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01 Nội dung công việc 

Mình cảm thấy hạnh phúc với công việc mang lại 

niềm vui cho các cụ già. 
Công việc của mình là chăm sóc các cụ già trong viện dưỡng lão. 

Mình quyết định chọn công việc này với ý nghĩ sẽ giúp các cụ trải qua 

mỗi ngày thật vui vẻ và hạnh phúc. Mình cũng có ông bà, nên trong 

công việc mình luôn chăm sóc và đối xử với các cụ bằng tình cảm chân 

thành như đối với chính ông bà mình vậy. Trước khi đến Nhật, mình 

đã học và thực tập làm điều dưỡng theo kiểu Nhật tại trường học ở 

Myanmar. Khi ấy, các thầy cô trong trường rất nghiêm khắc khiến 

mình cảm thấy công việc này thật vất vả. Mặc dù vậy, khi trực tiếp làm việc tại Nhật, mình cảm thấy công việc không 

vất vả như mình đã nghĩ, ngược lại, mọi người xung quanh và các cụ rất thân thiện, dễ mến. Đó là động lực giúp 

mình vui vẻ làm việc mỗi ngày.  

Trong công việc, có những lúc mình phải giúp các cụ uống thuốc. Mình phải thực sự chú ý để không xảy ra sai sót, 

nhầm lẫn nào. Thời điểm mới bắt đầu công việc, mình gặp rất nhiều khó khăn khi phải viết chi tiết công việc hay báo 

cáo mỗi lần có vấn đề xảy ra. Viết báo cáo bằng chữ Hán thật sự rất khó, nhưng nhờ vào sự giúp đỡ, dạy bảo tận 

tình của mọi người mà hiện tại, mình đã phần nào tự mình hoàn thành công việc. 

 

 



02Cơ duyên gắn bó với Kobe 

Là người bạn thời đại học đã từng đến Nhật học về Nông nghiệp 
Thật ra mình bắt đầu có hứng thú với nước Nhật thực sự mới chỉ 

2,3 năm gần đây. Một người bạn thời đại học sau này đã làm việc tại 

nông trại của Nhật đã nói với mình rằng “Nhật Bản dễ sống, nhiều 

việc làm lắm”. Từ đó, mình bắt đầu có hứng thú và tìm hiểu về cuộc 

sống tại Nhật. Vì vậy, vào thời gian rảnh, mình đã theo học tại trung 

tâm tiếng Nhật. Sau 1 năm 2 tháng học tại đó mình đã lần lượt lấy 

được bằng tiếng Nhật từ N5 đến N3. Mình vừa học tiếng Nhật, vừa 

tìm hiểu các công việc tại Nhật qua facebook. Trên đó có đăng tải 

nhiều công việc như là làm xưởng, phân loại gà, làm cơm hộp, làm 

điều dưỡng. Mình cảm thấy ấn tượng với công việc mang lại niềm vui 

mỗi ngày cho các cụ già nên đã đặt mục tiêu hướng tới công việc điều 

dưỡng.  

Sau đó, mình học tại trường điều dưỡng của Nhật tại Myanmar. Mình vốn dĩ học tiếng Anh ở trường đại học nên 

mọi người trong gia đình cũng mong muốn mình tìm một công việc vận dụng được năng lực tiếng Anh. Nhưng bản 

thân thực sự rất mong muốn được làm điều dưỡng viên tại Nhật nên cuối cùng mình cũng đã nhận được sự ủng hộ 

từ gia đình và đặt chân tới Kobe này. 

03 Cuộc sống 

Kobe là nơi có môi trường làm việc lí tưởng. 
Kobe là thành phố có nhều loại phương tiện giao thông, thuận lợi 

cho việc đi lại. Ở Kobe có biển nên tại đây, ngoài xe điện và xe ô tô 

mình còn có thể thấy rất nhiều thuyền. Kobe được bao quanh bởi núi 

và biển, đây là điểm khiến mình cực kì yêu thích Kobe. Khi công ty 

giới thiệu về nơi làm việc, ngoài Kobe ra còn có Tokyo, Osaka, 

Hokkaido, nhưng khi được nhân viên phụ trách bên nhân sự của viện 

dưỡng lão hiện tại giới thiệu rằng “Kobe là có cả núi và biển, là một 

thành phố xinh đẹp và yên bình,” nên mình quyết định chọn Kobe 

làm điểm đến. Sau khi đến đây, mình cảm thấy Kobe giống hệt như 

những gì mình đã được nghe. Nơi mình sống rất gần gũi với thiên 

nhiên, vì vậy vào ngày nghỉ, mình thường thư giãn bằng cách đi dạo, 

chụp ảnh quanh khu vực Kawahara. Tại Myanmar, nếu muốn đi biển hay leo núi, mình phải đi rất xa, nhưng ở Kobe 

