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Angus Liew, hiện đang đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Gamuda Land, tập đoàn thuộc Top 50 Nơi làm việc tốt nhất thế giới 2020 do
Forbes bình chọn, phụ trách điều hành hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển bất động sản, ông đã tích lũy một nền tảng kiến thức vô cùng đa dan từ kỹ thuật, quản
lý công trình, quy hoạch tổng thể đến kinh doanh và tiếp thị.
Ông đã đến Việt Nam làm việc từ năm 2008, nhờ đó có được góc nhìn toàn diện về quá trình phát triển trong ngành bất động sản Việt Nam.
Trước khi gia nhập Gamuda Land, ông đã kinh qua nhiều vai trò quản lý tại một số tập đoàn đa quốc gia.
Ông đã hoàn thành xuất sắc học vị Cử nhân chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng ((B.Eng.) tại trường Đại học Melbourne. Tiếp theo
đó, ông hoàn tất chương trình Thạc sĩ Quản lý dự án (Msc.) tại Đại học Heriot-Watt, Scotland, Vương quốc Anh. Ông là thành viên của Viện
Kỹ sư Malaysia và đồng thời cũng được cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư xây dựng tại Việt Nam.
--Angus Liew, accomplished his B.Eng. (Hons) in Civil Engineering at Melbourne University. Furthermore, he obtained his MSc in Project
Management from Heriot-Watt University, Scotland, UK in 2005.
Angus Liew has years of experience in the fields of engineering, construction, sales and marketing and possesses a strong project
implementation background. Angus Liew’s multi-disciplinary expertise gives him special insight regarding every aspect of the development
process in real-estate industry. His executive management experience includes his roles as General Director for Gamuda Land (HCMC) – the
leading real estate developer from Malaysia, Head of Marketing for Zamil Steel VN, Project Manager in OSK Properties Bhd and Project
Engineer in Zaidun-Leeng Snd.
Joining Gamuda Land since 2011, as a dedicated and result-oriented manager with experiences in full project life-cycle of large-scale urban
development, together with other senior managements he has gradually brought Gamuda Land to become one of the leading real estate
developers in Vietnam.
He is currently involved in the planning and execution of Celadon City, a township development in Ho Chi Minh City spanning over 83 Hectare.
The design concept of Celadon City comes from a vision of building a warm and high-quality living space for community.
Angus was admitted as a member of Malaysian Institute of Engineers in 2008 and he is also registered as the Professional Engineer in Vietnam.

Diễn Đàn M&A Việt Nam 2020 – Vietnam M&A Forum 2020
Ngày 24/11/2020 – November 24, 2020/ Ho Chi Minh City

