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LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY 
------------------------------------------------------- 

펜치                                                       kìm  

이마                                                       kìm chỉ có mũi nhọn và có lưỡi để cắt dây thép 

몽기                                                       Mỏ lết  

스패너                                                   Cờ lê  

드라이버                                               Tô vít  

십자드라이버                                      Tô vít 4 múi  

일자 드라이버                                     Tô vít 1 cạnh  

가위                                                       Kéo  

칼                                                            Dao  

랜치                                                  Cái này có hình lục giác dùng để vặn bulong loại bulong vặn trong  

망치                                                       Búa  

우레탄망치                                          Búa nhựa  

고무망치                                               Búa cao su  

기아이발                                               Bút kẻ tôn  

파이프렌치                                          Kìm vặn tuýp nước  

파스크립                                               Kìm chết  

임배트                                                   Máy vặn ốc tự động  

기리                                                       Mũi khoan  

탭                                                            Mũi ren  

탭빈유                                                   Loại dầu để bôi mũi ren  

절삭유                                                   Loại dầu pha với nước để làm mát mũi phay, tiện, khoan,ren...  

구리스                                                   Mỡ  

꾸사리                                                   Dây xích dùng cẩu sản phẩm  

파                                                            Loại dây cẩu được kết từ sợi  

야술이 (줄)                                           Dũa  

연마석                                                   Đá mài  

볼트:                                                      Ốc  

용접봉                                                   Que hàn  

사포                                                       Giấy ráp  

가본                                                       Chổi than  

커터날                                                   Đá cắt sắt  

경첩                                                       Bản lề  

리머                                                       Mũi doa  

각인                                                       Bộ khắc (số, chữ)  

마이크로 메타                                     Panme  
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텝 마이크로메타                                 Panme đo độ sâu  

노기스                                                   Thước kẹp  

디지털 노기스                                     Thước kẹp điện tử  

경도계                                                   Đồng hồ đo độ cứng  

압축기                                                   Máy nén khí  

에어컨                                                   Múng xịt hơi  

전단기                                                   Máy cắt  

톱날                                                       Lưỡi cưa 

경리부 Boä phaän Keá toaùn         

사무실 Vaên phoøng      

경리부 Boä phaänKeá toaùn         

사무실 Vaên phoøng      

관리부 Boä phaän quaûn lyù 

무역부 Boä phaän xuaát nhaäp khaåu 

총무부 Boä phaän haønh chính 

업무부 Boä phaän nghieäp vuï 

생산부 Boä phaän saûn xuaát 

컴퓨터 Maùy vi tính 

복사기 Maùy photocopy 

팩스기 Maùy fax 

전화기 Maùy dieän thoaïi 

프린터기 Maùy in 

계산기 Maùy tính 

장부 Soå saùch 

기록하다 Vaøo soå/ghi cheùp 

전화번호 Soå ñieän thoaïi 

열쇠/키 Chìa khoùa 

여권 Hoä chieáu 

외국인등록증 Theû ngöôøi nöôùc ngoaøi 

백지 Giaáy traéng 

월급 Löông 

출근카드 Theû chaám coâng 

보너스 Tieàn thöôûng 

월급명세서 Baûng löông 

기본월급 Tieàn löông cô baûn 

잔업수당 Tieàn taøêng ca/ laøm theâm 
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특근수당 Tieàn laøm ngaøy chuû nhaät 

심야수당 Tieàn laøm ñeâm 

유해수당 Tieàn trôï caáp ñoäc haïi 

퇴직금 Tieàn trôï caáp thoâi vieäc 

월급날 Ngaøy traû löông 

공제 Khoaûn tröø 

의료보험료 Phí baûo hieåm 

의료보험카드 Theû baûo hieåm 

공장 Nhaø maùy/coâng xöôûng 

사장 Giám đốc 

사모님 Bà chủ 

부사장 Phó giám đốc 

이사 Phó giám đốc 

공장장 Quản đốc 

부장 Trưởng phòng 

과장 Trưởng chuyền 

대리 Phó chuyền 

반장 Trưởng ca 

비서 Thư ký 

관리자 Người quản lý 

기사 Kỹ sư 

운전기사 Lái xe 

근로자 Người lao động 

외국인근로자 Lao dộng nước ngoài 

연수생 Tu nghiệp sinh 

불법자 Người bất hợp pháp 

경비아저씨 Ông bảo vệ 

식당아주머니 Bà nấu ăn 

청소아주머니 Bà dọn vệ sinh 

일 Coâng vieäc 

일을하다 Laøm vieäc 

주간 Ca ngaøy 

야간 Ca ñeâm 

이교대 Laøm hai ca 

잔업 Laøm theâm 

주간근무 Laøm ngaøy 
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야간근무 Laøm ñeâm 

휴식 Nghæ ngôi 

출근하다 Ñi laøm 

퇴근하다 Taøn ca 

결근 Nghæ vieäc. 

무단결근 Nghæ khoâng lyù do 

일을시작하다 Baét ñaàu coâng vieäc 

일을 끝내다 Ceát thuùc coâng vieäc 

퇴사하다 Thoâi vieäc 

근무처 Nôi laøm vieäc 

근무시간 Thôøi gian laøm vieäc 

수량 Soå löông 

품질 Chaát löôïng 

작업량 Löôïng coâng vieäc 

부서 Boä phaän 

안전모 Muõ an toaøn 

공구 Coâng cuï 

작업복 AÙo quaàn baûo hoä lao ñoäng 

장갑 Gaêng tay 

기계 Maùy moùc 

미싱 Maùy may 

섬유기계 Maùy deät 

프레스 Maùy daäp 

선반 Maùy tieän 

용접기 Maùy haøn 

재단기 Maùy caét 

포장기 Maùy ñoùng goùi 

자수기계 Maùy theâu 

라인 Daây chuyeàn 

트럭 Xe chôû haøng/xe taûi 

지게차 Xe naâng 

크레인 Xe caåu 

반 Chuyeàn 

일반 Chuyeàn 1 

이반 Chuyeàn 2 
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검사반 Boä phaän cieåm tra 

포장반 Boä phaän ñoùng goùi 

가공반 Boä phaän gia coâng 

완성반 Boä phaän hoaøn taøát 

재단반 Boä phaän caét 

미싱반 Chuyeàn may 

미싱사 Thôï may 

목공 Thôï moäc 

용접공 Thôï haøn 

기계공 Thôï cô khí 

선반공 Thôï tieän 

기능공 Thôï(noùi chung) 

제품 Saûn phaåm 

부품 Phuï tuøng 

원자재 Nguyeân phuï lieäu 

불량품 Haøng hö 

수출품 Haøng xuaát khaåu 

내수품 Haøng tieâu duøng noäi ñòa 

재고품 Haøng toàn kho 

스위치 Coâng taøéc 

켜다 Baät 

끄다 Taøét 

작동시키다 Cho maùy chaïy 

고치다 Söûa chöûa 

정지시키다 Döøng maùy 

고장이 나다 Hö hoûng 

조정하다 Ñieàu chænh 

분해시키다 Thaùo maùy 

 


