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NỘI DUNG GIỚI THIỆU 

GIỚI THIỆU 
TẬP ĐOÀN 

VĂN HÓA 
DOANH 
NGHIỆP 

TẦM NHÌN VÀ 
SỨ MỆNH 

• Khái quát về tập đoàn 

• Sản phẩm và nghiệp vụ 

• Lịch sử doanh nghiệp 

 

• Phương châm văn hóa 

• Cùng nhau trưởng thành 

• Tính đồng đội cao 

• Thành tích huy hoàng 

• Tầm nhìn rộng lớn 
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AAC集团概况 

SƠ LƯỢC TẬP ĐOÀN AAC 

 

成立时间 Năm thành lập: 

注册地点 Nơi khởi nguồn: 

总资产 Tổng tài sản  

销售额 Kim ngạch bán hàng: 

雇员人数 Số lượng cnv 

企业性质 Loại hình doanh nghiệp: 

总部地址 Trụ sở chính 

股票代码 Mã cổ phiếu 

 

1993 

英国开曼群岛 Quần đảo Cayman Anh 

89.2亿人民币（2012）8,92 tỉ RMB (2012) 

62.8亿人民币（2012）6,58 tỉ RMB (2012) 

25,000+ 

外企 doanh nghiệp nước ngoài 

深圳 Thẩm Quyến 

HKSE:2018 
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1. Trụ sở chính tập đoàn AAC đặt tại Thẩm Quyến, Trung Quốc.  

2. Cơ sở sản xuất, các điểm bán hàng và hậu mãi:  

- Tại Trung Quốc: Thượng Hải, Thường Châu, Tô Châu, Thẩm Dương, Bắc Kinh;  

- Khu vực châu Á-Thái Bình Dương: có mặt tại Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, 

Hồng Kông, Nhật Bản;  

- Khu vực châu Âu: có mặt tại Thụy Điển, Đức, Phần Lan;  

- Tại Mỹ: 3 thành phố San Jose, San Francisco và Chicago.  

• Tập đoàn  AAC có tất cả 5 nhà máy sản xuất lớn  tại Trung Quốc và 1 nhà máy tại 

Việt Nam và 8 trung tâm nghiên cứu phát triển, chuyên thiết kế, nghiên cứu phát 

triển chuyên sâu về  sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, đồng thời đưa ra các 

phương án giải pháp cải thiện. 

 
  

  

AAC集团概况 

SƠ LƯỢC TẬP ĐOÀN AAC 
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KHÁI QUÁT NGHIỆP VỤ 
   
           

 Là một trong những nhà cung cấp linh kiện điện tử về âm học nổi tiếng hàng 

đầu  thế giới, AAC thiết kế, chế tạo và phân phối hàng loạt các sản phẩm như 

máy ghi âm loại nhỏ, loa, bảng loa, thiết bị đa chức năng, 

micro, …và tai nghe, tần số vô tuyến, động cơ rung, dòng sản phẩm vi 

máy ảnh, các sản phẩm truyền thông di động, các sản phẩm CNTT, điện tử 

tiêu dùng, đồ gia dụng, các thiết bị ngành công nghiệp ô tô và y tế. Các Sản 

phẩm ứng dụng vào điện thoại di động, máy chơi game, máy tính xách tay và 

các thiết bị điện tử tiêu dùng khác như máy nghe nhạc MP3 và máy nghe nhạc 

MP4. 
 

