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TYTUŁ: SZKOLENIA EKOLOGICZNE PRAKTYCZNE 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:

Działalność szkoleniowa prowadzona przez firmę EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. umożliwia firmom
podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie ochroną środowiska w firmie. Zarządzanie
procesami mającymi wpływ na poziom oddziaływania na środowisko w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ma kluczowe
znaczenie przy wyliczaniu wysokości opłat środowiskowych, rodzaju obowiązkowo składanych raportów środowiskowych oraz ma
znaczący wpływ na budowanie ekologicznego wizerunku firmy. Szkolenia ekologiczne przygotowywane na zlecenie przez firmę
EkoExpert obejmują wszelkie najważniejsze aspekty działalności firmy, umożliwiają zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie
opracowywania sprawozdań środowiskowych, raportów środowiskowych oraz poznanie zasad wyliczania oraz optymalizacji wysokości
opłat środowiskowych. Szkolenia środowiskowe realizowane przez firmę EkoExpert pozwalają na kompleksowe zarządzanie
przedsiębiorstwem z uwzględnieniem wszelkich aspektów środowiskowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą.
Usługi szkoleniowe świadczone są przez wykwalifikowanych ekspertów środowiskowych, którzy na bieżąco monitorują zmiany przepisów
o ochronie środowiska oraz zakres obowiązków środowiskowych jakie należy spełnić w prowadzonej działalności. Szkolenia
środowiskowe przygotowywane przez doradców z EkoExpert dopasowane są do zakresu działalności firmy, struktury organizacyjnej
przedsiębiorstwa oraz indywidualnych potrzeb szkoleniowych firmy. Zakres szkolenia ustalany jest indywidualnie z Klientem na
podstawie przeprowadzonego wcześniej audytu środowiskowego lub szczegółowej ankiety, która dostępna jest na firmowej stronie
internetowej. Bezpłatne wypełnienie ankiety pozwala na dopasowanie zakresu usług szkoleniowych do potrzeb konkretnego podmiotu
zainteresowanego zakupem szkoleń oraz umożliwia zakup szkoleń przez Internet. Pełna oferta szkoleń realizowanych przez firmę
EkoExpert, informacje o najbliższym terminie szkolenia, cennik szkoleń ekologicznych oraz informacje dotyczące możliwości skorzystania
z dofinansowania do szkoleń środowiskowych dostępne są w zakładce SZKOLENIA na firmowej stronie internetowej
www.ekoexpert.com.pl
Firmy zainteresowane ofertą szkoleniową firmy EkoExpert mogą liczyć na dofinansowanie do usług szkoleniowych finansowanych ze
środków unijnych. Doradcy środowiskowi udzielą bliższych informacji o możliwym poziomie dofinansowania do usług szkoleniowych,
aktualnych konkursach oraz realizowanych projektach szkoleniowych dla firm pod numerem 85 744 44 60.


