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TYTUŁ: USŁUGI SZKOLENIOWE SZKOLENIA EKOLOGICZNE EKOEXPERT

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze (.: ekoexpert :.)
  Adres: Młynowa 17 lok.1
  Miasto: Białystok
  Województwo: podlaskie
  Telefon: 857444460
                

OPIS:

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. realizuje usługi szkoleniowe dla firm z zakresu zarządzania ochroną
środowiska w firmie, poprawy efektywności energetycznej firm, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz pozyskiwania funduszy
unijnych na realizację projektów ekologicznych. Szkolenia środowiskowe realizowane we współpracy z firmą EkoExpert pozwalają na
poprawę ekologicznego wizerunku firmy, prawidłowe wypełnianie obowiązków środowiskowych oraz podnoszenie kwalifikacji
pracowników, w tym osób odpowiedzialnych za zarządzanie ochroną środowiska w firmie. Szkolenia przygotowane przez firmę
EkoExpert swoim zakresem obejmują wszelkie kluczowe obszary zarządzania przedsiębiorstwem, w tym gospodarkę odpadami, co wiąże
się z obowiązkiem wnoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert posiadają wieloletnie
doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych dla firm oraz aktualną wiedzę pozwalającą na opracowanie procedur oraz
dokumentacji umożliwiających wywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczeniowych. Firma EkoExpert jest wpisana
do rejestru firm szkoleniowych, posiada stosowne certyfikaty oraz wpisana została do Bazy Usług Rozwojowych oraz Krajowego Systemu
Usług. Firma posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2009 zapewniający wysoki poziom usług
świadczonych na rzecz innych podmiotów.
Firma EkoExpert realizuje szkolenia dofinansowane ze środków finansowych Unii Europejskiej. Rozwiązanie to pozwala na realizację
szkoleń przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, co powoduje, że rzeczywisty koszt szkolenia dla przedsiębiorstwa jest dużo niższy,
a korzyści wynikające ze zrealizowanego szkolenia pozwolą firmie na dostosowanie działalności do przepisów o ochronie środowiska.
Praktyczne szkolenia z zakresu zarządzania ochroną środowiska w firmie umożliwiają prawidłowe raportowania do organów kontroli
środowiskowej, prawidłowe rozliczenia z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przygotowanie firmy do kontroli środowiskowej oraz
bieżący nadzór nad dokumentacją środowiskową firmy. Na firmowej stronie www.ekoexpert.com.pl udostępniamy kompletne informacje
dotyczące prowadzonej przez firmę EkoExpert działalności, w tym działalności szkoleniowej, doradztwa ekologicznego oraz
kompleksowych usług środowiskowych dla firm. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą obsługi ekologicznej firm oraz wysyłania zapytań
dotyczących możliwości współpracy ekologicznej z firmą EkoExpert na adres biuro@ekoexpert.com.pl lub tel. 85 744 44 60.