 

 
    
   
   



我们提供什么 

 CHÚNG TÔI CUNG ỨNG NHỮNG GÌ 
瑞声声学 Lĩnh vực âm học  瑞声非声学 Lĩnh vực phi âm học 

 受话器  

麦克风 

Microphone 

扬声器/扬声器模组 
触觉反馈/震动马达 

天线/NFC/无线充电 

 光学 

配件 
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主要产品介绍  

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM CHỦ YẾU 
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KHÁCH HÀNG CHỦ YẾU 
Lĩnh vực điện thoại máy nghe nhạc/máy chơi điện 

tử/hàng tiêu dùng/máy tính 

xách tay 

Lĩnh vực màn hình trên 

ô tô/sản phẩm công 

nghiệp 

 

Palm 

http://welcome.hp.com/country/hk/zh/welcome.html
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CÁC TRUNG TÂM TIÊU THỤ TRÊN THẾ GIỚI 

Có 21 trung tâm tiêu thụ trên phạm vi toàn cầu 

芝加哥 

劳德代尔堡 

圣荷西 
洛杉矶 

土尔库 
斯德哥尔摩 

汉堡 

新加坡 

台湾 

日本 

韩国 

香港 
深圳 

成都 

南京 

上海 

常州 苏州 

德克萨斯 

多伦多 北京 

http://www.flags.net/EUUN.htm
http://www.flags.net/UNST.htm
http://www.flags.net/SING.htm
http://www.flags.net/SKOR.htm
http://www.flags.net/HOKN.htm
http://www.flags.net/CHIN.htm
http://www.flags.net/JAPA.htm


苏州生产厂, 中国 

Xưởng sản xuất – Tô Châu, TQ 

常州生产厂, 中国 

Xưởng sản xuất – Thường 

Châu, TQ 

深圳总部, 中国 

Trụ sở chính Thẩm 

Quyến, TQ 

瑞声生产厂全景 

TOÀN CẢNH CÁC XƯỞNG SẢN XUẤT CỦA AAC 

沭阳生产厂, 中国 

Xưởng sản xuất – Thuật Châu, TQ 

如皋生产厂, 中国 

Xưởng sản xuất – 

Như Cao, TQ 

SP:  
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研发能力 Năng lực nghiên cứu phát triển  

• 8个研发中心: 南京, 常州, 深圳, 北京, 大阪, 首尔, 新加坡 与 哥本哈根 

Có 8 trung tâm nghiên cứu phát triển: Nam Kinh, Thường Châu, Thẩm 

Quyến, Bắc Kinh, Đại Phản, Thủ Nhĩ, Singapore, Copenhagen (Đan 

Mạch)    

• 6 位来自南京大学的教授、26名研究生, 190 位研发工程师, 18位技术支

持工程师以及500多名工程师 

Có 6 vị giáo sư đến từ đại học Nam Kinh, 26 thạc sỹ, 190 kỹ sư nghiên cứu 

phát triển, 18 kỹ thuật viên hỗ trợ kỹ sư và hơn 500 kỹ sư.  

• 与中国领先的声学研究大学—南京大学合作，并且与国内其它知名院

校也有合作项目。 

Hợp tác với trường đại học hàng đầu về lĩnh vực âm học-đại học Nam Kinh, 

đồng thời cũng có các hạng mục hợp tác với các trường đại học nổi tiếng 

khác trong nước. 

研发 

 nghiên cứu phát triển 

客户 

技术支持 销售 

技术实能 

3-D 模拟 

先进的测试设备 
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 NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN  

 

Có 8 trung tâm nghiên cứu phát triển: Nam Kinh, Thường 

Châu, Thẩm Quyến, Bắc Kinh, Đại Phản, Thủ Nhĩ, Singapore, 

Copenhagen (Đan Mạch)    

Có 6 vị giáo sư đến từ đại học Nam Kinh, 26 thạc sỹ, 190 kỹ 

sư nghiên cứu phát triển, 18 kỹ thuật viên hỗ trợ kỹ sư và hơn 

500 kỹ sư.  

Hợp tác với trường đại học hàng đầu về lĩnh vực âm học-đại 

học Nam Kinh, đồng thời cũng có các hạng mục hợp tác với 

các trường đại học nổi tiếng khác trong nước. 

