản thân hoặc những điều gần gũi với bạn. 【Nói】
・ Điều quan trọng là phải [Nghe] lại video bạn đã quay

①Viết nhật ký bằng tiếng nhật

・Điều cơ bản và quan trọng trong học ngôn ngữ là 【Viết】

・ Điều quan trọng nữa là bạn phải [Đọc] lại nhật ký mà bạn 

đã viết.

[Viết] [Đọc] [Nói] [Nghe] 

4 kỹ năng rất quan trọng
Kinh nghiệm sinh viên tốt nghiệp lớp HuReDee khóa trước đang làm việc tại công ty 

Nhật Bản

・32 giờ / tuần học tiếng Nhật (giao tiếp)

・Viết nhật ký

・ Tự quay video luyện nói tiếng Nhật mỗi ngày trước khi nhập cảnh Nhật Bản



What to do next Giới thiệu về chương trình hỗ trợ tìm việc của Sojitz LifeOne

Vị trí của công ty Sojitz Life One là hỗ trợ giúp các bạn thể hiện bản 
thân và đạt được mục tiêu đã đặt ra.
Nói một các cụ thể hơn thì người nỗ lực phải là chính bản thân các bạn. 
Chúng tôi sẽ dốc toàn lực để hỗ trợ khi các bạn có tinh thần phấn đấu

Quá khứ

（Nguyên nhân）
Tương lai

（Kết quả）

Tư vấn

Cố vấn Giảng dạy

Hỗ trợ



Check-out (Out-put) Cảm nhận của các bạn và hỏi đáp

Cuối cùng hãy cho chúng tôi nghe cảm nhận của các bạn!

“Tôi muốn làm việc cho một công ty Nhật Bản!”
Khi bạn nghĩ về điều này, hãy nhớ đến buổi hội thảo hôm nay và Sojitz 

LifeOne. Chúng tôi sẽ hỗ trợ con đường tìm kiếm việc làm của bạn.

Bất cứ cảm nghĩ gì cũng được, hãy cho chúng tôi nghe suy nghĩ của bạn!



本日はご参加いただき誠に

ありがとうございました。

2ndセミナーで会いましょう。

CÔNG TY SOJITZ LIFEONE

PHÒNG PHÁT TRI ỂN KINH DOANH

CẢM ƠN BẠN ĐÃ THAM GIA VỚI CHÚNG TÔI 
BUỔI HỘI THẢO NGÀY HÔM NAY

HẸN GẶP LẠI VÀO BUỔI HỘI THẢO LẦN THỨ 2


