https://www.ohji.ne.jp

mail@ohji.ne.jp

https://www.facebook.com/ohji.fukushi
1

Mã số kết hợp
7000828&7000829

Phương châm và quan điểm của chúng tôi
Để thực hiện được phương châm và quan điểm này thì trước tiên “ đối với sự khác biệt của từng cá nhân làm thế nào để cung cấp được những dịch vụ chăm sóc tốt
nhất”thì điều đó là rất cần thiết.
Bởi vì sao, bởi vì chúng ta là con người, có thể chất, có cảm xúc, có trí tuệ hơn nữa nếu không suy nghĩ về những nhu cầu tinh thần hay mong muốn của người sử dụng
thì không thể cung cấp được những dịch vụ chăm sóc tốt nhất.

[SMILE]・・・＜Từ khóa thứ nhất của tổ chức＞
Smile ･･･Mỉm cười

[CARE]・・・＜Từ khóa thứ hai của tổ chức＞
Care Are Reason Existence ･･･ Chăm sóc là lý do để tồn tại Ưu tiên khách hàng

Manner ･･･ Cách ứng xử
Interest ･･･ Hứng thú
Liaison &Link ･･･Liên lạc & Liên kết
Enthusiasm ･･･ Nhiệt tình

Lịch sử của tập đoàn chúng tôi
Tập đoàn oji là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 1994, được liên kết với các nhóm bệnh viện nhằm hỗ trợ một cách toàn diện những trẻ em khuyết tật, người
cao tuổi. Tổng thu nhập năm 2019 khoảng 16.2 tỉ yen.

Biểu dương và khen thưởng.
Năm 2003 tập đoàn đã được thiên hoàng trao giải thưởng quốc gia với danh hiệu là tổ chức phúc lợi xã hội tư nhân xuất sắc.
Hơn nữa mỗi năm chúng tôi đều được cơ quan thứ ba đánh giá và điều tra về chất lượng chăm sóc và tình hình tài chính kế toán.
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Dịch vụ chăm sóc của chúng tôi
Tập đoàn oji hiện đang quản lý và kinh doanh 21 cơ sở dịch vụ chất lượng cao về chăm sóc người , già mất trí nhớ , phục hồi chức năng, chăm sóc tại nhà, chăm sóc giai
đoạn cuối, tổ chức các hoạt động tập thể …nhằm giảm thiểu gánh nặng cho các gia đình. Ngoài ra còn cung cấp các dịch vụ chăm sóc trẻ nhỏ và trẻ em khuyết tật.
Các cơ sở này đều có đội ngũ nhân viên ưu tú và được lắp đặt các trang thiết bị an toàn, tiện lợi nhằm đáp ứng nhu cầu khác nhau của người sử dụng.
Chúng tôi tin tưởng rằng sự chăm sóc này sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như tôn trọng quyền lựa chọn và tự lập của mỗi cá nhân người sử dụng.

Số lượng tuyển dụng

Lần này cần tuyển 4 người. Làm tại cơ sở người cao tuổi ( khoảng 100 người sử dụng dịch vụ) & cơ sở người khuyết tật ( 58 người sử dụng dịch vụ)

Điều kiện lao động và chế độ phúc lợi
Lương cơ bản

173.000yen/tháng

Phụ cấp làm đêm

5.000-7.000yen/lần

Thưởng

có 2 lần / năm

※Phụ cấp nếu có JLPT N2 là 3.000yen/tháng N1 là 5.000yen/tháng . Hàng năm có tăng lương cơ bản.
※Tuỳ theo năng lực của mỗi cá nhân. Trung bình từ 3-3,5 tháng lương cơ bản.
( lần thưởng đầu tiên sẽ ít hơn vì thời gian làm việc ít).

Tiền nhà

10.000yen/tháng

Thời gian nghỉ

107ngay/năm

※Công ty hỗ trợ 40.000yen/tháng

Hỗ trợ học tiếng nhật và kì thi quôc gia

*tất cả đều miễn phí.

