
Milik karyawan sebuah keluarga, perusahaan lain kirim 

Setelah pertemuan diadakan di ruang konferensi di 

depan stasiun, orang-orang hebat bulanan diumumkan 

setiap bulan. Peserta pelatihan memilih Andri Slamet 

Saputra, yang telah memahami pekerjaan dengan baik. 

Kemudian, Kenichi Yoshikawa, Divisi Reformasi, yang 

selalu dipuji karena belajar dari dirinya sendiri dan 

tidak memiliki kompromi, dipilih oleh Jepang. Orang 

hebat berikutnya akan diumumkan pada 10/5.  Kali ini 

tidak dipilih sebagai orang hebat,   ada suara untuk 

mendukung karyawan lain seperti "Saya berpikir 

tentang perusahaan dan bawahan saya", "Kecepatan 

kerja cepat", "Respons selama topan itu bagus" 

Sebuah video telah menerima banyak 

umpan balik. Karena topan 9/9, 

transportasi umum di Prefektur Chiba 

tidak bergerak, dan banyak orang masih 

menderita kerusakan bangunan dan 

pemadaman listrik. 

Pertama-tama, saya akan 

melakukan yang terbaik 

sehingga saya dapat ‟

menerima evaluasi M’s 

Hold". Shinichi Ariura, 

Manajer Umum Divisi 

Renovasi, 

Evolusi Divisi Sementara tidak akan berhenti. Pada pertemuan 

9/10, Atas panggilan Ryoki Okano, manajer umum divisi 

tersebut, kami mengadakan pertemuan dengan seluruh 

perusahaan, termasuk divisi renovasi dan divisi manajemen 

bisnis. Isinya adalah pengenalan trainee praktek kerja yang 

baru dan pengumuman instruktur trainee baru, konfirmasi 

dan ringkasan pendapat dan permintaan dari perusahaan 

mitra, dan untuk membuat perbedaan dengan perusahaan 

lain, semua orang berlatih sambil mengonfirmasi video 

"Bagaimana mengatakan halo", yang merupakan salah satu 

"Merek M’s" yang mengejar apa yang hanya bisa dilakukan 

oleh perusahaan kami. Direktur Okano berbicara dengan 

gembira. Alasan mengapa Divisi Reformasi dan 

Departemen Manajemen berpartisipasi dalam pertemuan 

kali ini adalah karena mereka ingin melihat semua upaya 

mereka. Secara khusus, Merek M’s tidak hanya dibuat oleh 

Divisi Sementara, tetapi tidak memiliki arti kecuali 

pendapat dibagikan dan diimplementasikan di seluruh 

perusahaan. Saya akan membuat Merek M’s. 

Pertama-tama, saya akan melakukan yang terbaik 

sehingga saya dapat   

 

Manajer Umum Divisi Renovasi, terkejut dan berkata 

sebagai berikut. Saya kagum pada tingkat 

kelengkapan dari pertemuan sementara divisi 

sementara ini. Namun, dalam hal Merek M’s, Divisi 

Reformasi tidak pernah kalah. Kami menyiapkan 

Merek M’s sebelum, selama dan setelah renovasi 

untuk membedakan diri dari perusahaan lain. aru 

didirikan adalah layanan bantuan yang 

memungkinkan pelanggan setelah konstruksi untuk 

membantu satu titik masalah di rumah. Selain itu, 

kami secara rutin melakukan tindak lanjut purna 

jual dan menyampaikan komunikasi M’s Hold ini.  

Kedua divisi sekarang berkembang pesat.  

 

kerja cepat", "Respons 

selama topan itu bagus.” 

pemadaman listrik. Pada saat itu, ada hadiah yang luar biasa dari 

paduan suara. Mereka adalah paduan suara siswa sekolah menengah 

Cantica Nova di Republik Slovakia. Meskipun dipaksa untuk tinggal di 

bandara di negara asing, mereka melakukan konser kejutan dengan 

mengatakan, "Mari kita semua baik-baik saja". Suara nyanyian 

mereka mengubah seluruh bandara penuh kecemasan dan bergegas 

ke suasana damai. Orang-orang yang menonton film ini menerima 

banyak pujian seperti "Saya tergerak" dan "Terima kasih atas suara 

nyanyiannya yang indah". Keinginan untuk membantu daerah yang 

terkena dampak luar biasa! Semoga beruntung Chiba! 

 

 

（Cantica Nova） 

（Yoshikawa, Andri, Presiden Maeda） 
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Agustus Bagus Orang Pengumuman! Hal hebat tentang orang Jepang!  

(Saat rapat) 

Divisi Sementara naik ke level yang lebih tinggi! 

M’s Hold Surat kabar Vol.8 

 



(LALA, Nakatani, Okano, Presiden Maeda ) 

(Pendidikan husus ) 

perusahaan, seperti menyiangi in-house 

dan membersihkan ruang umum. Pada 

bulan Oktober, Andri dan Rizal, yang 

bekerja seperti karyawan Jepang, 

sayangnya pulang ke rumah. Saya harap 

Aah dan Karno akan menarik M’s setelah 

mereka kembali ke rumah. 

 

（熱心にメモをとる岡野涼輝） 

sesuatu adalah saat kamu merasa 'lambat'." Tidak masalah apa masa 

lalu itu. Yang penting adalah mulai dari saat ini atau tidak. Orang 

dilahirkan di pagi hari dan mati pada saat yang sama ketika mereka 

tertidur. Ada ide seumur hidup. Jika demikian, kehidupan dimulai 

segera setelah Anda bangun. Tidak masalah apa yang Anda tidak bisa 

lakukan di masa lalu atau kesalahan yang Anda buat kemarin. Hanya 

manusia yang dapat mengubah hidup mereka dengan mengubah pola 

pikir mereka pada hewan. Jika batas waktu hidup adalah hari ini, 

dapatkah Anda hidup dengan hati-hati hari ini? 

dapatkah Anda hidup dengan hati-hati hari ini? Yasuhiro Oyama 

menyatakan bahwa kebahagiaan orang adalah "dicintai", "dikagumi", 

"membantu", "dibutuhkan".   Bagaimana dengan diriku sendiri? 

