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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10, 2020

AEON VIỆT NAM BỨT PHÁ TĂNG 52 BẬC SAU 3 NĂM TRONG TOP
100 NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT VIỆT NAM
Công ty TNHH AEON Việt Nam (AEON Việt Nam) tiếp tục được vinh danh là một trong các
công ty có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam, với sự bứt phá vượt trội, tăng 52 bậc sau 3
năm, đứng thứ 29 trong “Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” do Anphabe công bố vào
tối 22/10/2020.
Danh sách Top 100 vừa được công bố tại Lễ vinh danh Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2020 do
Anphabe – đơn vị tư vấn về giải pháp thương hiệu nhà tuyển dụng và môi trường làm việc hạnh phúc
tại Việt Nam tổ chức. Đây là kết quả bình chọn của cuộc khảo sát hơn 500 doanh nghiệp trong hơn
20 lĩnh vực, ngành nghề tại Việt Nam, với hơn 70,000 người đi làm có kinh nghiệm, được thực hiện
bởi Anphabe và Intage – Công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu Nhật Bản.
Năm 2020, AEON Việt Nam tiếp tục được vinh danh bên cạnh những thương hiệu nhà tuyển dụng
hàng đầu khác như Nestle, Coca Cola, Vinamilk, … Nhà bán lẻ từ Nhật Bản đã có sự bứt phá vượt
trội, tăng 52 thứ hạng so với năm 2017, vươn lên vị trí 29 trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt
Nam 2020 cho tất cả các ngành nghề. Trước đó, vào đầu tháng 07, AEON Việt Nam đã được vinh
danh là một trong những “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” năm thứ hai liên tiếp bởi HR Asia – Tạp chí
Nhân sự hàng đầu khu vực bình chọn.
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Bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ - Giám đốc Quản trị Chiến lược Nguồn nhân lực AEON Việt Nam tại Lễ
trao giải tối 22/10/2020
Bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ - Giám đốc Quản trị Chiến lược Nguồn nhân lực của AEON Việt Nam cho
biết: “AEON Việt Nam rất vinh dự khi liên tiếp nhận được các giải thưởng uy tín về thương hiệu nhà
tuyển dụng. Đại diện Ban lãnh đạo Công ty, tôi xin dành tặng Giải thưởng danh giá này cho hơn
4,000 nhân viên AEON Việt Nam trên toàn quốc. Nếu như giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á
do tạp chí HR Asia tổ chức là sự ghi nhận của chính nội bộ nhân viên AEON Việt Nam thì danh hiệu
trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam lại là kết quả từ đánh giá và bình chọn của thị trường
người lao động nói chung. Đây chính là nguồn động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục phát triển chiến
lược nhân sự dài hạn, giữ vững cam kết xây dựng môi trường làm việc lý tưởng cho nhân viên. Bên
cạnh đó, AEON Việt Nam sẽ không ngừng nỗ lực, đảm bảo mang đến cho toàn thể Người AEON 03
Cơ hội: cơ hội Thăng tiến, Phát triển và Cống hiến cho cộng đồng.”
Năm nay, khảo sát Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam được thực hiện thông qua khảo sát độc lập người
đi làm có kinh nghiệm dựa trên các tiêu chí đánh giá sức hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng như:
Danh tiếng công ty, Cơ hội phát triển, Văn hóa và môi trường, Phúc lợi và tưởng thưởng, Cân bằng
công việc và cuộc sống… Đây cũng là những tiêu chí AEON Việt Nam luôn nỗ lực thực hiện và được
toàn thể Nhân viên và Ứng viên ghi nhận trong suốt các kết quả khảo sát và giải thưởng vừa qua.
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AEON Việt Nam là doanh nghiệp nước ngoài duy nhất trong Top 3 Nơi làm việc tốt nhất ngành bán
lẻ Việt Nam
Sau 07 năm hoạt động tại Việt Nam, bên cạnh việc mang tới những giá trị cho khách hàng, người
tiêu dùng Việt Nam và đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng địa phương nơi AEON
Việt Nam hiện diện thông qua hoạt động kinh doanh bán lẻ, doanh nghiệp còn chú trọng đầu tư xây
dựng chiến lược nhân sự dài hạn nhằm phát triển nguồn nhân lực địa phương. Tập trung đầu tư
phát triển con người và xây dựng môi trường làm việc công bằng, minh bạch với những giá trị doanh
nghiệp chỉ có tại AEON Việt Nam, Nhà bán lẻ từ Nhật Bản này đặt mục tiêu trở thành nơi làm việc
tốt nhất ngành bán lẻ.
