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TYTUŁ: SZKOLENIA EKOLOGICZNE DORADZTWO USŁUGI EKOEXPERT

CENA: 100,00 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 oferuje podmiotom gospodarczym możliwość kompleksowej obsługi ekologicznej oraz profesjonalne doradztwo
ekologiczne obejmujące wszelkie aspekty funkcjonowania. Działalność firmy EkoExpert w zakresie obsługi ekologicznej umożliwia
podmiotom przeniesienie odpowiedzialności za prawidłowe oraz terminowe wypełnianie obowiązków środowiskowych na ekspertów
środowiskowych. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert posiadają najwyższe kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe
pozwalające na najwyższą jakość obsługi podmiotów oraz przygotowywanie dokumentacji środowiskowej zgodnej z aktualnymi
przepisami o ochronie środowiska. Zarządzanie ochroną środowiska w firmie, instytucji wymaga nieustannego monitorowania zmian
przepisów dotyczących obowiązków środowiskowych, listy podmiotów zobligowanych do dostosowania działalności do wymogów ochrony
środowiska. Doradcy ekologiczni z firmy EkoExpert realizują na rzecz klienta wszelkie obowiązki związane ze sprawozdawczością,
rozliczeniami oraz opracowywaniem dokumentacji środowiskowej firm. Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert zapewnia firmie
możliwość powierzenia ekspertom przygotowania odpowiednich dokumentów rozliczeniowych, raportów środowiskowych, sprawozdań,
zlecenia wykonania audytu środowiskowego firmy, inwestycji, projektu, przygotowania dokumentacji dotyczącej zarządzania odpadami,
oceny opłacalności oraz efektywności inwestowania w odnawialne źródła energii itp. Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert posiadają
ogromne doświadczenie w obsłudze projektów ekologicznych, w tym przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej do projektów unijnych,
rozliczania projektów unijnych oraz pozyskiwania funduszy na realizację działań ekologicznych w firmie.
Firma EkoExpert realizuje szkolenia ekologiczne, których zakres dostosowany jest do nieustannie zmieniających się potrzeb
szkoleniowych podmiotów. Szkolenia ekologiczne realizowane przez firmę EkoExpert obejmują kluczowe aspekty funkcjonowania
podmiotów, w tym gospodarkę niskoemisyjną, zarządzanie odpadami, ocenę inwestowania w odnawialne źródła energii: bioelektrownie,
biogazownie, pompy ciepła, kolektory słoneczne. Szkolenia ekologiczne firmy EkoExpert maja praktyczny charakter i pozwalają na
podniesienie kompetencji zawodowych oraz nabycie umiejętności zapewniających wysoką skuteczność w podejmowaniu działań
proekologicznych w firmie. Szczegółowa oferta firmy EkoExpert oraz wyczerpujące informacje dotyczące podejmowanych przez firmę
działań dostępna jest na stronie www.ekoexpert.com.pl oraz u doradców pod numerem 85 744 44 60.