chỉ cần đi bộ một lúc mình cũng có thể thưởng ngoạn núi và biển. Ngoài ra, mình cũng rất thích đi đến Sannomiya 

hay tháp cảng Kobe. Đi mua sắm đương nhiên là rất vui, nhưng cảnh đêm với những ánh đèn đầy màu sắc lấp lánh 



cũng mang lại bình yên cho tâm hồn của mình. Kobe là nơi mình có thể tận hưởng khung cảnh đô thị cùng với cảnh 

vật thiên nhiên mà Mianma không có. Mình nghĩ, đây là nơi lí tưởng để tập trung cho công việc.  

04 Đôi lời nhắn gửi 

Làm việc tại Kobe là cơ hội có được những người 

bạn đến từ khắp các nơi trên thế giới 
Kobe là một thành phố rất đáng sống. Ở Kobe có rất nhiều món ngon 

như bánh ngọt, bánh mì hay thịt bò Kobe nổi tiếng. Ở Kobe mỗi ngày 

có rất nhiều thứ mang đến niềm vui cho bạn mỗi ngày. Ngoài ra, ở 

đây còn có rất nhiều người nước ngoài nên bạn cũng có thể có thêm 

nhiều người bạn mới đến từ các quốc gia khác nhau. Sau khi chọn 

đến Nhật làm việc, ngoài Kobe mình còn được giới thiệu nhiều nơi 

khác nữa. Trong đó, có cả những thành phố lớn, đông người náo 

nhiệt. Nhưng mình nghĩ thật may mắn vì đã chọn và đến Kobe. Vì 

Kobe có nhiều người từ các quốc gia khác nhau đến để làm việc nên mình cũng có thể kết bạn với họ. Trong 

một lần tham gia hoạt động du lịch Kyoto do đoàn thể quản lý thực tập sinh kĩ năng tổ chức, mình đã làm quen 

và sau này chơi thân với những người bạn đến từ Việt Nam và Indonesia cũng đang làm việc tại Nhật như mình. 

Mục tiêu hiện nay của mình là tiếp tục vào công việc điều dưỡng và thi đậu chứng chỉ điều dưỡng của Nhật. 

Trong tương lai mình muốn mang hệ thống tổ chức điều dưỡng của Nhật giới thiệu lại cho Myamar. Làm việc 

tại Nhật cũng chính là vì tương lai của chính mình và đất nước mình nên mình sẽ cố gắng làm việc thật tốt.  

05Thông điệp từ công ty.  

Chúng tôi rất nể phục những phẩm chất mà người Nhật không có của họ.  
Vì tình trạng thiếu hụt nhân lực trong ngành điều dưỡng nên công 

ty chúng tôi đã có những ý kiến được đưa ra về việc tuyển dụng 

người nước ngoài nhưng cũng đã gặp phải không ít những ý kiến 

trái chiều. Tuy nhiên, thực trạng cho thấy trong tương lai chúng tôi 

không thể tiếp tục hoạt động mà không tuyển dụng nhân viên nước 

ngoài. Vì vậy, chúng tôi đã tiến hành tham quan ở các cơ sở có tuyển 

dụng người nước ngoài. Tại các cơ sở này, nhìn các nhân viên nước 

ngoài làm việc, tôi cảm thấy rằng họ thật sự rất xuất sắc. Mang theo 

sự tán thưởng này, khoảng 2 năm trước chúng tôi đã đến tận 

Myamar, quan sát quá trình học tập của các học viên rồi tiến hành 

tuyển dụng.  

  Hiện nay việc tuyển dụng nhân sự nước ngoài đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Đầu tiên phải nói về sự tuyệt vời 

trong con người của họ. Họ sở hữu một tấm lòng từ ái và chân thành bất chấp rào cản ngôn ngữ. Sự hiện diện 



của họ chính là tấm gương để các nhân viên người Nhật cùng nỗ lực, tạo nên môi trường làm việc nơi mọi người 

cùng nhau cố gắng.    

  Kobe là một thành phố cảng tập trung nhiều người nước ngoài nên mọi người ở đây đều rất thân thiện. Kobe là 

một thành phố dễ sống nên chúng tôi hy vọng các bạn nước ngoài có thể đến đây làm việc mà không có bất kỳ lo 

lắng gì. (Phó viện trưởng Kenichi Utsumi) 


