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Bizarr japán részmunkaidős állások
// Veske

Folytatás a következő oldalon!

Mint itthon is tapasztalhatjuk, egyre kevesebb a munkalehetőség 
diplomásoknak, érettségizetteknek, vagy akármilyen végzettséggel 
rendelkezőnek is. Japánban sincs máshogy, csakhogy kedvenc távol-keleti 
országunkban egyre bizarrabb állásokra is pályázhatnak 
a munkanélküliek.

A felnőtt film forgató Deep’s (http://
www.deeps.net) keres maximum 160 cm 
magas felnőtt, de gyermek arcú férfiakat 
filmjeikhez… A színészt még aznap kifizetik, 
de azért érdekes kis felhívás.

Itthon is találunk érdekes munkákat, amelyekhez 
sem ész, sem képzettség nem szükséges. Az egyik 
legjobb példa ilyen típusú munkára Japánból, a bal-
lon felügyelő. A munka megkívánja a pontos és lelkiis-
meretes munkavégzést, hiszen a reklámozásra szánt 
ballonnak kellően felfújtnak, és üzemképesnek kell 
lennie a felszálláshoz. Sok bolt és pacsinko szerencse-
játék üzlet használ ilyen típusú reklámot, ezért ez gya-
korinak mondható munkalehetőség is egyben.
A napi bér 5300 és 7300 jen között vannak, ami 
nagyjából 12000 és 17000 forint között mozog. Ez 
azért még részmunkaidős állást tekintve is remek 
fizu.

Veske blogja: 

http://japanfenyei.
blogspot.hu/

Forrás: 

http:// en.
rocketnews24.com/
2013/01/02/3-bizarre-
part-time-jobs-in-
japan-man-boy-for-av-
balloon-watcher-and-
fake-wedding-guest/

A Dairi esküvői cég ugyanis kamu-vendég 
részmunkaidős állást hirdet. Ilyen melóba azt 
hiszem sokan bele tudnánk lendülni: Elmenni 
egy esküvőre, beszélgetni, enni-inni, aztán 
bezsebelni a fizetést. Csak el ne feledkezzünk 
kiöltözni.
És a fizetés összege sem húzza le a szánk szélét: 
10000 és 15000 jen között, azaz kb. 23000 és 
35000 Ft közötti összeg.

Alacsony, 

kisfiús arccal megáldott úriember keres-

tetik. Bensőséges munkakörnyezetben, 

azonnali fizetéssel.

Kellemes

 megjelenésű, kommunikatív és kedves 

munkatársat keres évek óta sikeresen futó 

esküvői cég.    

Magas presztizsű 

cég keres megbízható munka-

társat, ballon marketing asz-

szisztensi posztjára.
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Én biztosra veszem, hogy közületek már legalább 5-ből 
4 személy látott japán pornó filmet. Szinte minden esetre 
igaz, hogy a lényegesen izgató testrészeket a videókból cen-
zúrázzák.

És itt jön a lényeg: vajon abba belegondoltatok már, hogy ki 
lehet az, aki egész nap ott ül a képernyő előtt, és képkockáról-
képkockára cenzúrázza ezeket a felnőtteknek szóló filmeket? 
Ugyanis a múlt egy igen rövid szakaszában (9 napig) lehetett 
jelentkezni, eme lelkiismeretes és nemes szakmára.

A fizetség ugyan nem valami kecsegtető: 750 jen/óra 
+ tömegközlekedési bérlet, viszont akár háziasszonyokat, 
diákokat és baráti csoportot is várnak a munkára. De ha nem 
győzött volna meg minket a csodás lehetőség, akkor tovább 
megyek, ugyanis a munka első szakaszában fokozatosan 
erősödő nehézségű feladatokat bíznak csak a kezdőkre. És 
képzési lehetőséggel is várják az újoncokat, így a tapasztaltabb 
munkatársaktól tanulhatják el a szakma csínyját bínyját, az 
összesen 3 hónapos képzés alatt.

Semmilyen előképzettség vagy technikai feltétel nem 
előírt. A videók letölthetőek és a szoftver is, melyet megkap a 
vállalkozó szellemű munkaerő, csak elszántságra és kellő ideg-
rendszerre lesz szükség. Türelemre és pontosságra… hiszen ez 
egy komoly és lelkiismeretes munka!

Az a vicc, hogy ez esetben tényleg szexmentes! A 
lényeg, hogy vonzó legyen a lány és lehetőleg fiatal, 
de nem fiatalkorú (of course!). De mielőtt beleu-
granánk a dolgok közepébe gondoljunk csak bele…
…hányszor volt az, hogy késő este, hulla fáradtan 
értünk haza és ahogy utolsó erőnkkel bedőltünk az 
ágyba, senki sem volt aki mellé odahúzódhattunk vol-
na. Bizony szomorú dolog, de ne csüggedjünk! Gon-
doljunk kedves japán embertársainkra, akiknek ez a 
probléma már soha többé nem nyomasztja a vállát. 
Ugyanis megszületett az első „Ölelős kávézó” (Cuddle 
Cafe), de a Szundi Cafe csak jobban hangzik… (Ez sa-
ját találmány, ezért nem hivatalos elnevezés!)

Felnőtt film cenzurátor – Izgalmas 

munkakörnyezetbe, kreatív képességekkel 

megáldott, videószerkesztő munkatársat 

keresünk! Részmunkaidőre!

Imádsz aludni? 

Itt a helyed! – Nyugodt és jól fizetett állással 

várunk minden fiatal és csinos hölgyet új 

üzletünkbe. (Szexmentes állás)

A következő külön-
leges munka kifejezetten 
lányoknak – ha lehet, csinos 
és kedves lányoknak – író-
dott, és nem mondanám 
igazán részmunkaidősnek 
sem… Attól függ, honnan 
nézzük.

Az üzlet eredeti neve: Soineya, mely annyit tesz „együtt alvó bolt”. A Soineya tavaly szeptemberben nyi-
totta meg a kapuit és minden kedves – lehetőleg perverziótól mentes – férfit, nőt várnak nagy szeretettel 
és puha párnákkal. Mint minden hasonlóan fantáziadús üzlet, a Soineya is Tokióban, Akihabarán található.

Minden nőnemű egyén jelentkezhet, aki középiskolát végzett, de legfeljebb 30 éves! A fizetés is sokkal 
kedvezőbb, mint az előző munka esetében, hiszen 3500 jen/óra bérrel már lehet valamit kezdeni, főleg ha 
ilyen csudijó munkát kell végezni. Viszont azt ne feledjük, hogy a műszak 10 órás, bár nem hiszem, hogy 
hazaérve hulla fáradtan kotornánk a párnánk után.

Arról nem szól különösképp a bolt szabályzata, mit nem szabad csinálni a vendégeknek, de ne is számít-
sunk semmi extrára. Aki oda betér, feküdjön és aludjon, meg amit még kifizetett, ugyanis az árlista azt is 
meghatározza, hogy a különféle alvópózoknak, különféle árai vannak.

DE plusz pénzt kell fizetni, ha magunk akarjuk kiválasztani, melyik lánykával szeretnénk eltölteni az 
időt: így plusz 1000 jennel (13$) (további óránként 500 jennel (6,5 $)) kell számolnunk! Ezt a díjat Shimei-
ryo-nak hívják.

Magas presztizsű 

cég keres megbízható munka-

társat, ballon marketing asz-

szisztensi posztjára.

http://anipalace.hu