Kapan kamu akan merasa senang? Anda tidak dapat merasakan 

kebahagiaan hanya dengan memiliki banyak uang. Mungkin seperti 

yang disebutkan Oyama. Pak Oyama melanjutkan. "Segala sesuatu 

kecuali yang dicintai dapat diperoleh melalui bekerja di tempat 

kerja" Kita menghabiskan sebagian besar hidup kita di tempat kerja. 

Lupa waktu dan berusaha bekerja bisa dikatakan sebagai jalan 

pintas yang membuat Anda bahagia. Tidak ada yang bisa menjamin 

untuk bangun besok. 

Dari 9/10, dua trainee praktek kerja baru 

dari Indonesia bergabung dengan divisi 

sementara. Nama-nama itu Aah dan Karno 

Dinoto. Keduanya memperkenalkan diri 

dalam bahasa Jepang pada pertemuan 

divisi sementara dan disambut oleh 

karyawan mereka dengan senyum. 

hati saya. Ketika pelatihan selesai dan ketika Anda 

kembali ke Jepang, semua karyawan akan mendukung 

Anda sehingga Anda dapat kembali ke negara asal dengan 

senyum jika Anda dapat berlatih di M's. Selamat datang 

di M’s Hold!" Selain itu, mulai hari ini, Departemen 

Manajemen menerapkan "pendidikan keselamatan dan 

kesehatan" dan "pendidikan perancah khusus" selama dua 

hari sebagai pelatihan karyawan baru. Dua orang membuat 

catatan untuk berusaha keras untuk mengerti. Selain itu, 

bersama dengan anggota komite kecantikan, Yoshikawa 

Kenichi, ia bekerja aktif dan memberikan kontribusi besar bagi 

perusahaan, seperti menyiangi in-house dan membersihkan 

ruang umum.  

"Waktu paling awal untuk 

menyelesaikan sesuatu adalah 

saat kamu merasa 'lambat'." 

karyawan mereka dengan senyum. Divisi bisnis sementara 

sekarang memiliki 10 anggota. Masing-masing dari mereka 

akan ditugaskan seorang pemimpin, Aah → Fuse Ituna, Karno 

→ Wada Tomohito. Kata kedua pemimpin itu. “Karno, Aah 

masih tidak tahu apa-apa. Apakah mereka menjadi lebih 

baik atau lebih buruk tergantung pada pendidikan kita. 

Saya ingin hidup setiap hari dengan tanggung jawab atas 

tindakan dan perilaku mereka. Juga, karena empat trainee 

praktek kerja senior akan hidup bersama, saya ingin 

mereka mengajari saya berbagai hal dan juga menjaga 

hati saya. 

Nakatani, presiden sesekali tertawa dengan ringan Direktur 

berbicara dengan panas dengan sedikit gugup. Dalam program 

radio ini, topik-topik berikut dibagi secara luas. ● Tentang 

kerjasama perusahaan pengalaman kerja ● Bagaimana 

Asukuru Kusatsu dan perusahaan kami bertemu satu sama lain 

●Bisnis perusahaan ●Latar belakang untuk membantu anak 

berandalan pulih ●Poin penting dalam memberikan dukungan 

pekerjaan ● Misteri senyum manajer Okano 1 juta dolar 

Akhirnya, Yale dikirim dari direktur. "Bagaimanapun, tolong 

tantang apa pun tanpa takut gagal. 

tantang apa pun tanpa takut gagal. Dan bertemu berbagai 

orang dan mencari orang terhormat yang bisa disebut 

master! " Program radio ini juga dapat didengar dari HP. Jika 

Anda tertarik, silakan dengarkan bahkan di waktu santai atau di 

tempat kerja. Terima kasih kepada FM Kusatsu Corporation, 

LALA dari Radio Personality, dan Direktur Asukuru Kusatsu / 

Nakatani. Sekolah Jepang juga telah memulai liburan musim 

panas dan semester kedua telah dimulai. Sementara itu, saya 

mendengar bahwa semakin banyak anak tidak dapat 

bersekolah karena berbagai alasan seperti belajar dan 

persahabatan. Anda tidak harus pergi ke sekolah secara paksa. 

Semuanya memiliki waktu yang tepat untuk setiap orang. Saya 

ingin anak-anak dan orang tua mereka ingat bahwa ada fasilitas 

dukungan anak seperti Asukuru Kusatsu dan "lokasi" mereka 

tanpa pergi ke sekolah. 

 

 

(Aah dan Karno) 

bisnis sementara, muncul di 

radio [ASKUL Kusatsu-Director 

Nakatani's e-talk”], dan 

bersama dengan Direktur 

Nakatani, presi11den sesekali 

tertawa dengan ringan Direktur 

berbicara dengan panas 

dengan sedikit gugup. 

 

  

  

  

 

   

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Co-star dengan ASKUL! 

8/16, Presiden Maeda dan 

Ryoki Okano, manajer 

bisnis sementara, muncul 

di radio [ASKUL 

Kusatsu-Director 

Nakatani's “a e-talk”], dan 

bersama dengan Direktur 

Nakatani, presiden 

sesekali tertawa dengan 

ringan Direktur berbicara 

dengan panas dengan 

sedikit gugup. 

Kata-kata ayah   

Karyawan baru yang diharapkan bergabung! 


