Green Connection Việt Nam

rất vui nếu có thể hỗ trợ được gì cho bạn!

はじめまして、Green Connection Viet Namです。

Người đại diện Lưu Thị Thùy là người đã có kinh nghiệm 10 năm sinh sống, học tập và làm

Green Connection Viet Namは、あなたの経験と特技を最大限に生かせるお仕事探しのお手伝い

việc tại Nhật Bản. Khi trở về Việt Nam sau quá trình học tập và làm việc tích lũy kinh

をいたします。

nghiệm thì một vấn đề không nhỏ đó là tìm được một công việc phù hợp với khả năng của

社長の Luu Thi Thuyは、以前、技能実習生として日本で働いた経験があります。

bản thân. Ngay cả khi bạn đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và kiến thức tại Nhật Bản,

技能実習が終わり、ベトナムに帰国した時に困ったことは仕事を探すことでした。 せっかく日本

bạn có thể sẽ không tìm được nơi để phát huy nó. Một số người có thể gặp khó khăn, hoặc
không thể kiếm được một công việc ưng ý. Đây thực sự là một sự lãng phí rất lớn.
Cùng chung những trăn trở, chúng tôi đã cùng với Giám đốc Tập đoàn Y tế Kojinkai, ông
KajiWara và các cựu OG từng sinh sống và làm việc lâu năm tại Nhật - những người đã
quen biết và cùng làm việc với nhau từ lâu xây dựng lên Green Connection Việt Nam. Mục
đích của chúng tôi là nhằm hỗ trợ những người Việt Nam từ Nhật Bản trở về có thể yên

でたくさんの経験と知識を身につけても、それを生かすところが見つからず、苦労されている方
がいらっしゃるのではないか、満足のいくお仕事につけていないのではないか、と考えると非常
にもったいなく感じています。そこで以前から知り合いであった、医療法人弘仁会の梶原理事長
や元OG達とともに力を合わせ、日本から帰国したベトナム人が安心して就業できるよう支援し、
ベトナムに進出する日系企業などに人材を紹介する仕事をしたいと考えました。
そのような思いから Green Connection Viet Nam を立ち上げ、日本から帰国された皆さまのお

tâm và dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm một công việc phù hợp nhất, phát huy tối đa năng
仕事探しのお手伝いをさせて頂きたいと思います。
lực của bản thân. Việt Nam đã tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây và được dự
近年、ベトナムの成長は著しく、今後も発展することが見込まれています。
báo sẽ tiếp tục phát triển. Bạn có muốn thể hiện hết tiềm năng của mình tại các công ty
すでにベトナムに進出している日系企業をはじめ、これから進出する日系企業であなたの力を
Nhật Bản đã mở rộng sang Việt Nam và các công ty Nhật Bản khác đang mở rộng sang
思う存分 発揮しませんか？
Việt Nam không? Tại Green Connection Việt Nam, chúng tôi có thể giúp bạn tìm được một
Green Connection Viet Nam はそんなあなたを応援します。 一緒に頑張りましょう。
công việc phù hợp nhất với kinh nghiệm và khả năng của bạn.

Green Connection Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn!

https://www.greenconnection.vn/

https://www.facebook.com/nhansuvietnamnhatban

