
 

  

 

 

 

                                                  

                                                               

 

 

 

 

 

 Nursing Home Joyful Meieki akan merekrut  4 orang pada tahun 2019 
 

Anda akan bertemu dengan 57 staf senior EPA dari Filipina & Vietnam, yang telah bergabung tahun 2016- 2018 

  

Apartemen akan saling berbagi dengan kandidat IEPA lainnya namun setiap orang akan 

disediakan kamar tidur. Peralatan elektronik seperti kulkas, mesin cuci, alat memasak, 

penanak nasi, AC, microwave, TV, meja/kursi, dan sepeda dipinjamkan dan tempat tidur 

ala Jepang juga disediakan. Biaya sewa akomodasi ¥15,000/bulan/orang. 

 

 

● Ruang belajar dengan komputer dan akses internet (Wi-Fi) 

● Cuti berbayar satu jam per hari untuk belajar (22 jam cuti berbayar dari total 176 jam kerja/bulan) 

● Belajar Bahasa Jepang dari guru Bahasa Jepang seminggu sekali 

● Pelatihan kerja (Off-JT) selama dua minggu sebelum memulai kerja, termasuk memberikan informasi lokal, budaya Jepang, serta 

teknik dan pengetahuan tenaga keperawatan profesional 

● Pelatihan lanjutan secara rutin mengenai teknik dan pengetahuan tenaga keperawatan oleh “ Sun Sun Training Center” dan 

profesional rehabilitasi  

● Dukungan untuk belajar keperawatan dan persiapan ujian nasional tenaga keperawatan di Sun Sun Training Center.  

●Partisipasi dalam Kursus Teknik Keperawatan untuk mendapatkan bebas tes uji keterampilan ujian nasional 

Pembelajaran 

 

 

Paid holidays 

 

Meals 

 

 

 

Sun Life dan Sun Vision Group (Sun Group) adalah perusahaan  

nirlaba kesejahteraan sosial yang telah mendukung masyarakat, 

terutama lansia sejak tahun 1987. 

Sun Group menawarkan berbagai layanan termasuk pilihan  

akomodasi untuk peristirahatan dan tempat tinggal, pelayanan  

rumah tangga, pribadi, keperawatan di rumah, berbagai pilihan 

waktu istirahat, layanan rehabilitasi, serta penitipan anak dan  

pekerja sosial masyarakat di tiga prefektur, Aichi, Gifu, dan Nagano, yang menyediakan 153 program  

berlisensi di 40 lokasi pelayanan. Total penjualan pada TA 2017 diperkirakan sejumlah 16,5 Milliar JPY, 

menandakan Sun Group sebagai salah satu dari 10 perusahaan kesejahteraan sosial teratas di Jepang. 

 

Sun Group memiliki 2,300 staf spesialis yang saling berbagai keyakinan bahwa para lansia harus dihargai 

dan dihormati, terhubung dengan masyarakat, dan mengendalikan hidup mereka. Pola pikir ini menjadi 

landasan dari setiap tindakan kami dalam memberdayakan para lansia dengan mendukung mereka untuk 

menjalani hidup yang lebih baik dan tetap berkontribusi terhadap keluarga, komunitas, dan masyarakat. 

Gaji pokok ¥173,000 /bulan, tunjangan lainnya, dan bonus per tahun 2 kali. 

Tunjangan：Pemerintah memberikan subsidi Tunjangan Tenaga Keperawatan 

¥30,000/bulan, Tunjangan Daerah ¥5,000/bulan, Tunjangan Shift Malam ¥5,000/shift 

 (rata-rata 5 kali shift malam/bulan), Seragam ¥500-800/bulan 

Bonus: 3 bulan gaji pokok/tahun dalam pembayaran rata-rata  

Diperkirakan total gaji tahunan sebanyak 3,020,000 JPY tanpa shift malam, dan 

3,320,000 JPY jika anda mengambil shift malam.  

Berdasarkan regulasi 11 sampai 20 hari/tahun.  

 
Makan malam tersedia gratis di tempat kerja. Makan siang disediakan seharga ¥329  

 

 

(2) Ghi lại quá trình chăm sóc bằng thiết bị IT 
Người nước ngoài cũng có thể ghi lại quá trình chăm sóc 
bằng kỹ thuật IT một cách đơn giản. 

 

Tempat Tinggal  

(1) Chăm sóc không gây đau lưng  No Lifting Policy 
Chăm sóc bằng cách sử dụng các thiết bị điều dưỡng để người 
sử dụng không vận động thân thể mà có thể di chuyển. 

 

Gaji per bulan 

 

 

＜Keistimewaan Kondisi Kerja di Sun Life dan Sun Vision＞ 
●Kebijakan untuk tidak mengangkat pasien berlaku di seluruh organisasi 
●Tekonologi IT untuk merekam catatan kemajuan, “Point Care”, anda tidak perlu lagi mencatat dengan tangan. 
● Setiap lokasi pelayanan memiliki penitipan anak untuk staf 

                                                       

 

    

  
 

Kondisi Kerja 

  

Tentang Sun Life & Sun Vision Group 

 

 

 

Cuti berbayar 

Konsumsi 

 

 

Nursing home ini terletak di tengah Kota 

Nagoya, hanya 10 menit jalan kaki dari 

Stasiun Nagoya. Anda dapat mengharapkan 

kehidupan kota yang nyaman. Selain itu, 

tidak masalah sama sekali jika anda 

mengenakan jilbab selama jam kerja.  

Jumlah pasien: 100 orang 

Tahun pendirian: 2013 

 

 



 

Konan 
Kasugai 

Kakamigahara 

名古屋に本部所在、愛知県、長野県、岐阜県にて事業運営 

 

○Shinkansen  

Tokyo⇒1h40m 

Kyoto⇒37m 

Osaka⇒50m 

 

○Flight  

Manila⇒3h 

Tokyo⇒1h 

Fukuoka⇒1h30m 

Sapporo⇒1h30m 

 

 

ACCESS TO NAGOYA 

 

Shiojiri 
Suwa 

SHIZUOKA 

 

 

  

 

JICWELS Matching No.  7000102 

Sun Life Social Welfare Corporation and Sun Vision Social Welfare Corporation 

Alamat  3-25-23, Aoi, Higashi-ku, Nagoya, Aichi 461-0004 JAPAN 

Tel  +81-52-856-3311  Fax  +81-52-856-3355 

E-mail  s-yamamoto@e-sunlife.or.jp 

Facebook: https://www.facebook.com/sunlife.sunvision 

URL: https://e-sunlife.or.jp/news 

 

 

AICHI 

 

 Nagoya Airport 

Nagoya 

Ina 
Kiso 

Tajimi 

 

   

 
 

  
 

 

 

 

 

Joyful Meieki di Kota Nagoya, Prefektur Aichi 

   


