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Vallès
Bones Notícies
Boehringer inaugura la nova planta a Sant Cugat amb una inversió de 120
milions
La farmacèutica Boehringer Ingelheim ha inaugurat una nova planta de producció
mundial a Sant Cugat del Vallès, que ha suposat una inversió de 120 milions d'euros
i la contractació de més de 200 professionals altament qualificats. Es tracta d'un
centre innovador que donarà servei a més de cent països amb la producció i
embalatge de Respimat, un dispositiu d'inhalació per subministrar medicaments de
la companyia. [+]
HP obre a Sant Cugat un centre per liderar la innovació mundial del 3D
HP ha inaugurat a Sant Cugat un nou centre d'investigació i desenvolupament de la
impressió en 3D i amb el que vol liderar la innovació mundial en aquest camp.
Gairebé 15.000 metres quadrats que converteixen el campus de Sant Cugat en un
dels referents mundials en una tecnologia cridada a ser fonamental en la quarta
revolució industrial i la indústria 4.0. [+]

Kibuc obre botiga a Sabadell
Kibuc s'estrena a Sabadell. L'empresa catalana dedicada a la venda de mobles de
disseny ha invertit 500.000 euros en l'obertura de la nova botiga, que compta amb
650 metres quadrats. [+]
GFT busca 300 especialistes en transformació digital per al seu equip a l'Estat
La secció espanyola de la multinacional GFT busca 300 especialistes en
transformació digital per al seu equip a l'Estat. L'empresa busca professionals per a
les sis seus que té a Espanya, una d'elles Sant Cugat. Alguns dels perfils demanats
són experts en Backend (API, Microserveis), Frontend, Mobile, Tecnhical Leads, i
Agile i Scrum Master. La companyia també cerca recents titulats en carreres
tècniques. [+]

Naturgy traslladarà una part de la plantilla de Barcelona a Sant Cugat
L'empresa Naturgy (Gas Natural-Fenosa) té previst traslladar part de la plantilla de la
seva seu de la plaça del Gas de Barcelona a altres ubicacions. El canvi afectarà més
d'un miler de treballors, una part dels quals s'ubicaran a les oficines que la
companyia té a Sant Cugat, segons ha confirmat l'empresa a Cugat Mèdia. La
previsió és que el canvi es formalitzi com a mínim d'aquí a un any, quan una part de
la plantilla, encara per concretar, s'instal·larà a l'espai de Naturgy de la zona de Can
Ametller. [+]
Font: notícies publicades a mitjans de comunicació i/o webs d’organismes als mesos
d’abril, maig i juny 2019
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