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Current position and work experience: Programme Assurance Manager / Vietnam
Anne-Laurence is based in Vietnam since 2001. She worked successively for a research institute
(CIRAD, project on pangasius), for a premix supplier (Nutriway), and for Anova Seafood BV, a
Dutch seafood trading company, as Quality Assurance manager for their Vietnam operations, and
later on as technical officer. She actively participated in the early days of standards development
(Pangasius Aquaculture Dialogue group, Tilapia Aquaculture Dialogue group, ASC Technical
Advisory Group). From 2009 to 2016 Anne-Laurence worked for aquaculture producers in Vietnam
and Indonesia, in the fields of certification and production planning, before joining ASC in 2017 as a
member of the Programme Assurance team.
Anne-Laurence graduated from National Agronomic Institute in Paris, with a master in zootechnics.
She has always been interested in improving the image and perception of aquaculture. As a member
of the Programme Assurance team, she works on ensuring ASC standards are well understood and
applied accordingly.
Trưởng bộ phận Đảm bảo Chương trình / Việt Nam
Anne-Laurence làm việc tại Việt Nam từ năm 2001. Bà làm việc cho một viện nghiên cứu (CIRAD, dự
án về cá tra), nhà cung cấp dòng sản phẩm premix, phụ gia thức ăn chăn nuôi (Nutriway), và cho
Anova Seafood BV (một công ty thương mại thủy sản Hà Lan), với vai trò là làm giám đốc Đảm bảo
chất lượng cho hoạt động kinh doanh của các công ty này tại Việt Nam, sau đó bà chuyển sang làm
cán bộ kỹ thuật. Bà đã có những đóng góp tích cực ngay từ những ngày đầu xây dựng và phát triển
các tiêu chuẩn (nhóm Đối thoại Nuôi trồng cá tra, Nhóm Đối thoại Nuôi trồng Cá rô phi, Nhóm Tư
vấn Kỹ thuật ASC). Từ năm 2009 đến 2016, bà Anne-Laurence làm việc cho các nhà sản xuất nuôi
trồng thủy sản ở Việt Nam và Indonesia, trong các lĩnh vực chứng nhận và lập kế hoạch sản xuất,
trước khi gia nhập ASC vào năm 2017 với tư cách là thành viên của nhóm Đảm bảo Chương trình.
Anne-Laurence tốt nghiệp Học viện Nông học Quốc gia tại Paris, với bằng Thạc sỹ về kỹ thuật chăn
nuôi. Bà tập trung vào việc cải thiện hình ảnh và nhận thức về nuôi trồng thủy sản. Là thành viên của
nhóm Đảm bảo Chương trình, công việc của bà là đảm bảo để các tiêu chuẩn ASC được hiểu đúng,
rõ và áp dụng phù hợp.

