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Quận Cam bổ nhiệm Charlene Reynolds làm Giám Đốc Sân Bay John Wayne
Santa Ana, Calif. (Ngày 25 tháng 5 năm 2022) – Hôm qua, Hội Đồng Giám Sát đã bỏ phiếu bổ nhiệm
Charlene Reynolds làm Giám Đốc Sân Bay John Wayne.
“Sau khi tiến hành tuyển dụng rộng rãi, chúng tôi hân hạnh chào đón bà Reynolds làm giám đốc mới của
sân bay Quận Cam,” Chủ tịch Doug Chaffee, Quận 4 chia sẻ. “Nhiệt huyết và cam kết của Reynolds đối
với các dịch vụ hàng không sẽ giúp chúng tôi tiếp tục nâng cao trải nghiệm của hành khách”.
Là một giám đốc điều hành với hơn 20 năm kinh nghiệm trong các khu vực công và tư, Charlene
Reynolds hiện là Giám Đốc Thương Mại của Hệ Thống Sân Bay Houston.
“Sân Bay John Wayne rất quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của Quận Cam và tôi
thực sự mong mỏi được chứng kiến JWA phát triển hưng vượng với sự lãnh đạo của bà Reynolds,” Phó
Chủ tịch Donald P. Wagner, Quận Ba cho biết. “Kinh nghiệm dày dặn của bà trong lĩnh vực hàng không
cộng với nhiều năm làm việc trong lĩnh vực công sẽ đóng góp giá trị cho tương lai của sân bay cộng đồng
của chúng ta.”
Trước đây, bà Reynolds từng làm việc cho Sân Bay Quốc Tế Phoenix Sky Harbour, giữ chức vụ Trợ Lý
Giám Đốc Hàng Không và Giám Đốc Dịch Vụ Hàng Không Tạm Thời.
“Cư dân Quận Cam hiểu rõ chất lượng dịch vụ và trải nghiệm du lịch tối ưu mà Sân Bay John Wayne đem
lại cho những khách hàng quen của mình,” Giám Sát Viên Andrew Đỗ, Quận Nhất cho biết. “Chuyên môn
của bà Reynolds trong lĩnh vực hàng không là một nhân tố tuyệt vời cho đội ngũ Sân Bay John Wayne.
Tôi chúc bà đạt được những thành công rực rỡ trong vai trò mới là Giám Đốc Sân Bay”.
Bà Reynolds đã làm việc tại Thành Phố Phoenix trong 15 năm, giữ các chức vụ Phó Giám Đốc Hàng
Không, Phó Giám Đốc Vận Tải Đường Phố và Trợ Lý Quản Lý II.
“Năm ngoái, tôi đại diện cho Quận về các vấn đề sân bay và gần đây là thành viên của ủy ban tuyển
dụng”, Giám Sát Viên Katrina Foley cho biết. “Cải thiện chất lượng các hoạt động cộng đồng trong nội bộ
cũng như bên ngoài luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Bà Reynolds gây ấn tượng với tôi bằng những câu
trả lời nghiêm túc của bà, tinh thần làm việc chăm chỉ, sự tập trung của bà vào vấn đề hợp tác với các
bên liên quan cũng như bề dày kiến thức về các hoạt động môi trường và bền vững để làm sạch sân bay
và các tác động từ sân bay”.
Bà Reynolds có bằng cử nhân Quản Lý tại Đại Học Phoenix và có bằng Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh tại
Trường Quản Lý Sau Đại Học Keller của Đại Học DeVry.

“Với nhiều năm kinh nghiệm của bà Reynold trong lĩnh vực công và tư, tôi tin tưởng bà sẽ đảm bảo tiếp
tục đưa sân bay từng đoạt giải thưởng của chúng ta nằm trong số những sân bay tốt nhất trên toàn
quốc”, Giám Sát Viên Lisa Bartlett thuộc Quận 5 - nơi có Sân Bay John Wayne chia sẻ”.
Bà Reynolds trước đây từng là Chủ Tịch Diễn Đàn Quốc Gia dành cho Quản Trị Viên Công Cộng của
Người Da Đen - Phoenix Chapter và được Tạp chí Phoenix vinh danh là “Great 48” vào năm 2020. Bà
từng được trao danh hiệu Celebration of Women Honoree vào năm 2018 và nhận được Giải Thưởng
Jerome E. Miller năm 2015 từ Thành Phố Phoenix vào năm 2015.
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