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TYTUŁ: DORADZTWO ŚRODOWISKOWE DORADCA OBSŁUGA 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 jest zaufanym partnerem biznesowym firm i instytucji, oferującą wsparcie merytoryczne w zakresie zarządzania
środowiskiem w firmie, w tym dokumentacją środowiskową firm. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert posiadają wieloletnie
doświadczenie w zakresie obsługi ekologicznej firm, opracowywania dokumentów środowiskowych: raportów środowiskowych,
sprawozdań środowiskowych, analiz środowiskowych oraz działalności szkoleniowej związanej z ochroną środowiska. Obsługa
ekologiczna firm prowadzona przez firmę EkoExpert zapewnia firmie terminowe raportowanie do instytucji sprawujących nadzór nad
środowiskiem, zapewnia możliwości ubiegania się o udział w projektach, które uwzględniają kryterium środowiskowe, pozyskiwania
finansowania na projekty ekologiczne oraz dofinansowania do szkoleń ekologicznych. Firma EkoExpert jest beneficjentem programów
unijnych zapewniających wsparcie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania działalności do wymogów ochrony środowiska. Doradcy
środowiskowi z firmy EkoExpert w ramach współpracy zapewniają Klientom prawidłowe wypełnianie obowiązków środowiskowych,
monitorują zmiany przepisów mających wpływ na prowadzoną działalność, reprezentują firmę w trakcie kontroli środowiskowych oraz
przejmują odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe składanie sprawozdań środowiskowych. Wiedza i doświadczenie ekspertów
środowiskowych z firmy EkoExpert jest ogromnym wsparciem w prowadzonej działalności, a proponowana przez doradców forma
współpracy, w postaci stałej, comiesięcznej obsługi ekologicznej zapewnia możliwość uporządkowania dokumentacji środowiskowej w
firmie, opracowanie procedur, które pozwalają ograniczyć negatywny wpływ prowadzonej działalności na środowisko czy uporządkować
kwestie gospodarowania odpadami w firmie. Firma EkoExpert zapewnia swoim klientom wsparcie w wielu obszarach działalności, a
zakres współpracy dostosowuje do potrzeb środowiskowych firmy. Zakres współpracy ekologicznej z firmą EkoExpert ustalany jest
indywidualnie na podstawie przeprowadzonego wcześniej audytu środowiskowego. Na firmowej stronie internetowej firmy EkoExpert
udostępniamy formularz zgłoszeniowy, który można przesłać bezpłatnie do doradcy. Doradca przeanalizuje zawarte w formularzu
informacje i przedstawi niezobowiązującą ofertę współpracy ekologicznej, dostosowaną do profilu działalności firmy, obejmującą
obowiązki środowiskowe, jakie należy wypełnić w związku z prowadzoną działalnością. Firma EkoExpert posiada liczne referencje
potwierdzające kompetencje doradców środowiskowych, wdrożony system zarządzania jakością oraz uprawnienia certyfikowanej firmy
szkoleniowej. Szkolenia ekologiczne organizowane przez firmę EkoExpert obejmują wszelkie kluczowe zagadnienia dotyczące
funkcjonowania przedsiębiorstw i pozwalają na poprawę praktycznych umiejętności związanych z wszelkimi aspektami ochrony
środowiska. Oferta szkoleniowa firmy EkoExpert, oferta usług środowiskowych oraz informacje o zakresie możliwej współpracy
ekologicznej z firmą EkoExpert dostępne są na stronie www.ekoexpert.com.pl lub u doradców pod numerem 85 744 44 60.


