
Milik karyawan sebuah keluarga, perusahaan lain kirim 

(Presiden Maeda) 

（ Divisi Reformasi dan Magang teknis ） 

Pada tanggal 28 Desember, kami 

mengundang perusahaan mitra tahunan 

untuk mengadakan pertemuan laporan 

keuangan semester pertama untuk 

bulan Desember dan pesta akhir tahun 

untuk tahun 2019.  

magang, Firmansyah, yang diakui karena tanggung 

jawabnya sebagai senior, dan Aah, MVP pertama karena 

terus-menerus bekerja dengan senyum, dipilih. Dan dari 

Jepang, Masato Ogura dipilih karena dia diberi imbalan 

karena melakukan persis apa yang diminta, akan 

bekerja 10 menit sebelum waktu pertemuan, dan 

memungut sampah di halaman. Sudah selesai. Ini diikuti 

oleh pengumuman MVP tahunan yang akan dikirim ke 

karyawan yang memenangkan suara terbanyak tahun 

ini. Pemenang dari pertempuran satu tahun ... Masato 

Ogura! !  

Namun, Kenichi Yoshikawa, karyawan baru yang 

bersemangat, bergabung dengan Divisi Reformasi tahun 

ini, dan saat menerima inspirasi, Shinichi Ariura, 

manajer umum, termotivasi dan bersemangat tentang 

Divisi Reformasi. Lebih lanjut, Divisi Bisnis Sementara 

akan menambah jumlah trainee praktek kerja baru 

sebanyak dua dari tahun depan dan meramaikan bisnis 

dengan total sepuluh orang, jadi kami berharap 

setengahnya lagi.  Kami percaya bahwa setiap orang, 

termasuk subkontraktor, adalah kelompok dan keluarga. 

Pada tahun 2020, kita semua ingin tertawa ketika kita 

baik dan saling mendukung ketika kita buruk. " Setelah 

itu, Departemen Manajemen mengeluarkan laporan 

numerik, diikuti oleh MVP bulanan. Di antara peserta 

magang, Firmansyah, yang diakui karena tanggung 

jawabnya sebagai senior, dan Aah, MVP pertama karena 

terus-menerus bekerja dengan senyum, dipilih.  

 

ini. Pemenang dari 

pertempuran satu tahun ... 

Masato Ogura! ! Dua orang 

berpengaruh lainnya, yang 

bersaing dengan satu suara, 

memperoleh suara tertinggi 

bulan ini, memenangkan 25 

suara. Dia mengatakan 

pemenang MVP tahun lalu dan 

mewarisi kostum tahunan 

khusus MVP-nya dari seniornya 

Tomohito Wada.  

mewarisi kostum tahunan khusus MVP-

nya dari seniornya Tomohito Wada. 

"Tahun ini adalah tahun 

ketidaknyamanan bagi perusahaan dan 

Direktur Okano, jadi saya sangat 

terkejut bahwa kami memenangkan 

penghargaan. Saya ingin memberikan 

kembali kepada perusahaan yang saya 

miliki! "  

penghargaan. Saya ingin memberikan kembali kepada 

perusahaan yang saya miliki! " Dan akhirnya, jamuan 

semua orang telah menunggu. Pesta akhir tahun M's Hold 

telah dimulai dengan Ryoki Okano, Divisi Bisnis Sementara 

yang memimpin! Kami menikmati mengobrol sambil makan 

hot pot di setiap meja. Di tengah pertemuan, Kenichi 

Yoshikawa, yang bergabung dengan perusahaan dari tahun 

ini, memberikan pidato termasuk pengenalan diri, magang 

dari magang Jepang "Kiroro to the future", permainan bingo 

dengan hadiah mewah Dan sebagainya. Pada akhirnya, 

Shinichi Ariura, Manajer Umum Divisi Bisnis Reformasi, dan 

Shigehiro Nishihara, Divisi Administrasi Bisnis, diberhentikan 

setelah kata-kata penutupan jangka menengah.  

 

(Masato Ogura) 
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Shigehiro Nishihara, Divisi Administrasi Bisnis, 

diberhentikan setelah kata-kata penutupan jangka 

menengah. Akankah ekonomi jatuh lagi tahun depan 

karena kenaikan pajak konsumsi dan kerusuhan politik 

global? Bukankah perusahaan merasa sakit? Terlepas dari 

kekhawatiran itu, itu adalah peristiwa tahun-ke-tahun yang 

bermakna yang dapat menerbangkan berita kelam 

tersebut. Tahun ini, saya benar-benar bahagia bisa bekerja 

tanpa cedera dan melanjutkan perjalanan karyawan 

pertama saya tahun ini. 
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(12 月度月間 MVP に選ばれた従業員たち) 

Dan ketika MVP diumumkan, alasannya selalu diumumkan. 

