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Podcast „Ankommen in der Berufswelt“ („Hòa nhập vào thế giới nghề nghiệp“) 

Skript 

Tập 0: về Podcast 

Dẫn chương trình: 

Chào mừng các bạn đến với “Hòa nhập vào thế giới nghề nghiệp” – một Podcast của Viện 

Goethe. Trong Poscast này 5 người hoàn toàn khác nhau sẽ kể về việc họ đến Đức và khởi 

đầu trong nghề nghiệp của họ như thế nào. Họ đưa ra những gợi ý quý giá và giới thiệu công 

việc của mình. 5 

Mehmet Yildiz:  

Tính thật thà trong công việc, khi người ta sửa chữa một chiếc xe ô tô, người ta phải 

thật thà, nếu không sẽ không tiến được. 

10 

Dẫn chương trình: 

Đó là Mehmet Yildiz, ông ấy từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Đức hơn 30 năm trước. Nay ông ấy là thợ cả 

cơ khí ô tô và có một xưởng sửa chữa của riêng mình. 

Mariia Corbe đến Đức từ một năm nay. Chị ấy là một bác sĩ trẻ đến từ Nga. 

15 

Mariia Corbe: 

Ở Đức, trong một số khoa người ta xưng hô thân mật theo ngôi „Du“ với bác sĩ trưởng 

hoặc với người khác, nhưng ở Nga hoàn toàn không được, người ta chỉ được xưng 

hô theo ngôi „Sie“. 

20 



Dẫn chương trình: 

Cách đây 13 năm Yichun Wang từ Trung Quốc đến Đức. Hiện nay chị ấy là giáo viên ngôn ngữ 

và chuyên gia thư pháp với một Studio riêng của mình. 

25 

Yichun Wang: 

Đôi khi một phần là hội thoại và một phần khác là thực hành. Trong giờ học tiếng 

Trung và cả trong giờ học thư pháp là như vậy. 

Dẫn chương trình: 30 

Tristan Simpson đã luôn muốn làm cái gì đó với đôi tay của mình. Tám năm trước anh ấy từ 

Úc đến Đức và làm nghề thợ mộc. 

Tristan Simpson: 

Cưa, bào, mài lại lần nữa, bắt vít lại với nhau và sau đó lắp ráp thành giường, giá 35 

sách, cái bàn hay sản phẩm chúng tôi định làm ra. 

Dẫn chương trình: 

Nhung Trinh từ Miền Bắc Việt Nam đến Đức khi còn là một đứa trẻ. Giờ đây chị đã là một nữ 

doanh nhân thành đạt và quản lý ba nhà hàng. 40 

Nhung Trinh: 

Tôi muốn ẩm thực châu Á cũng được đặt ngang hàng và cùng giá trị như ẩm thực 

Italia và ẩm thực Đức. 

45 

Dẫn chương trình: 

Tên tôi là Hadnet Tesfai. Tôi vui mừng sẽ giới thiệu với các bạn chi tiết hơn các câu chuyện này. 

Chúng ta nghe nhé. 

 


