
Portada |  Política | Economia | Societat | Esports | Cultura | RSC | Comunicació | Municipis Entrevistes  |  Opinions  |  Editorials  
 

Entel nomena dos nous Gerents a Catalunya    |    La CE sanciona Espanya per superar el límit de dèficit públic   |    Enel ne
 

  18 de febrer de 2009  |  17:18 

Vostè es troba a:  Inici > Economia > Entel nomena dos nous Gerents a Catalunya 
 

LEER EDICIÓN EN ESPAÑOL     

Agència de notícies: 

 
 

 
 

Compartir     |  |  |  |  |  

D'ACORD AMB EL PLA D'EXPANSIÓ 2009 DE L'EMPRESA 

Entel nomena dos nous Gerents a Catalunya  
18 DE FEBRER DE 2009

Dintre del seu Pla estratègic d'expansió, la consultora espanyola Entel anuncia avui la incorporació de
dues nous Gerents, Ivo del Cid Picado i Miguel Ángel Rodríguez, la funció dels quals serà reforçar el 
negoci de la consultora a Catalunya.  

Ivo del Cid Picado 
 
Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de 
Catalunya, amb especialitat en Organització Industrial. La 
seva trajectòria professional ha estat vinculada durant 
diversos anys a l'empresa EDS Espanya, on ha realitzat 
diferents tasques, des de tècnic de sistemes a responsable
regional d'Espanya i Portugal d'una de les línies de
outsourcing de la Compañia. Del Cid és un expert gestor en 
entorns de TU i al llarg de la seva carrera ha participat

activament en tot tipus de funcions relacionades amb el creixement de negoci. En Entel es
responsabilitzarà de les activitats dirigides a desenvolupar la presència actual de la 
companyia a Catalunya.  
 
Miguel Ángel Rodríguez  
 
Enginyer Tècnic de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Madrid i Diplomat 
en Matemàtiques per la Universitat d'Oviedo. També ha cursat estudis de Psicologia de la 
personalitat durant dos anys, així com diferents cursos de vendes impartits per alts
professionals del sector TU. Compte amb una sòlida experiència com Gerent de Grans
Comptes en l'àrea TU en diferents empreses, com, Ecocatalunya, Integra Genuity i Osiatis 
S.A. Rodríguez s'incorpora a Entel menjo Gerent de Comptes per a definir i executar el 
portfolio de solucions de la consultora espanyola en el mercat català. 
 
En relació a Entel 
 
Entel és una empresa innovadora de Consultoria, Tecnologia i Outsourcing, amb la missió
d'aportar la major satisfacció als seus Clients i Professionals. Fonamentada en les Persones, 
Entel està compromesa a contribuir a un alt rendiment dels seus Clients, ajudant-los a 
agilitar el negoci i augmentar la productivitat dels usuaris.   
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