Bahkan mereka yang ketinggalan MVP akan diumumkan 

alasannya jika ada suara. Dengan tidak hanya mengumumkan 

MVP tetapi juga 'alasan spesifik ", keinginan untuk persetujuan 

bahwa" jika Anda berbuat baik, Anda akan dievaluasi dan 

diakui dengan benar "akan puas, dan" Mari kita lakukan yang 

terbaik lagi bulan depan" Menariknya, baru-baru ini suara 

terbelah secara merata. Suara yang dibagi berarti bahwa 

semua karyawan tumbuh. Jika suara terkonsentrasi pada satu 

karyawan, organisasi dianggap tidak stabil. Sejak menerapkan 

sistem ini, karyawan kami telah berjuang untuk melakukan 

hal-hal baik setiap hari, dan mata mencoba untuk mengamati 

hal-hal baik telah tumbuh.  

  

 MVP bulanan pada pertemuan laporan bulanan dan memberi 

para pemenang sertifikat dan uang. Kali ini, mari kita 

pertimbangkan mengapa kita melakukan ini dan hasil seperti apa 

yang keluar. Pertama, inisiatif ini bertujuan untuk mengamati 

rekan kerja dan menemukan perilaku yang baik. Metode 

pemungutan suara melibatkan pemungutan suara dengan 

menulis secara konkret apa yang membuat Anda terkesan 

dengan perilaku dan perilaku karyawan. Misalnya, konten 

abstrak seperti "Saya bekerja keras" tidak pantas, dan konten 

khusus seperti "Saya mengambil sampah saat sibuk dan selalu 

tersenyum ketika saya menyapa di pagi hari" Konten sesuai. 

tidak harus membersihkannya karena itu menjadi kotor." 

Hidup tidak ada artinya jika Anda hidup sampai mati. Saat 

Anda dalam hidup, Anda menerima keseriusan dan 

kegembiraan dalam sukacita, tawa, kesedihan, dan 

menangis setiap detik. Manusia dilahirkan di dunia ini untuk 

bertindak. Ia dilahirkan bukan untuk hidup lama dan mudah, 

tetapi untuk mendapatkan berbagai pengalaman dalam 

kehidupan yang terbatas. Ya, hidup bukan panjang tapi 

dalam. 

～ Divisi Renovasi ～  ・ Retensi merek → Apa yang harus 

dilakukan divisi Reformasi pada tahun 2020 adalah menetapkan 

nama. Kami meluncurkan merek "reformasi Hanasaka" pada 

tahun 2019 dan sedang mengembangkan bisnis kami, tetapi 

masih ada beberapa yang tidak tahu, jadi penting untuk 

memberi tahu mereka. Pada saat yang sama, sangat penting 

untuk mengerjakan Hanya satu. Saya akan menghilangkannya 

karena saya tidak bisa memperkenalkan semuanya. Gambar 

“Lukisan Seni” dan jual barang-barang lain menggunakan toko 

online. "Reformasi era" yang membayangkan latar belakang 

zaman seperti era Meiji, Taisho, dan Showa akan menjadi inti 

dari "Merek Hanasaka".  Perluasan bisnis Steri Power→ 

知ってもらうことが大切だ。それと同時に、オンリーワンの取り組み

を図ることが急務である。全ては紹介できないので割愛させて頂く

が、「お家のお手伝いサービス（お困りの箇所を無料で 1 回）」や、挨

拶周り時などに、近隣の方々のお家の外壁状況を専門的立場から詳し

く無料で診断するサービス、壁にワンポイントのイラストを描く「ア

ート塗装」、ネットショップを利用した雑貨販売。明治、大正、昭和

といった時代背景をイメージした「時代リフォーム」などが「ハナサ

カブランド」の核となってくるだろう。・ステリパワー事業の拡大→

12 月 13 日(金)に兵庫県からイーエステクノロジー株式会社 営業担

当の明石様にお越しいただき、ステリパワーの勉強会を実施し、ステ

リパワーに関することや各製品について幅広く学ぶことができた。 

ウィルス感染が本格的になってくるこの季節。ステリパワーの事業も

拡大させていく方針だ。 

 

"Kadomatsu adalah tonggak 

penting dalam perjalanan 

bawah tanah, dan itu 

berantakan dan berantakan." 