Kì thi quốc gia*

Được tham gia các buổi học tập trung của JICWELS , các buổi học qua mạng, các kì thi thử.

Tiếng nhật*

Tham gia các buổi học tập trung của jicwels, tổ chức các lớp học tiếng địa phương, nhật kí chăm sóc và các lớp hỗ trợ N2.

Kĩ thuật chăm sóc*

Tham gia các buổi đào tạo huấn luyện trong cơ sở cũng như các khóa đào tạo tập trung.
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Câu hỏi thường gặp ☆彡
TOKYO 1.5 giờ đi bằng máy bay và cách
OSAKA 1.5 giờ đi bằng xe điện
＜Về địa điểm、Thành phố＞

Đến sân bay quốc tế Kansai tại Osaka bạn có thể đi bằng xe bus mất 3~4 tiếng !

C: Câu hỏi

T: Trả lời

C1:Cơ sở nằm ở chỗ nào ?
T1: Ở một khu phố vùng quê cách Tokyo khoảng 1.5 giờ đi bằng máy bay và cách Osaka khoảng 1.5 giờ đi bằng xe điện (Tham khảo bản đồ). Dân số khoảng 484.200
người. Tại Nhật Bản nơi đây được coi là “Vùng nhiều nắng”. Ở đây có bốn mùa, mùa hè nóng như Việt Nam nhưng mùa đông thì ôn hòa. Thỉnh thoảng có tuyết rơi.
C2:Đó là một nơi như thế nào?
T2:Đây là vùng có nhiều công trình kiến trúc mang tính lịch sử và các địa điểm tham quan. Có thể chơi các môn thể thao trên biển và trên núi. Nổi tiếng về đồ biển,
ngành sản xuất quần bò, các lễ hội.Có nhiều người nước ngoài cư trú.
C3:Nơi này có động đất hay sóng thần không?
T3:Trong phạm vi nươc nhật thì nơi đây rất ít động đất và song thần.
＜Về cuộc sống＞
C1:Khu nhà ở của công ty ở đâu ?
T1:Cách nơi làm việc 3 phút đi bộ. Vào thời điểm bạn đến Nhật làm việc nếu đã hết phòng thì sẽ được giới thiệu sang khu nhà ở một người một phòng gần đó. Phòng
có bếp, điều hòa, bồn tắm, nhà vệ sinh, tủ để đồ. Ngoài ra công ty có thể giới thiệu khu nhà ở có thể sống chung 2 – 3 người một phòng.
C2:Các đồ dùng trong sinh hoạt, đồ điện gia dụng thì sao ?
T2:Nếu là người Nhật sẽ phải tự mình chuẩn bị các đồ dùng sinh hoạt, nhưng đối với các bạn, các đồ điện gia dụng cần thiết, máy tính , xe đạp và vật dụng sinh hoạt
sẽ được công ty chuẩn bị từ trước.
C3:Gần nơi sinh sống có các của hàng phục vụ cho sinh hoạt không ?
T3:Tất cả siêu thị, hiệu thuốc, của hàng tiện lợi 24 giờ, nhà hàng, quán cà phê internet, tiệm DVD, hiệu sách, ngân hàng, bưu điện, cửa hàng đồ điện… đều có. Chúng
tôi nghĩ các bạn sẽ không gặp khó khăn trong sinh hoạt thường ngày.
C4:Nghe nói vật giá của bên Nhật rất đắt ?
T4:Đúng vậy, vật giá của Nhật khác với tiêu chuẩn ở nước của bạn. Tuy nhiên vật giá vùng này so với các thành phố lớn như Tokyo hoặc Osaka thì rẻ hơn nên dễ sống
hơn. Ngoài ra vùng này rất an toàn.
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＜Vấn đề ứng tuyển、Kết hợp＞＜Về công ty、Công việc＞
C1:Lần tuyển dụng này tuyển mấy người?
T1: Lần này cần tuyển 4 người. Làm tại cơ sở người cao tuổi ( khoảng 100 người sử dụng dịch vụ) & cơ sở người khuyết tật ( 58 người sử dụng dịch vụ).
C2:Công ty bạn là công ty như thế nào?
T2:Công ty chúng tôi là tổ chức phi lợi nhuận tư nhân liên kết với nhóm các bệnh viên nhằm hỗ trợ một cách toàn diện những trẻ em gặp khó khăn, trẻ em khuyết
tật, người tàn tật và người cao tuổi. Năm 2003, Công ty đã nhận được giải thưởng quốc gia với danh hiệu là Tổ chức phúc lợi xã hội tư nhân xuất sắc.
C3:Tôi phải làm công việc gì?
