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TYTUŁ: ŚRODOWISKOWE USŁUGI SZKOLENIA EKOEXPERT BIAŁYSTOK

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:

Doradcy środowiskowi z EkoExpert posiadają ponad 10 letnie doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorstw w wypełnianiu obowiązków
środowiskowych. Eksperci środowiskowi zajmują się kompleksowo zagadnieniami ochrony środowiska w firmie, posiadają aktualną
wiedzę i niezbędne umiejętności pozwalające na profesjonalne wsparcie przedsiębiorstw. Eksperci środowiskowi z EkoExpert stale
monitorują zmiany przepisów o ochronie środowiska w celu zapewnienia Klientom wsparcia merytorycznego w zakresie dbania o
przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska. Oferta współpracy ekologicznej jest elastyczna i uwzględnia oczekiwania Klienta,
zakres prowadzonej działalności oraz formę współpracy. Firma EkoExpert świadczy usługi środowiskowe w formie stałej, miesięcznej
obsługi ekologicznej lub zadaniowo, w zależności od oczekiwań Klienta, w szczególności w zakresie:
- możliwości reprezentowania firmy przez naszych doradców przed organami kontroli środowiskowej
- określenia obowiązków środowiskowych, którym podlega firma
- wykonania audytu środowiskowego oraz przygotowanie dokumentów środowiskowych
- występowania z wnioskami o pozwolenia środowiskowe oraz sektorowe
- zarządzania ochroną środowiska w firmie, w tym gospodarowanie odpadami
- sporządzania wniosków o dofinansowanie działalności oraz dostosowanie działalności do wymogów środowiskowych
- realizacji szkoleń środowiskowych dopasowanych do potrzeb firmy oraz zakresu prowadzonej działalności gospodarczej
- opracowywania wniosków o pozyskiwanie środków unijnych, rozliczenia projektów środowiskowych
- realizacji szkoleń z zakresu obowiązków w związku z RODO, obowiązków sprawozdawczych, przygotowywania studium wykonalności
projektów i inne.
Działalność usługowa firmy EkoExpert jest stale poszerzana o nowe usługi, związane ze zmieniającymi się przepisami oraz regulacjami
dotyczącymi ochrony środowiska w firmie oraz obowiązkami sprawozdawczymi przedsiębiorstw. Eksperci środowiskowi realizują usługi
szkoleniowe zapewniające przedsiębiorstwu możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych pracowników oraz menedżerów oraz
umożliwiające dostosowanie działalności firmy do wymogów środowiskowych. Dostosowanie działalności firmy do wymagań
środowiskowych pozwala na poprawę sytuacji rynkowej firmy oraz poprawę konkurencyjności firmy poprzez budowę ekologicznego
wizerunku firmy oraz pozytywny wpływ na ocenę firmy w postępowaniach o udzielenie zamówienia, przetargach i konkursach.
Szczegółowych informacji o zakresie realizowanych szkoleń środowiskowych, możliwym do uzyskania poziomie dofinansowania usług
szkoleniowych oraz formach wsparcia biznesu uzyskacie Państwo telefonicznie 85 744 44 60. Przydatne informacje o szkoleniach
środowiskowych, formach współpracy z firmą EkoExpert oraz usługach świadczonych przez doradców środowiskowych z EkoExpert
dostępne są na firmowej stronie www.ekoexpert.com.pl


