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Là một trong những thành viên sáng lập công ty luật BIZCONSULT từ
năm 2002, bà Nguyễn Bích Vân được giao phụ trách bộ phận tư vấn.
Trước khi gia nhập BIZCONSULT, Bà Vân làm việc với tư cách là Phó
đại diện cho văn phòng đại diện CAN BUILD tại Hà nội, một công ty
chuyên về phát triển các dự án bất động sản và vật liệu xây dựng của
Anh từ tháng 8 năm 1998 đến tháng 9 năm 2001. Từ tháng 1 năm 1997
tới tháng 12 năm 2000, bà Vân làm đại diện cho Công ty Hoá dầu
Amoco để thực hiện dự án xây dựng nhà máy Polypropylene đầu tiên
ở Việt nam sử dụng nguyên liệu đầu vào từ nhà máy lọc dầu Dung
Quất. Tư tháng 5 năm 1995, bà Vân làm thư ký điều hành văn phòng
đại diện Công ty Thăm dò khai thác dầu khí Amoco, một công ty lớn
thứ 4 trên thế giới về hoạt động khai thác dầu mỏ có trụ sở tại Mỹ. Bà
Vân phải tham gia phân tích thị trường, chuẩn bị hồ sơ thầu các dự án
thăm dò khai thác cũng như chương trình nghị sự làm việc của đoàn
chuyên gia Mỹ làm việc với PetroVietnam, nay là Tập đoàn dầu khí
Việt nam. Từ tháng 10 năm 1994 đến tháng 4 năm 1995, bà Vân làm
quản lý văn phòng của Công ty Bouygues Offshore, một công ty hàng
đầu của Pháp về xây dựng các công trình dầu khí ngoài khơi. Ngoài
quản lý hoạt động chung của văn phòng, bà Vân còn tham gia chuẩn
bị hồ sơ thầu, tiếp cận các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xét
thầu các dự án xây dựng ngoài khơi.. Từ tháng 10 năm 1991 đến thấng
10 năm 1994 backwards, bà Vân làm việc với tư cách là nhân viên tư
vấn tại Ernst & Young, một trong 6 công ty hàng đầu thế giới về kế
toán, kiểm toán và tư vấn tài chính. Bà Vân đã tham gia tư vấn và cung
cấp các dịch vụ cho rất nhiều nhà đầu tư từ các tập đoàn đa quốc gia
muốn khảo sát, đánh giá và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt nam. Ngoài
soạn thảo hồ sơ nộp các cơ quan có thẩm quyền xin phê chuẩn cấp
phép đầu tư, bà Vân còn tham gia lên các chương trình nghị sự và thu
xếp cho khách hàng gặp và làm việc với nhiều cơ quan, bộ ngành và
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quan chức cấp cao trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư tại Việt
nam.
Một số kinh nghiệm và khách hang bà Vân đã tham gia với tư cách là
chuyên gia tư vấn trong thời gian làm việc tại bizconsult:


Auchan: Là tập đoàn bán lẻ hang đầu ở Pháp và Châu Âu có hoạt
động trên 16 quốc gia. Auchan đang mở rộng chuỗi siêu thị bán lẻ
tại Việt nam và hiện có gần 20 siêu thị đã và đang chuẩn bị hoạt
động ở các thành phố lớn.



Hanwha Chemical Corporation: Là Tập đoàn hoá dầu lớn
nhất Hàn quốc. Bà Vân và nhóm tư vấn của mình dầu đã giúp tập
đoàn lập báo cáo khảo sát, đánh giá và phân tích toàn bộ ngành
hoá dầu tại Việt nam.
Daiwa House Industry Co., Ltd., hỗ trợ khách hang tìm kiếm
cơ hội đầu tư vào các dự án bất động sản tại Việt nam.
Hyundai & Kia Motors Co., Ltd. and Hyundai Elevators
Co., Ltd. Hỗ trợ khách hang trong quá trình tuyển dụng, đánh giá
các đối tác có đủ điều kiện để hợp tác thực hiện các dự án tại Việt
nam..
Archimedes Insurance Global: Hỗ trợ tìm kiếm và mua cổ
phần của công ty bảo hiểm trong nước để cùng phát triển sản
phẩm bảo hiểm y tế tại Việt nam.










Worthington Steel Industry Corporation., hỗ trợ khách
hàng đánh giá tổng quan thị trường, khảo sát và lên chương trình
làm việc với các Tổng công ty và các Bộ chủ quản của Việt nam.
Toyota Tsusho Corporation. Thực hiện khảo sát đánh giá thị
trường thịt chế biến tại Việt nam. Tổ chức bán thử sản phẩm trên
phạm vi toàn quốc trước khi khách hàng quyết định xây nhà máy
sản xuất. Cho tới nay các sản phẩm dăm bông, xúc xích và thịt xông
khói mang nhãn hiệu Shinshu đã được sản xuất tại nàh máy đặt
tại Bình Dương và được bán ở hầu hết ác siêu thị tại Việt nam và
trở thành thương hiệu nổi tiếng được người tiêu dùng tin cậy.
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“Giải thưởng nhân viên xuất sắc của năm 2000 của Amoco
toàn cầu”

HIỆP HỘI/THÀNH VIÊN



Council Member of Gerson Lehrman Group (GLG);
Eurocham Vietnam; Nordcham Vietnam.

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
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Cử nhân tiếng Anh, Trường Đại Học Hà nội (1992);
Chứng chỉ Kế toán trưởng (1992);
Nghiệp vụ Kế toán quốc tế và Kiểm toán – Đào tạo nội bộ tại
Ernst & Young, (1994);
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Nam
California (2002);
Chứng chỉ quan hệ công chúng - TUV (2004).

