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Công ty TNHH AEON Việt Nam 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2019 

 

AEON VIỆT NAM LÀ MỘT TRONG NHỮNG “NƠI LÀM 

VIỆC TỐT NHẤT CHÂU Á NĂM 2019” 

Vào ngày 10/07 vừa qua, Công ty TNHH AEON Việt Nam đã được vinh danh là một trong 

những môi trường làm việc tốt nhất ở Châu Á năm 2019, tại Buổi lễ trao giải do Tạp chí 

hàng đầu về nhân sự khu vực Châu Á tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ - Giám Đốc Quản Trị Chiến Lược Nguồn Nhân Lực của AEON 

Việt Nam nhận Giải Thưởng tại Buổi lễ vinh danh 

Với kết quả đánh giá cao hơn đáng kể so với mức bình quân của khu vực, AEON Việt Nam 

đã được bình chọn và vinh danh tại Buổi lễ bên cạnh những thương hiệu như UNILEVER, 

HEINEKEN, H&M v.v Giải thưởng được xem là thành quả cho những nỗ lực của doanh 
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nghiệp này trong việc xây dựng môi trường làm việc công bằng, đầu tư đào tạo chuyên 

nghiệp trong và ngoài nước, mang đến những cơ hội phát triển như nhau cho nhân viên. 

Chính thức thành lập vào năm 2012 và khai trương Trung tâm mua sắm đầu tiên AEON – 

Tân Phú Celadon vào năm 2014, bên cạnh việc không ngừng nỗ lực phát triển thêm nhiều 

sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao và mang đến nhiều trải nghiệm mua sắm mới cho khách 

hàng, AEON Việt Nam luôn chú trọng vào việc đầu tư và phát triển con người trong tầm 

nhìn dài hạn của công ty. 

Đại diện AEON Việt Nam, bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Giám đốc Quản trị Chiến lược 

Nguồn Nhân lực chia sẻ, “Được công nhận là một trong những nơi làm việc tốt nhất tại 

Châu Á bởi HR Asia Award mang lại vinh dự và nguồn động lực rất lớn cho AEON Việt 

Nam. Tại AEON Việt Nam, người AEON luôn là một trong những tài sản quý giá và đầu tư 

vào việc phát triển nhân viên được xem là cam kết trong chiến lược quản trị nguồn nhân 

lực dài hạn của công ty nhằm trở thành “Nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam”. Tạo dựng môi 

trường làm việc ý nghĩa, đầu tư vào đào tạo và mang đến những cơ hội thách thức như 

nhau cho tất cả nhân viên chính là nền tảng để cùng nhau phát triển và kiến tạo tương lai. 

AEON Việt Nam chắc chắn là sự lựa chọn đúng đắn dành cho những ai luôn mong muốn 

phát triển bản thân và sự nghiệp.” 

Thông tin liên hệ: 

Công ty TNHH AEON Việt Nam 

Phòng Truyền thông và Trách nhiệm Xã hội 

Địa chỉ: Số 30 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP.HCM 

Email: phongtruyenthong@aeon.com.vn 

Điện thoại: (033) 217 9797 
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