～Sementara Divisi～・Harta karun karyawan→Tujuan Divisi 

Sementara adalah untuk menghargai karyawan. Seperti 

tahun lalu, sistem kerja akan ditinjau untuk mengurangi jam 

kerja. Ryoki Okano ingin memberi karyawan waktu untuk 

beristirahat. "Saya beristirahat ketika saya beristirahat 

dan melakukan yang terbaik. Saya pikir itu adalah 

pendekatan yang paling efisien, produktif, dan paling 

efektif untuk keselamatan," ・Peningkatan pendidikan & 

kelanjutan karyawan dan evolusi merek M.   Melakukan 

pelatihan karyawan dengan kekuatan penuh. Melalui 

pertemuan dan pelatihan, memperdalam pemahaman 

bersama di dalam divisi bisnis. Pada saat yang sama, kami 

akan melanjutkan dan mensublimasikan "merek M" yang 

hanya dapat dilakukan oleh perusahaan kami, dengan tujuan 

untuk menerima penilaian kinerja Asosiasi Kerjasama 

Kerjasama Teknologi dan Keselamatan Manajemen Sumitomo 

Ringyo Home Tech selama dua tahun berturut-turut.  

それと同時に、弊社にしかできないこと「エムズブランド」を継続、

昇華していって、住友林業ホームテック株式会社 安全協力会 様か

らの業績評価＆安全管理表彰の 2 年連続受賞を目指す。 

～リフォーム事業部～ ・ブランドの定着→リフォーム事業部が

2020 年にまず取り組むべきことはなんと言っても名前の定着であ

ろう。2019 年より「ハナサカリフォーム」ブランドを立ち上げ、

事業を展開しているが、まだ知らない方もおられると思うので広く

知ってもらうことが大切だ 

 

。それと同時に、「ハナサカブランド」も定着させることが急務であ

る。ここでは全てを紹介できないので割愛させて頂くが、「お家のお

手伝いサービス（お困りの箇所を無料で 1 回）」や近隣の方々への

挨拶周り時などにお家の外壁状況をチェックする「押売り外壁診

断」、壁にワンポイントの弊社オリジナルイラストを描く「アート塗

装」、そして、ネットショップを通じた、明治、大正、昭和をイメー

ジしたリフォームや雑貨の販売をする「時代リフォーム」などが「ハ

ナサカブランド」の核となってくるだろう。 

・協力会社様を含めた勉強会の実施 

協力会社様と積極的に勉強会を実施していき、弊社の良いことや悪

いこと全てを知って頂くと同時に、協力会社様を含め、全員がグル

ープであり、家族であるという共通理解を目指す。 

・資格取得の推進 

これは仮設・リフォーム事業部どちらにも当てはまることである

が、弊社では資格取得に関する費用を全て負担している。さらに、

実習生たちのために早朝から日本語の勉強会をするなど資格取得

全面的にバックアップしているのだ。 

・ステリパワー事業の拡大 

（Logo busa Hanasakari） 

bawah tanah, dan itu berantakan dan berantakan." Itu adalah 

kyoka yang dinyanyikan Ikkyu Zenshi sambil berjalan keliling 

kota dengan tengkorak selama Tahun Baru. Seberapa baik kita 

hidup dalam hari yang terbatas dalam kehidupan kita sehari-

hari? Mengapa tidak mempertimbangkan Tahun Baru di awal 

tahun? Bisa jadi Ikkyu Zen berani memberitakan kemerdekaan 

dan kehidupan di Tahun Baru. Dapat dikatakan bahwa 

seseorang mulai berjalan menuju kematian sejak lahir. 

Beberapa mungkin masih hidup untuk mati. Ini logika yang 

sama dengan seorang anak yang mengatakan teorinya, "Anda 

tidak harus membersihkannya karena itu menjadi kotor." 

Musim ini ketika infeksi virus 

menjadi skala penuh. 

Perusahaan berencana untuk 

memperluas bisnis SteriPower.  

 
Perusahaan selalu 

memberikan penghargaan 

MVP bulanan pada 

pertemuan laporan bulanan 

dan memberi para 

pemenang sertifikat dan 

uang. Kali ini, mari kita 

pertimbangkan mengapa 

kita melakukan ini dan hasil 

seperti apa yang keluar. 

Pertama, inisiatif ini 

bertujuan untuk mengamati 

rekan kerja dan 

menemukan perilaku yang 

baik. Metode pemungutan 

suara melibatkan 

pemungutan suara dengan 

menulis secara konkret apa 

yang membuat Anda 

terkesan dengan perilaku 

dan perilaku karyawan. 

Misalnya, konten abstrak 

seperti "Saya bekerja keras" 

tidak pantas, dan konten 

khusus seperti "Saya 

mengambil sampah saat 

sibuk dan selalu tersenyum 

tetapi untuk mendapatkan 

berbagai pengalaman 

dalam kehidupan yang 

terbatas. Ya, hidup bukan 

panjang tapi dalam. 

（ Bulan ini MVP ） 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kata-kata ayah  

Bergerak dalam mengantisipasi 2020-Kegiatan masing-masing divisi bisnis- 

 


