Nova configuração de equipe da IST na Colômbia

Madrid, 16 de Junho de 2021.- Investigation Service Technologies - IST Engenharia Forense de referência com sólida presença na Espanha, Portugal e
América Latina, reforça sua presença na Colômbia com a criação de uma equipe de
especialistas multidisciplinares que consolidarão as atividades da IST, tanto no
mercado local como na região norte da América Latina.
Esta equipe, é liderada por Juan Carlos Cifuentes, novo responsável da IST na
Colômbia. Engenheiro Industrial, especializado em Gerenciamento de Projetos pela
Universidade EAN (Bogotá), tem experiência na gestão de equipes, de pessoas e na
execução de projetos técnicos com uma clara orientação ao cliente.
Conta com o apoio de vários especialistas para seguir fornecendo um excelente serviço
ao Mercado local e internacional, tanto do mundo de seguros, como daquelas
Corporações e Entidades interessadas em conhecer a raíz da causa de seus incidentes
a fim de evitar sua repetição.
A equipe da IST na Colômbia é composta por engenheiros e licenciados com um alto
grau de especialização em diferentes áreas, tais como: energia, indústria, logística,
construção, seguros, meio ambiente ou qualidade do produto. Juan Carlos
reportará a Gerardo Rodríguez, Diretor Geral da IST.

Sobre a IST
Investigation Service Technologies - IST - Engenharia Forense fundada em 1995, é a companhia de
referência no estudo e análise das causas em sinistros e avarias de maquinário com sólida presença na
Espanha, Portugal e América Latina, onde conta com seus próprios escritórios. Sua equipe é especializada
e com longa experiência em diversas áreas como: incêndios e explosões, avarias de maquinário, patalogia
da edificação e obra civil, TI e riscos cibernéticos, acidentes de trabalho, emergências ambientais e
incidentes agro-alimentares.
A IST assessora sobre possíveis riscos industriais e ambientais, realizando inspeções sobre os riscos e
auditorias de segurança que permitem a prevenção de acidentes nessas áreas. Entre seus clientes se
incluem as mais importantes Empresas Seguradoras, Corretores de Seguros, Gabinetes Periciais,
Escritórios de Advocacia e Corporações Industriais.

Para mais informações, por favor, visite o site www.istforensic.com ou entre em contato
conosco.
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