Là một công ty phái cử nhân sự chuyên hỗ trợ người nước ngoài
chỉ cần các bạn gõ cửa chúng tôi sẽ cố gắng đáp lời tất cả
Công ty cổ phần ANSWER KNOCKS

Trong sự kiện do Bộ Kinh Tế và Sản Nghiệp tổ chức
Năm 2018 công ty được nhận danh hiệu “Top 100 doanh nghiệp quản lý đa dạngmới"
Chúng tôi muốn giới thiệu về một bạn du học sinh đã thực hiện được ước mơ tìm việc
tại Nhật Bản nhờ có công ty ANSWER KNOCKS

B Mai Thị Phương Dung, 25 tuổi
Dung đã học tiếng Nhật tại đại học ở nước bản địa -Việt Nam một năm
Sau đó, Dung đi du học Nhật Bản và đã tốt nghiệp trường tiếng Nhật cũng như đại
học
Thông qua sự giới thiệu của công ty cổ phần ANSWER KNOCKS, Dung đã xin việc
vào công ty cổ phần Phonet
Chúng ta hãy cùng trực tiếp nghe câu chuyện của Dung nhé
Tôi tên là Mai Thị Phương Dung
Tôi từ Việt Nam sang Nhật Bản vào năm 2013
Tháng 4 năm nay thông qua sự giới thiệu của công ty ANSWER KNOCKS
Tôi đã xin việc vào tập đoàn Phonet
Rất mong được sự ủng hộ và quan tâm từ các anh chị và các bạn
Lý do khiến bạn quyết định du học Nhật Bản là gì
Ban đầu tôi có học tiếng Nhật tại Việt Nam
Khi học rồi tôi rất muốn biết trên thực tế những điều mình học trong sách giáo khoa
ở ngoài kia diễn ra như thế nào, vì thế tôi quyết định đi du học
Bạn có gặp khó khăn gì trong hoạt động xin việc hay không

Tôi rất băn khoăn về việc định hướng không biết nên lựa chọn con đường nào
Lúc đó tôi đang mang kết quả phân tích bản thân đến và thảo luận cùng với ANSWER
KNOCKS
Bản thân tôi rất thích được trò chuyện cùng người khác, nên tôi nhận được lời khuyên
hợp với việc tiếp xúc với khách hàng
Vì thế tôi đã xin việc vào tập đoàn Phonet
Ngoài ra việc chuẩn bị hồ sơ cũng khá khó
Ví dụ như đơn trình bày nguyện vọng PR bản thân thì từ ngữ văn phong cũng rất
khác tiếng Nhật đời thường
Khi đó tôi được bên ANSWER KNOCKS xem và tư vấn về hồ sơ cho nên cũng an tâm
hơn rất nhiều
Hiện tại mỗi ngày của tôi đều rất vui vẻ và hạnh phúc
Ban đầu, do là người Việt Nam đầu tiên vào công ty nên tôi cũng rất lo lắng
Nhưng nhờ các anh chị và các bạn xung quanh chỉ dạy nhiệt tình và tốt bụng
Nên mỗi ngày tôi đều làm việc rất vui vẻ và hào hứng
Lúc đó không chỉ là về kỹ năng vốn có mà ANSWER KNOCKS còn nhìn nhận đánh
giá, cùng suy nghĩ xem bản thân tôi có khả năng hợp với công việc gì, vì vậy mà bây
giờ tôi có thể làm việc ở đây
Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn

Các anh chị và các bạn muốn làm việc tại Nhật Bản
Tiếng nhật, cuộc sống, rồi văn hoá ở Nhật Bản... tôi nghĩ có rất nhiều điều khiến các
bạn lo lắng
Chỉ cần các bạn đến với ANSWER KNOCKS, công ty sẽ cùng đồng hành để tìm công
việc phù hợp với bản thân, trình độ tiếng Nhật của các bạn
Ngoài ra công ty luôn dõi theo, bên cạnh các bạn cả về sau nữa. Vì vậy hãy yên tâm
và luôn trao đổi cùng ANSWER KNOCKS nhé

ANSWER KNOCKS luôn ủng hộ, giúp đỡ tất cả các bạn muốn và có ý định làm việc
tại Nhật Bản

Bạn cũng hãy thử gõ cửa ANSWER KNOCKS nhé

ANSWER KNOCKS

