
Houyukai tuyển 35 bạn!!

2019.12E-mail : vietnam@foryou.or.jp
Mong các bạn sẽ liên lạc với tập đoàn vào địa chỉ này

Khi gửi các bạn hãy ghi kèm tên và số báo danh →

← Mã QR trang chủ của tập đoàn



① Viện dưỡng lão Chuo-ku lập My home Harumi 7001084

② Viện dưỡng lão Minato-ku  lập Shirokane no Mori 7001085

③ Viện dưỡng lão Kawai no ie 7001086

④ Viện dưỡng lão Kutsukake Home 7001087

⑤ Viện dưỡng lão Todoroki no ie 7001088 

⑥ Viện dưỡng lão Houyu no ie 7001089

⑦ Viện dưỡng lão khu vực Shimouma no ie 7001090



Giới thiệu về các senpai ở Houyukai

■ Houyukai tại thời điểm hiện tại, có 14 bạn thực tập sinh hộ lý Việt Nam đang làm việc 

★Shirokane no mori(Tokyo, Minato-ku) ･･･ 4 bạn (Gia nhập năm 2016)

★Kawai no ie (Kanagawa, Yokohama)  ･･･ 2 bạn (Gia nhập năm 2019)

★Todoroki no ie (Tokyo, Setagaya-ku)  ･･･ 1 bạn (Gia nhập năm 2019)

★Houyu no ie (Tokyo, Adachi-ku)     ･･･ 7 bạn (Năm 2016 3bạn/Năm 2019 4 bạn gia nhập)



Giới thiệu về các senpai ở Houyukai

Có các senpai người Việt Nam ở đây nên khi nào khó khăn có thể trao đổi

■ Houyukai tại thời điểm hiện tại, có 14 bạn thực tập sinh hộ lý đang làm việc 



Giới thiệu về các senpai (Có chức vụ) ở Hoyukai

■ Ở Houyukai có rất nhiều người nước ngoài vẫn có cơ hội nắm chức vụ

HAU : Chủ nhiệm

Ở Houyukai,người nước ngoài vẫn được đánh giá về sự cố gắng nỗ lực 
bình đẳng với người Nhật. Khi nắm giữ chức vụ, các bạn sẽ có cấp dưới 
cuả mình và được tăng lương thưởng.

Bằng việc nỗ lực phát huy năng lực của mình, các bạn có thể thăng tiến 
trong sự nghiệp.

Những senpai đang nắm chức vụ

INTEN : Trưởng khoa JUWITA : Chủ nhiệm PUTU：Chủ nhiệm



Việt Nam 14bạn / Indonesia 67bạn / Thái 9bạn

Tổng 90bạn người nước ngoài đang hoạt động!!

Người nước ngoài đang hoạt động tại Houyukai

■ Houyukai có cơ chế ổn định tiếp nhận người nước ngoài đến làm việc.

Không những nhân viên, người sử dụng và gia đình họ rất mong sự có mặt của các bạn 



Chính bởi vì là Houyukai nên có thể

★Nếu là bạn bè hay vợ chồng muốn cùng đi với nhau hãy nói trước với chúng tôi 〜

★Có rất nhiều cặp EPA kết hôn với nhau

★Có thai, hay sinh nở vẫn sẽ nhận hỗ trợ như người Nhật

Senpai EPA
PUTU & JUWITA

Chúng tôi sắp sửa trở thành mẹ và 
có dự định lấy kì nghỉ như những 
người Nhật khác.

★Cho dù có mắc bệnh đi nữa,

Houyukai vẫn sẽ hỗ trợ bạn 

nhiệt tình.

Hỗ trợ 
cho đến 
khi bạn 
khoẻ lại!



Hỗ trợ sau khi gia nhập Houyukai

Không những hỗ trợ trong công việc hay thi lấy chứng chỉ、mà còn hỗ trợ các bạn có cơ hội kết bạn 
giao lưu ở môi trường làm việc để hiểu thêm về cuộc sống cũng như văn hoá Nhật.

■Khái quát hỗ trợ

Người có trách nhiệm đào tạo tiếng Nhật sẽ chỉ đạo cho 

việc hỗ trợ học tập tại viện. Hơn nữa, sẽ tạo thêm nhiều cơ 

hội giao lưu với nhân viên, tham gia vào các hoạt động văn 

hoá trong khu vực để có thể hiểu thêm về cuộc sống văn 
hoá ở Nhật.

Tổng hợp chế độ hỗ trợ

(2)Người có trách 

nhiệm đào tạo công 

việc chăm sóc

(1)Người có trách 

nhiệm đào tạo 

tiếng Nhật

(3)Người có trách 

nhiệm về môi 

trường sinh hoạt

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Trưởng 
thành

Trao đổi

Trưởng 
thành

(4)Giao lưu

Giao lưu với nhân 

viên và người 

trong khu vực

(5)Học ngoài viện

Trường tiếng Nhật

Trường hộ lý

Liên lạc

Liên lạc Liên lạc

(1)Hỗ trợ tổng hợp bởi người có trách

nhiệm đào tạo tiếng Nhật

(2)Hỗ trợ đào tạo công việc chăm sóc

(3)Hỗ trợ về môi trường sinh hoạt

(4)Học văn hoá qua việc giao lưu với

nhân viên và khu vực

(5)Học tập chuyên môn qua các khoá

học bên ngoài



Điều kiện và chế độ hỗ trợ ở Houyukai (1)

Mục Chi tiết

Tiền chuẩn bị 30,000 Yên Được cấp khi tới Nhật

Lương Lương : 226,000 Yên ※175,000Yên (Lương cơ bản)

15,000Yên (Trợ cấp cải thiện nghề nghiệp)

36,000Yên (Tiền trực đêm ngắn : 1tháng 4-6 buổi (1buổi 6,000Yên))

※Tiền đi lại được trợ cấp toàn bộ.

※Tiền bảo hiểm xã hội khoảng 26,000Yên và còn có các khoảng chi phí sinh hoạt khác

※Sinh hoạt phí：Tiền nhà・Điện nước・Thực phẩm・Điện thoại vân vân.

Thưởng Một năm khoảng 510,000 Yên

※Tuỳ thuộc vào đánh giá của mỗi người và doanh số của tập đoàn mà có thay đổi.

※Tiền thưởng và trợ cấp cải thiện nghề nghiệp được cấp 1năm 2lần. 6tháng 1lần trợ cấp.

Thu nhập năm Khoảng 3,000,000 Yên ～ 3,300,000 Yên

Hỗ trợ nhà ở Nhà ở do Houyukai chuẩn bị

Houyukai sẽ chi trả những khoản liên quan đến nhà ở dưới đây

(1)Một nửa tiền nhà (Một tháng cao nhất khoảng 2-3.5 vạn yên /cho đến khi đỗ chứng chỉ quốc gia)

※Có thể ở ghép.

Trợ cấp vật dụng 

sinh hoạt

Tất cả vật dụng sinh hoạt sẽ được trợ cấp

Ví dụ : Thiết bị gia dụng(Máy lạnh・Máy giặt・Chăn ga・Lò vi sóng・Tivi・Điều hoà・
Giường・Vật dụng hàng ngày・Đèn・Rèm v.v)

■ Điều kiện lao động và chế độ hỗ trợ đời sống