Kinh doanh nhiều lĩnh vực đa dạng, AEON Việt Nam đang tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch mở rộng
quy mô và đầu tư thêm các mảng kinh doanh mới, hứa hẹn mang đến hàng ngàn cơ hội nghề nghiệp
hấp dẫn cho toàn thể nhân viên trong công ty và các ứng viên tiềm năng. Cụ thể, đầu tháng 10 vừa
qua, AEON Việt Nam đã tuyển thêm gần 700 nhân sự toàn thời gian và bán thời gian để chuẩn bị
cho Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị (TT BHTH & ST) AEON – Hải Phòng Lê Chân dự kiến
khai trương vào tháng 12 năm nay.
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Ngày hội tuyển dụng của AEON Việt Nam tại Hải Phòng tháng 10/2020 thu hút gần 3,000 ứng viên
tham dự
Làm việc tại một doanh nghiệp bán lẻ đến từ Nhật Bản với nhiều kinh nghiệm tại các quốc gia trong
khu vực, Người AEON không chỉ được phát triển chuyên môn và kĩ năng thông qua các khóa đào
tạo liên tục tổ chức trong nước và nước ngoài, mà còn được nâng cao giá trị bản thân bằng những
trải nghiệm và tiếp thu những nét riêng trong văn hóa làm việc Nhật Bản. Khi được hỏi, nhân viên
AEON Việt Nam đều đánh giá cao và mong muốn gắn bó lâu dài cùng công ty bởi môi trường làm
việc công bằng, minh bạch, coi trọng và đề cao sự phát triển con người.
Tại AEON Việt Nam, bên cạnh việc học hỏi những đặc trưng trong phong cách làm việc Nhật Bản
như sự tỉ mỉ, cẩn trọng, tận tâm và chú trọng chất lượng dịch vụ,… Người AEON sẽ cùng công ty
nâng cao phong cách sống hàng ngày cho khách hàng và tham gia những dự án và hoạt động trách
nhiệm xã hội ý nghĩa, đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội.
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Thông tin tham khảo về Công ty TNHH AEON Việt Nam
Trực thuộc Tập đoàn AEON (Nhật Bản), Công ty TNHH AEON Việt Nam được thành lập năm 2011,
đầu tư vào nhiều lĩnh vực kinh doanh bán lẻ đa dạng.
Kể từ khi khai trương Trung tâm Mua sắm đầu tiên AEON - Tân Phú Celadon vào năm 2014, tính
đến tháng 10/ 2020, AEON Việt Nam đã mở rộng hoạt động kinh doanh tại các thành phố và tỉnh
thành trên toàn quốc, phát triển và vận hành:
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
IV.
V.

03 Trung tâm Mua sắm (TTMS):
TTMS AEON – Tân Phú Celadon (khai trương tháng 01/2014, diện tích sàn 116,000 m2);
TTMS AEON – Bình Dương Canary (khai trương tháng 11/2014, diện tích sàn 70,000 m2);
TTMS AEON – Bình Tân (khai trương tháng 07/2016, diện tích sàn 114,000 m2).
02 Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị (TT BHTH & ST):
TT BHTH & ST AEON – Long Biên (khai trương tháng 10/2015);
TT BHTH & ST AEON – Hà Đông (khai trương tháng 12/2019).
24 Cửa hàng chuyên doanh:
03 Cửa hàng Glam Beautique
04 Cửa hàng Wellness
05 Cửa hàng AEON Bicycle
02 Cửa hàng Petemo
09 Cửa hàng đồng giá Daiso
01 Cửa hàng Deli Station
Trang Thương mại điện tử AEON ESHOP
Trung tâm Phân phối AEON khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (AEON Regional Distribution
Center in HCMC – RDC)
VI. Siêu thị vừa và nhỏ AEON MAXVALU
1. AEON MaxValu Ecopark tại tỉnh Hưng Yên
2. AEON MaxValu Riverside tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Cuối năm 2020, chúng tôi sẽ khai trương TT BHTH & ST AEON – Hải Phòng Lê Chân; và dự kiến
mở thêm khoảng 30 cửa hàng chuyên doanh trên toàn quốc.
AEON Việt Nam đặt kế hoạch sẽ mở thêm nhiều trung tâm mua sắm trong 10 năm tới để đáp ứng
nhu cầu ngày càng cao của khách hàng tại Việt Nam, đặc biệt trong mảng kinh doanh bán lẻ.
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM
Phòng Truyền thông và Đối ngoại
Địa chỉ: số 30 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 033 217 9797
Email: phongtruyenthong@aeon.com.vn
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