 

 nghiên cứu phát triển 

Khách hàng 

Hỗ trợ kỹ 

thuật 
Tiêu 

thụ 

技术实能 

3-D 模拟 

先进的测试设备 
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南京研发中心  

Trung tâm nghiên cứu phát triển Nam Kinh 

南京大学费彝民楼 Tòa nhà Fei Yi Min Đại học Nam Kinh  
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市场区域分布情况  
Tình hình phân bổ thị trường theo khu vực 

市场区域分布 phân bổ 

thị trường theo 

 khu vực 

41% 

6% 5% 

48% 

美国 Mỹ 

欧洲  

Châu Âu 

亚太地区 

Khu vực 

châu Á 

中国  

Trung Quốc 

市场行业分布  

Phân bổ thị trường theo ngành nghề 

55% 

15% 

20

% 

10% 
手机 Điện thoại di 

động 

汽车 Ô tô 

无绳电话+DECT 电话 

Điện thoại không dây 

+ điện thoại DECT 

其他 Khác 





我们的定位 

Vị trí của chúng ta 

我们要做什么 

Chúng ta cần làm gì 

我们的目标是什么 

Mục tiêu của chúng ta là gì 

愿  景  

Tầm nhìn 

企业文化内涵体系  

HỆ THỐNG NỘI HÀM VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 

对利益相关者的承诺 
Cam kết với các bên liên quan 

核心价值观 

Giá trị quan hạt nhân 

核心价值观  

Giá trị hạt nhân 

使  命 
Sứ mệnh 
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公司愿景与使命  
TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH 

 
 公司使命 Sứ mệnh công ty： 

 发明 新一代微型通讯元器件 

 Phát minh thế hệ linh kiện thông tin loại nhỏ mới  

 定义 元器件的性能及售价标准 

 Định nghĩa tính năng và tiêu chuẩn giá của linh kiện 

 成为 值得顾客选择的供应商和伙伴 

 Trở thành nhà cung cấp và đối tác mà khách hàng lựa 

chọn. 
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公司愿景与使命 

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH 

 

 公司愿景 Tầm nhìn công ty 

成为全球微型通讯元器件的整合方案供应商。 

Trở thành nhà cung cấp giải pháp toàn diện về 
linh kiện thông tin cỡ nhỏ toàn cầu. 
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我们的方向 

 PHƯƠNG HƯỚNG CỦA CHÚNG TÔI 
 Toàn thể công nhân viên công ty, trong quá trình làm việc 

từ nay về sau  tập trung vào: 

 

Tiết kiệm thành phẩm                 Kế toán     

 

Cải thiện chất lượng            Khách hàng 

 

Nâng cao hiệu quả                      Quy trình 

 

Sự thỏa mãn của khách hàng            Mục tiêu 
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ĐÔI NÉT VỀ AAC VIỆT NAM 

 Tên công ty:  

Tiếng Việt: CÔNG TY TNHH AAC TECHNOLOGIES VIỆT NAM 

Tiếng Anh: AAC TECHNOLOGIES VIETNAM CO.,LTD 

Tên giao dịch: AAC VIET NAM 

 Địa chỉ: Lô số K4-2F, KCN Quế Võ, Phường Vân Dương, 

Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 

 Ngày thành lập: ngày 20 tháng 09 năm 2013 

 Sản phẩm: sản xuất sản phẩm âm thanh 
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Quy mô công ty 

Xưởng A 

• Hiện có 
1700 CNV; 

• Kế hoạch 
cần thêm 
1500 người; 

Xưởng B 

• Hiện có 
1200  CNV; 

• Kế hoạch 
cần thêm 
1500 người; 

Xưởng C 

• Hiện có 300  
CNV 

• Kế hoạch 
cần thêm 
2000 
người. 

