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TYTUŁ: OBSŁUGA EKOLOGICZNA FIRM DORADZTWO AUDYT KONTROLA

CENA: 101,00 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 Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. jest profesjonalną spółką doradztwa ekologicznego, która zajmuje się
obsługą ekologiczną podmiotów gospodarczych. Usługi środowiskowe świadczone przez firmę EkoExpert obejmują wszelkie aspekty
działalności przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, handlowych, w tym zarządzanie odpadami, zarządzanie efektywnością
energetyczną, zarządzanie procesami w firmie, zarządzanie dokumentacją środowiskową. Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert
posiadają obszerną wiedzę i doświadczenie pozwalające na skuteczne zarządzanie sprawami dotyczącymi ochrony środowiska w firmie
oraz opracowywaniem dokumentacji środowiskowej, w tym w szczególności raportów środowiskowych, sprawozdań środowiskowych,
analiz środowiskowych, wniosków o pozwolenia środowiskowe, operatów wodno-prawnych i innych dokumentów. Wszelkie opracowania
przygotowywane przez doradców środowiskowych uwzględniają aktualny stan prawny, co stanowi gwarancję należytego spełnienia
obowiązków sprawozdawczych firm w zakresie zarządzania ochroną środowiska w firmie. Firma EkoExpert wykonuje wszelkie czynności
związane z prawidłowym oraz terminowym sporządzaniem dokumentacji środowiskowej w firmie, wyliczeniem wysokości opłat
środowiskowych, reprezentowaniem firmy w kontaktach z instytucjami nadzorującymi wykonywanie postanowień Ustawy o Ochronie
Środowiska w związku z prowadzoną działalnością. Zakres czynności podejmowanych w ramach obsługi ekologicznej przez doradców
ekologicznych z firmy EkoExpert ma kompleksowy charakter i umożliwia powierzenie wypełniania obowiązków środowiskowych firmy
doświadczonym ekspertom środowiskowym. Firma EkoExpert posiada liczne rekomendacje potwierdzające najwyższą jakość usług,
posiada wdrożony system zarządzania jakością, zapewniający najwyższy standard obsługi Klienta oraz wpis do ewidencji certyfikowanych
jednostek szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Firma EkoExpert posiada odpowiednie umiejętności w zakresie organizacji
szkoleń środowiskowych, wszechstronną wiedzę dotyczącą zagadnień środowiskowych oraz zakresu obowiązków środowiskowych,
którym podlegają poszczególne podmioty gospodarcze. Firma EkoExpert opracowała kompleksową ofertę usług środowiskowych, która
łączy praktyczne umiejętności niezbędne do zgodnego z prawem funkcjonowania przedsiębiorstw z aktualnymi regulacjami prawnymi
związanymi z ochroną środowiska w firmie. Firma EkoExpert pośredniczy również w pozyskiwaniu finansowania ze źródeł zewnętrznych
na realizację projektów ekologicznych, w tym ze środków finansowych Unii Europejskiej. Eksperci z firmy EkoExpert przygotowują
wnioski aplikacyjne o dofinansowanie, rozliczają projekty, opracowują wszelkie dokumenty związane z realizacją projektu oraz
uzyskanymi efektami. Szczegółowa oferta usług środowiskowych świadczonych przez firmę EkoExpert dostępna jest na firmowej stronie
www.ekoexpert.com.pl lub u doradcy pod numerem 85 744 44 60. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami współpracy ekologicznej z
firmą EkoExpert i skorzystania z oferty dopasowanej do potrzeb Państwa firmy.


