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TYTUŁ: SZKOLENIA Z OCHRONY ŚRODOWISKA FIRMA SZKOLENIOWA

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:

Usługi szkoleniowe realizowane przez doradców środowiskowych z firmy EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. od
wielu lat zapewniają firmom wsparcie prowadzonej działalności oraz możliwości rozwoju działalności proekologicznej w firmie.
Działalność firm, która w znacznym stopniu oddziałuje na środowisko podlega regulacjom Ustawy o Ochronie Środowiska oraz innym
rozporządzeniom, które określają wymagania dotyczące zarządzania ochroną środowiska oraz określają obowiązki firm w związku z
prowadzoną działalnością, w tym obowiązki sprawozdawcze, rozliczeniowe oraz edukacyjne. Firma EkoExpert jest cenioną na rynku
usług szkoleniowych firmą doradczą oraz szkoleniową, która realizuje kompleksowe szkolenia ekologiczne dla firm i instytucji. Szkolenia
środowiskowe przygotowane przez firmę EkoExpert odpowiadają wymaganiom stawianym przed przedsiębiorstwem przez organy
środowiskowe. Szkolenia z zakresu ochrony środowiska proponowane przez firmę EkoExpert odpowiadają potrzebom środowiskowym
firm, dla których zostały przygotowane. Zakres tematyczny szkoleń realizowanych przez EkoExpert uwzględnia zmiany przepisów
dotyczących obowiązków sprawozdawczych firm, obowiązków związanych z RODO, obowiązków rozliczeniowych firm oraz uwzględnia
potrzebę rozwoju firm i dostosowania działalności do obowiązujących standardów w ochronie środowiska w firmie. Firma EkoExpert jest
zarejestrowanym podmiotem świadczącym certyfikowane usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska, ekologii oraz zarządzania,
posiada liczne rekomendacje oraz wdrożony system jakości ISO 9001:2009 zapewniający wysoką jakość oraz skuteczność w realizacji
szkoleń ekologicznych. Firma EkoExpert proponuje szkolenia dla firm i instytucji umożliwiające zdobycie praktycznej wiedzy, poznanie
metod rozliczania działalności, podstaw prawnych oraz efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem związanego z wszelkimi aspektami
działalności firmy związanymi z ochroną środowiska. Firma EkoExpert przygotowała w ofercie szkoleniowej szkolenia m.in. z zakresu
gospodarowania odpadami, poprawy efektywności energetycznej, poprawy ekologicznego wizerunku firmy, wypełniania obowiązków w
związku z RODO oraz wieloma innymi aspektami działalności firmy. Firma EkoExpert posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej
obsłudze ekologicznej firm, świadczy usługi doradztwa ekologicznego dla wielu firm i instytucji, jest beneficjentem unijnych projektów
ekologicznych, w związku z tym jest w stanie zapewnić każdej firmie profesjonalne wsparcie prowadzonej działalności oraz zapewnić
warunki do dalszego rozwoju. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową firmy EkoExpert na stronie www.ekoexpert.com.pl,
wyboru odpowiadającego Państwu szkolenia oraz skorzystania z możliwości zakupu szkoleń ekologicznych online w atrakcyjnej cenie.
Wszelkich dodatkowych informacji, w tym o możliwości uzyskania dofinansowania do szkoleń udzielą Państwu eksperci środowiskowi z
EkoExpert pod numerem 85 744 44 60.


