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Thông cáo báo chí 

 

PwC đứng thứ hai trong danh sách các nhà tuyển dụng 
hàng đầu đối với sinh viên thương mại 

 
PwC vừa được bầu chọn vào danh sách những nhà tuyển dụng có sức thu hút nhất thế giới đối 
với các sinh viên ngành thương mại - đứng thứ hai chỉ sau Google, theo Bảng xếp hạng thường 
niên các nhà tuyển dụng có sức hút nhất thế giới của Universum. 
 
Bảng xếp hạng các nhà tuyển dụng có sức hút nhất thế giới của Universum là một khảo sát toàn 
cầu được tổ chức hàng năm với sự tham gia của các sinh viên kỹ thuật, công nghệ và thương 
mại từ những học viện hàng đầu của thế giới tại 12 nền kinh tế lớn nhất thế giới tính theo GDP. 
Hơn 240,000 người tham gia khảo sát đã xếp hạng các công ty đáng ao ước nhất để làm việc. 
 
Kết quả khảo sát năm nay được công bố với sự hợp tác của CNN và các phương tiện truyền 
thông hàng đầu thế giới. 
 
Ông Petter Nylander, CEO của Universum cho biết: 

“Bảng xếp hạng các nhà tuyển dụng có sức hút nhất thế giới năm 2015 của Universum 
khẳng định rằng thế hệ được sinh ra trong thiên niên kỷ mới (milennials) muốn làm việc cho 
các công ty có lịch sử khiến họ tự hào, có những giá trị mà họ theo đuổi, và cách kinh doanh 
mà họ có thể học hỏi. Những sinh viên này nói với chúng tôi rằng họ đang tìm kiếm các nền 
tảng để phát triển năng lực và phát triển bản thân trong môi trường làm việc của mình. Đồng 
thời, họ cho chúng tôi biết những công ty nào đáp ứng được điều này.” 

 
Phó chủ tịch của PwC, Lãnh đạo Bộ phận Quản lý Nhân sự Toàn cầu, bà Nora Wu cho biết: 

“Tại PwC, việc đào tạo lãnh đạo ở tất cả các cấp độ trong doanh nghiệp rất quan trọng. Nó 
giúp nhân viên của chúng tôi có thể suy nghĩ, học tập và phát triển cùng nhau – cả phát triển 
cá nhân lẫn phát triển chuyên môn. Chúng tôi nỗ lực thu hút, đào tạo và phát triển đúng 
người cho doanh nghiệp của mình. Chúng tôi hiểu rằng sự phát triển bản thân là một trong 
những ưu tiên hàng đầu đối với họ, vì vậy, thật vui khi các bạn sinh viên trên thế giới cũng 
nhận ra được điều này.” 

 
Lãnh đạo Quản lý Nhân tài Toàn cầu của PwC, Ông Michael Fenlon chia sẻ: 

“Chúng tôi rất vui khi được các sinh viên ngành thương mại công nhận là một trong những 
nhà tuyển dụng hàng đầu trên thế giới. Chúng tôi tự hào mang đến cho tất cả các sinh viên, 
từ ngành thương mại đến kỹ sư và công nghệ, những cơ hội tốt nhất để phát triển và xây 
dựng sự nghiệp của họ. Chúng tôi cũng rất tự hào về nền văn hóa dung hòa của chúng tôi, 
một nền văn hóa đã giúp tạo ra các giá trị đa dạng ở tất cả các hình thức của nó.” 
 

- HẾT THÔNG CÁO - 
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Thông tin cho tòa soạn  
 

Giới thiệu PwC 
Các công ty PwC giúp các tổ chức và cá nhân tạo ra giá trị mà họ tìm kiếm. Chúng tôi là 
một mạng lưới các công ty tại 157 quốc gia với hơn 195.000 nhân viên luôn cam kết 
cung cấp các dịch vụ bảo đảm, tư vấn thuế và tư vấn quản lý và tài chính chất lượng 
cao. Tìm hiểu thêm và cho chúng tôi biết điều gì quan trọng với bạn tại www.pwc.com 
và www.pwc.com/vn. 
 
Giới thiệu PwC Việt Nam 
PwC Việt Nam thành lập văn phòng tại Hà Nội và Tp. HCM năm 1994. Đội ngũ chuyên gia 
của chúng tôi gồm gần 800 người Việt Nam và nước ngoài am hiểu sâu sắc môi trường kinh 
doanh tại Việt Nam và hiểu biết sâu rộng các chính sách và thủ tục đầu tư, thuế, pháp luật, 
kế toán và tư vấn trên cả nước. Chúng tôi có một công ty luật 100% vốn nước ngoài tại Việt 
Nam được Bộ Tư pháp cấp giấy phép có trụ sở chính tại Tp. Hồ Chí Minh và chi nhánh tại 
Hà Nội. 

Chúng tôi luôn hỗ trợ hết khả năng để giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ. Với đội 
ngũ chuyên gia có năng lực và kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh 
cần thiết cho khách hàng tại mỗi thị trường địa phương trên khắp mạng lưới, chúng tôi cung 
cấp dịch vụ toàn diện cho khách hàng ở bất kỳ nơi nào họ hoạt động kinh doanh, trên khắp 
Châu Á và các khu vực khác trên toàn thế giới.  

PwC được hiểu là mạng lưới PwC và/hoặc một trong nhiều công ty thành viên, mỗi công ty 
thành viên là một pháp nhân độc lập. Vui lòng xem trang web www.pwc.com/structure để 
biết thêm chi tiết. 

©2015 Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam. Bảo lưu mọi quyền. 

Bảng xếp hạng các nhà tuyển dụng có sức hút nhất thế giới (WMAE) 

Bảng xếp hạng WMAE được biên soạn từ Khảo sát Nhân tài của Universum. Khảo sát này 
được thực hiện ở Úc, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Nhật, Nga, Anh và 
Mỹ. Các thị trường này đại diện 69 phần trăm kinh tế thế giới. Thời gian khảo sát và thu thập 
dữ liệu bắt đầu từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 4 năm 2015. Để biết thêm thông tin, vui lòng 
truy cập www.bit.ly/wmae2015.  

Về Universum 
Universum là công ty nghiên cứu và tư vấn toàn cầu về xây dựng thương hiệu nhà tuyển 
dụng. Sứ mệnh của Universum là giúp các nhà tuyển dụng thực hiện hiệu quả việc tuyển 
dụng và giữ chân nhân tài bằng cách giúp họ xây dựng và phát triển thương hiệu trên thị 
trường tuyển dụng. Universum cung cấp đầy đủ các dịch vụ nghiên cứu, tư vấn chiến lược 
và giải pháp truyền thông giúp cho các nhà tuyển dụng hiểu rõ hơn, thu hút và giữ chân các 
nhân viên lý tưởng. Universum là đối tác tin cậy của 1.700 công ty, trong đó có nhiều công ty 
thuộc nhóm Fortune 500. Universum cũng hợp tác với 2.000 trường đại học trên thế giới để 
tiến hành nghiên cứu các ưu tiên nghề nghiệp và nhà tuyển dụng nhân tài hàng đầu. Để biết 
thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập www.universumglobal.com. 
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