ĐÔI NÉT VỀ AAC VIỆT NAM 
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CÔNG TY TNHH AAC TECHNOLOGIES VIỆT  NAM 

 Đến nay, Công ty TNHH AAC TECHNOLOGIES 

VIỆT NAM đã hoạt động hơn 2 năm và thu hút được nhiều 

nhân tài trên cả nước, như: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái 

Bình, Hải Dương, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, … 

 Công ty chúng tôi vẫn tiếp tục chiêu mộ nhân tài cho 

những vị trí như sau: 
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Vị trí Yêu cầu 

 

Kỹ sư Quản lý chất lượng (IQC, 

OQC, PQC,SQE) 

(15 người) 

1. Tiếng Trung có thể nghe nói đọc viết 

2. Có thể làm ca ngày, ca đêm và tăng ca khi 

có yêu cầu; 

3.Ưu tiên người có kinh nghiệm ở vị trí tương 

đương. 

4.Tiếp nhận sinh viên mới ra trường hoặc sắp 

tốt nghiệp. 

 

  Chuyên thu mua  

     (1 người) 

1. Tiếng Trung nghe nói đọc viết lưu loát; 

2. Năng động nhanh nhẹn hoạt bát 

3. Khả năng đàm phán giao lưu tốt 

4. Có thể đi công tác trong nước nếu có nhu 

cầu 
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Kỹ sư  công nghệ 

(10 người) 

1. Tiếng Trung có thể nghe nói đọc viết 

2. Có thể làm ca ngày, ca đêm và tăng ca khi 

có yêu cầu; 

3.Ưu tiên người có kinh nghiệm ở vị trí tương 

đương. 

4.Tiếp nhận sinh viên mới ra trường hoặc sắp 

tốt nghiệp. 
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Kỹ sư sửa khuôn (1 người) 1. Có kinh nghiệm sửa khuôn ép nhựa; 

2.Tiếng Trung có thể nghe nói đọc viết 

3. Có thể làm ca ngày, ca đêm và tăng ca 

khi có yêu cầu; 

 

 

 
 
 

Chuyên viên công nghệ 

thông tin (IT 1 người )  

 

1.Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc 

trong lĩnh vực công nghệ thông tin trong 

các nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài; 

Hiểu biết hệ điều hành máy tính để bàn, 

laptop, tin học văn phòng, phần mềm diệt 

virus, hệ thống máy chủ, mạng internet, 

hệ thống ERP/OA, ... 

2.Có khả năng đọc hiểu nhanh tiếng Anh; 

Ưu tiên ứng viên có khả năng nghe nói 

đọc viết tiếng Trung. 
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Nhân viên khai báo hải quan 

 (1 người) 

1. Tiếng Trung nghe nói đọc viết lưu loát; 
2. Năng động nhanh nhẹn hoạt bát 
3. Khả năng đàm phán tốt 
4. Mong muốn làm công việc khai báo hải 

quan. 
5. Ưu tiên sinh viên mới ra trường 

 

Giám đốc công đoạn kiến tập 
 (5 người) 

1.Biết nghe nói đọc viết tiếng Trung; 
2.Ưu tiên sinh viên mới ra trường mong 
muốn làm công việc quản lý sản xuất 
- Công việc: 
1. Phụ trách sắp xếp công việc của chuyền 
sản xuất, theo dõi năng lực, hiệu suất làm 
việc, sản lượng của công nhân viên,  và 

chịu trách nhiệm đánh giá công nhân viên 
hàng tháng, hàng năm. 

-2.Hoàn thành các loại biểu mẫu sản xuất 
hàng ngày; 
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Hoan nghênh các bạn gia nhập Công ty TNHH 

AAC Technologies Việt Nam ! 

• Địa chỉ: KCN Quế Võ, Phường Vân Dương, Tp 

Bắc Ninh, T. Bắc Ninh 

• Thời gian Phỏng vấn:  

   8h30 ~ 16h30,  

từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

• Điện thoại liên hệ: 0241.3634.004 

• Email:   ruanshihai2@aactechnologies.com 

RuanShiXuan@aactechnologies.com; 

 

 

mailto:ruanshihai2@aactechnologies.com
mailto:RuanShiXuan@aactechnologies.com
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