T3:Chăm sóc, hỗ trợ toàn bộ sinh hoạt thường nhật cho người cao tuổi hoặc người khuyết tật gặp khó khăn trong việc tự sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, vệ sinh,
tắm rửa, giải trí, giao tiếp, đi dạo v.v… Ngoài ra, cần phải ghi chép lại công việc, tình trạng của bệnh nhân, lập kế hoạch chăm sóc và tham gia họp.
C4:Tôi có bằng hộ lý, vậy tôi có thể tiến hành trị liệu được không?
T4:Theo như pháp luật Nhật Bản, nếu không có bằng cấp của Nhật Bản thì không được phép. Tuy vậy, trường hợp dựa vào kiến thức và kinh nghiệm của bản thân bạn
nhận thấy tình trạng của bệnh nhân đáng lưu ý thì không nên ngại ngần mà nên nói ngay với nhân viên phụ trách. Điều này là để cung cấp các dịch vụ tốt hơn.
C5:Tại nơi làm việc có các đồng nghiệp cùng quốc tịch với tôi không ?
T5:Hiện tại chúng tôi có 11 nhân viên người Việt nam, 8 nhân viên người philippin, 6 nhân viên người indoneshia. Năm sau chúng tôi dự kiến sẽ tuyển thêm 3 người
ngoài dự án epa.
C6:Nhân viên cơ sở là người như thế nào ?
T6:Con người nơi đây rất hiền lành và tốt bụng, đặc biệt là những đồng nghiệp làm cùng các bạn, họ sẽ giúp đỡ chỉ bảo các bạn không chỉ trong công việc mà còn cả
trong đời sống sinh hoạt.
C7:Nhân lực mà công ty mong muốn là như thế nào?
T7:1) Người biết tôn trọng và bảo vệ quyền lợi cho người cao tuổi và người tàn tật.
2) Người có khả năng làm việc nhóm và có tính hợp tác cao
3) Có khuôn mặt tươi cười ( thường xuyên) , người có thể tránh được cảm giác, lời nói và hành động không đẹp như giận giữ, uể oải.
4) Là người có hoài bão
5) Là người sau khi thi đỗ có nguyện vọng làm việc lâu dài tại Nhật Bản
C8:Tôi có thể làm đêm không ?
T8:Bạn có thể bắt đầu làm đêm sau 6 tháng làm tại công ty, nhưng tùy vào năng lực của từng cá nhân mà có thể làm việc nhanh hoặc chậm. Sẽ luôn có người hướng
dẫn nên các bạn không cần phải lo lắng nếu làm chậm.
C9:Sô lượng nhân viên là bao nhiêu người?
T9:Mỗi tầng vào ca ngày có 2 ~ 4 nhân viên, ca đêm có một nhân viên. Ngoài ra còn có nhân viên hộ lý và nhân viên dinh dưỡng.
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C10:Số lượng bệnh nhân là bao nhiêu?
T10:Tùy vào từng tầng sẽ khác nhau, trung bình mỗi tầng có 10 ~ 20 người. Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ thuật, sau mỗi khoảng thời gian nhất định, các bạn có
thể được bố trí phụ trách công việc sang tầng khác.
C11:Thời gian làm việc 1 ngày và thời gian nghỉ của 1 tháng?
T11:Thời gian làm việc 1 ngày là 8 tiếng, thời gian nghỉ 1 tháng là 9 ngày ( tháng 2 là 8 ngày). Thời gian nghỉ 1 năm là 107 ngày.
C12:Thương tật, bệnh tật của bệnh nhân như thế nào ?
T12:Mất trí nhớ, bệnh mạch máu não, bại não, bệnh nội tạng, tàn tật, bị thương do tai nạn giao thông…
＜Tiếng Nhật、Kỳ thi quốc gia＞
C1：Để thi đỗ kỳ thi quốc gia thì có cơ chế như thế nào ? Ngoài ra việc học tiếng Nhật thì như thế nào ?
T1：Những người được cử sang Nhật như các bạn đều là những người có trình độ năng lực tiếng Nhật N3 trở lên nhưng khi vào công ty, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm
tra lại năng lực tiếng Nhật và độ lý giải của các bạn. Dựa vào kết quả đó mà những giáo viên tiếng Nhật và người phụ trách

