
HOUYUKAI merekrut 35 orang!!

2019.8E-mail : indonesia@foryou.or.jp
Jika ada pertanyaan silahkan email kesiniya
Waktu kirim email jangan lupa masukin nama dan nomer ID ya →



①My Home Harumi 7001077
②Shirokane no Mori 7001078
③Kawai no Ie 7001079
④Kutsukake Home 7001080
⑤Todoroki no Ie 7001081
⑥Hoyu no Ie 7001082
⑦Shimouma no Ie 7001083



～Di HOUYUKAI ada sebanyak 66 orang pegawai orang Indonesia～

★2015  3 orang. . . Todoroki no Ie (Tokyo )
★2016  8 orang. . . Todoroki no Ie (Tokyo )

Kutsukake Home    (Tokyo )
★2017 13 orang. . .Todoroki no Ie (Tokyo )

Kutsukake Home    (Tokyo )
My  Home Harumi (Tokyo )

★2018 12 orang. . .My  Home Harumi  (Tokyo )
Shirokane no Mori (Tokyo )
Hoyu no Ie (Tokyo )
Kawai no Ie (Yokohama)

★2019 6 orang . . . My home Harumi (Tokyo )
Shirokane no Mori(Tokyo )
Kawai no Ie (Yokohama)

★ 2orang･･･Kutsukake Home    (Tokyo )
★ 1orang･･･My Home Harumi  (Tokyo )
★ 3orang･･･Shirokane no Mori(Tokyo )
★ 1orang･･･ Cyuou Minato (Tokyo)
★ 1orang･･･Shimouma no Ie (Tokyo )

★ 4 orang･･･ Angakatan 1 Indonesia
★ 11orang･･･ Angakatan 2 Indonesia

★1orang ･･･Shirokane no Mori(Tokyo )

Perkenalan Senior Orang 
Indonesia yang berada di

HOUYUKAI



Di HOUYUKAI banyak terdapat karyawan orang Indonesia. Jadi jika nanti nya
kalian ditempatkan kemana saja pasti akan bertemu dengan orang Indonesia.

Perkenalan senior EPA



Putu Inten : Manager Juwita : Kepala ruangan Putu : kepala ruangan

Darmawan : kaigofukusisiAris : kaigofukusisi Puspita : kaigofukusisiAzil : kaigofukusisiSuryani : kaigofukusisi

EPA Lulus Ujian Negara ada 8orang

Di HOUYUKAI meskipun orang asing memiliki kesempatan untuk memiliki jabatan, jika kalian berusaha dan 
bisa bekerja layaknya orang Jepang. Jika memiliki jabatan maka kalian akan memiliki bawahan orang Jepang
dan gajinya pun tambah banyak. Jika kalian lulus ujian negara, bonus dan gajinya otomatsis bertambah. Jadi
kalian juga harus banyak belajar supaya bisa lulus ujian negara layaknya kakak kakak di atas ya! 



★Misalkan sakit
dan Opname pun 
kalian di dukung
sampai nanti nya
sembuh dan sehat , 
jadi tak perlu ada
yang  khawatirin

★Jika kalian mau ke HOUYKAI bisa juga datang bersama teman sekolah, suami istri. Tetapi harus
konfirmasi ke kita dulu ya.

Apa saja yang bisa dilakukan hanya HOUYUKAI

Senpai disini juga sudah ada yang kerja bersama teman. 
Jadi jika tertarik silahkan konsultasi dengan kita ya

★Bekerja menggunakan jilbab jelas tidak ada masalah
dan Tempat sholat pun disediakan



★Misalkan hamil atau melahirkan kalian mendapatakan pelayanan
yang sama dengan orang Jepang

★Di HOUYUKAI ada beberapa senior yang sudah menikah sesama EPA

Apa saja yang bisa dilakukan hanya HOUYUKAI

Seinor EPA Putu dan 
Juita
Juga sebentar akan
menjadi seorang ibu. 
Sama dengan karyawan
yang lainnya mereka
mendapatkan libur cuti
masa hamil dan 
melahirkan

Ini bayi In In , 
yang merupakan
EPA yang sedang
masa belajar

Dia akan
kembali lagi dari
libur cuti
melahirkan



Dukungan Untuk Karyawan (EPA)

Kami tidak hanya mensupport bagian kerja dan ujian nasional, tetapi untuk kehidupan sehari-hari juga akan kita bantu. Selain
itu juga kita membantu mempelajari kebudayaan Jepang dan memperkenalkan ke rekan-rekan kerja yang lain.

■Bentuk Dukungan

Setiap karyawan akan di fasilitasi seorang penanggung jawab,
yang berfungsi mengawasi pegawai baru dan membantu
karyawan baru untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar,
supaya terbiasa dengan tempat baru dan mempunyai rekan
kerja baru

Bentuk sistem dukungan 

②
Penanggung
jawab kerja

keperawatan

①
Penanggung jawab

Bhs. Jepang

③
Penanggung jawab
lingkungan hidup

①Dukungan untuk pendidikan
bahasa Jepang.

②Dukungan pendidikan
keperawatan.

③Dukungan lingkungan dan 
kehidupan sehari hari

④
Pertukaran

Pertukaran dengan
pengawai dan 

komunitas

⑤
Pelatihan di luar

Sekolah bhs Jepang dan
Sekolah keprawatan④Belajar kebudayaan dengan

pengawai lain.

⑤ Pelatihan di  luar tempat kerja.



Kondisi dan Tunjangan Kerja HOYUKAI ①

Hal Penjelasan

Gaji Gaji :  ¥226,000 （bonus khusus pegawai perawat , tunjangan shift malam termasuk kedua duanya）

Total Pendapatan
Per-tahun

Kurang lebih ¥3,000,000 sampai dengan ¥3,300,000

Bantuan
Akomodasi Rumah

Apartmen dicari oleh HOUYUKAI
HOUYUKAI membantu biaya-biaya lain seperti , tempat tinggal
①50% biaya sewa apartmen akan di tanggung Hoyukai sampai lulus ujian negara. 
②Uang kontrak apartmen (sekitar ¥300,000) di bantu HOUYUKAI
③Uang pembaharuan kontrak apartmen (sekitar ¥200,000) di tanggung Hoyukai.
※Bisa juga kontrak Bersama teman

Penyediaan Peralatan
kehidupan sehari-hari

P6eralatan kehidupan sehari hari semua akan disiapkan bentuk barang seperti Lemari Es, Mesin Cuci, Oven 
Elektronik, TV, AC, Tempat Tidur, Lampu, Laptop dan alat kebutuhan sehari-hari lainnya

★Tunjangan Kerja dan Bantuan fasilitas karyawan