hỗ trợ cho các bạn sẽ đưa ra những

phương pháp đào tạo phù hợp với từng cá nhân. Sau đó, các bạn sẽ được tham gia các buổi đào tạo của jicwels , các buổi học tập trung, thi thử, giờ học bên
ngoài trên Internet (tất cả đều miễn phí).
C2:Có những cơ chế như thế nào để lĩnh hội được những kiến thức và kỹ thuật ngành hộ lý?
T2:Đối với trường hợp của các bạn, đều có thể tận dụng kinh nghiệm và kiến thức làm hộ lý, cũng như kinh nghiệm chăm sóc gia đình. Các thuật ngữ chuyên môn và
kỹ năng chăm sóc sẽ được những nhân viên phụ trách hướng dẫn và nghiên cứu ,ngoài ra còn được đào tạo từ các bộ phận bên ngoài ( miễn phí ) Về nguyên tắc,
chúng tôi sẽ tiến hành trao đổi giữa nhân viên phụ trách hướng dẫn với các bạn vào mỗi tháng 1, 3, 6, 12. Mục đích của những cuộc trao đổi này là:
1) Giảm sự thiếu tính hòa hợp trong công việc bằng việc xác nhận các trình tự và kết quả đạt được của 2 bên.
2) Tạo thành một nơi để giải tỏa những vấn đề các bạn lo nghĩ. Việc thiếu hòa hợp xảy ra do sự thiếu lý giải và trao đổi lẫn nhau, do vậy, bằng việc xác minh lại
vớinhau nhưng vấn đề như: khi bản thân các bạn cho rằng kỹ thuật hộ lý của mình đẫ đầy đủ nhưng người hướng dẫn lại thấy là chưa đủ, hoặc ngược lại, các bạn
cảm thấy bất an nhưng người hướng dẫn lại cho là tốt, thì chúng tôi có thể giảm thiểu sự thiếu hòa hợp trong công việc.Ngoài ra, nhờ vào việc hiểu rõ được sự
tiến bộ và các vấn đề của bản thân, các bạn sẽ trở nên có ích khi lập ra mục tiêu ngắn hạn, trung hạn, dài hạn hoặc duy trì động lực. Vì chúng tôi có dự định kể
cả trong công việc hàng ngày các bạn cũng có thể giải tỏa các nghi vấn với nhân viên chỉ đạo, nên các bạn có thể trao đổi mà không ngại ngần gì.
C3：Công ty có giáo viên tiếng Nhật không?
T3：Về cơ bản,1 tuần sẽ có 1 ~ 2 buổi, mỗi buổi học từ 1 ~3 tiếng do giáo viên tiếng Nhật bên ngoài đến công ty dạy. Nội dung bài học có thể thay đổi tùy theo trình
độ từng cá nhân. (miễn phí).
C4：Có người đã đỗ chứng chỉ quốc gia không?
T4：Năm 2020, đã có 4 người đỗ chứng chỉ quốc gia.
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C5：Về công việc, Về tiếng nhật, Các bài kiểm tra và lịch học của Jicwels, Chuẩn bị cho kì thi quốc gia.
T5：
< Về công việc >
Cho đến khi có thể làm việc một mình thì mỗi buổi làm bạn sẽ có 1 tiếng tự học trong giờ làm.
Năm thứ 1 :sẽ có 1 người đảm nhiệm chính việc dạy bạn .Việc của bạn là sẽ nhớ tên bệnh nhân va công việc( nội dung công việc).Mục tiêu là trong năm thứ 1 bạn
sẽ làm một mình.Năm thứ 2:Vào trực(những người có nguyện vọng). Và sẽ trở thành người phụ trách của bệnh nhân.
Năm thứ 3 :Chuẩn bị cho kì thi quốc gia.Khi đó số lần trực đêm có thể giảm bớt tuỳ theo nguyện vọng của các bạn.Sẽ có những buổi thi thử và các bạn sẽ được
đảm bảo về thời gian tự học.Ngoài ra sau đó bạn sẽ tham gia các cuộc họp và các hoạt động khác giống như các nhân viên người nhật.
< Về tiếng nhật >
Việc học N2: 1 tuần 1 buổi 90 phút ngoài giờ làm (sẽ được nhận lương)* Nếu như bạn đỗ n2 thj lớp học này sẽ kết thúc nhưng nếu bạn vẫn có nguyện vọng học
tiếp thj có khả năng lớp học vẫn sẽ được duy trì.
Sách giáo khoa của Jicwels: 1 tuần 1 buổi 90 phút ngoài giờ làm ( nhận lương làm thêm ngoài giờ)
Từ vựng chuyên ngành điều dưỡng: 1 tuần 1 buổi 90 phút ngoài giờ làm ( được nhận lương)
Tiếng địa phương: 1 tuần 1 buổi 120 phút trong vòng 1 tháng . Học ngoài giờ làm ( được nhận lương)
Để chuẩn bị cho kì thi quốc gia thì 2 tháng cuối năm thứ 1 các bạn sẽ có 1 tuần 1 buổi học 90 phút ( tính lương )
< Các bài kiểm tra và lịch học của Jicwels >
Năm thứ 1 : kiểm tra định kì tại cơ sở chia làm 6 lần. Học tập chung 1 lần ( đi về trong ngày)
Năm thứ 2: kiểm tra định kì tại cơ sở chia làm 7 lần. Học tập chung 2 lần( và được trọ lại)
Năm thứ 3: kiểm tra định kì tại cơ sở chia làm 7 lần . Học tập chung 3 lần( được trọ lại )
< Chuẩn bị cho kì thi quốc gia >
Học từ xa: năm thứ2 thì 1 tháng 2 lần sẽ có bài tập và có buổi tổ chức học ngoài .
Kì thi quốc gia: Năm thứ 2 sẽ có giờ học của giáo viên 1 tháng 2 lần mỗi lần 90 phút trong giờ làm.
Kĩ thuật điều dưỡng : năm thứ 3 sẽ có 4 ngày học được tổ chức ngoài.
ngoài ra năm thứ 3 bạn sẽ có 1 đến 2 lần thi thử.

Sẽ có rất nhiều sự chế độ học tập và làm việc cho các bạn. Nên đừng lo lắng nhé!!!.
C6:Nghỉ phép về nước, nghỉ thư giãn
T6: ①Năm1/năm2/năm3 : mỗi năm 10 ngày , ②Sau khi thi chứng chỉ quốc gia ：30 ngày , ③Những năm sau： 14 ngày
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※Có thể thay đổi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

https://www.ohji.ne.jp
mail@ohji.ne.jp
https://www.facebook.com/ohji.fukushi/
https://www.facebook.com/kazum1.takahashi
https://www.facebook.com/tuan.pear
Mã số kết hợp：7000828 & 7000829
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