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TYTUŁ: ROZLICZENIA ŚRODOWISKOWE DORADZTWO EKOEXPERT

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. oferuje korzystne warunki
współpracy ekologicznej w zakresie opracowywania dokumentacji środowiskowej, prowadzenia
bieżącej obsługi ekologicznej w firmie, przeprowadzania audytów środowiskowych, przygotowania
firmy do kontroli środowiskowej oraz obsługi projektów środowiskowych w firmie. Doradcy
środowiskowi z firmy EkoExpert realizują kompleksowe usługi środowiskowe dla firm, reprezentują firmę przed organami kontroli
środowiskowej, wypełniają wszelkie obowiązki środowiskowe wynikające z przepisów oraz realizują szkolenia środowiskowe
dostosowane do potrzeb szkoleniowych firmy. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert posiadają wieloletnie doświadczenie oraz liczne
rekomendacje potwierdzające najwyższą jakość obsługi podmiotów gospodarczych oraz najwyższą jakość przygotowywanych na zlecenie
opracowań: raportów środowiskowych, sprawozdań środowiskowych, zestawień, analiz oraz dokumentów rozliczeniowych.
Zasady współpracy ekologicznej z firmą EkoExpert oraz warunki i zakres obsługi ekologicznej uzależnione są od zakresu obowiązków
środowiskowych, którym podlega firma oraz potrzeb środowiskowych firmy w zakresie przygotowywania dokumentacji, prowadzenia
dokumentacji środowiskowej firmy oraz możliwości danej firmy do samodzielnego wypełniania obowiązków środowiskowych. Eksperci
środowiskowi z EkoExpert oferują kompleksowe rozwiązania dla firm, z możliwością dostosowania formy współpracy do potrzeb firmy
oraz planów rozwoju firmy w obszarze ochrony środowiska. Doradcy środowiskowi z EkoExpert posiadają wiedzę ekspercką oraz
uprawnienia do sporządzania wszelkiej dokumentacji środowiskowej w firmie oraz reprezentowania firmy. Współpraca z firmą EkoExpert
umożliwia przekazanie odpowiedzialności za prawidłową oraz terminową realizację obowiązków środowiskowych, w tym obowiązków
rozliczeniowych firmy, obowiązków sprawozdawczych oraz innych obowiązków firmy w zakresie zarządzania ochroną środowiska w
firmie. Firma EkoExpert wykorzystuje wieloletnie doświadczenie, aktualną wiedzę oraz profesjonalizm do zapewnienia firmom
współpracującym optymalnych warunków funkcjonowania i zapewnienia możliwości rozwoju przez podejmowanie działań na rzecz
ochrony środowiska. Firma EkoExpert jest certyfikowaną jednostką szkoleniową, doradczą oraz ekspercką w dziedzinie pozyskiwania
funduszy na realizację projektów ekologicznych, rozliczania projektów oraz doradztwa ekologicznego na każdym etapie rozwoju firmy.
Szczegółowa oferta usług środowiskowych realizowanych przez firmę EkoExpert dostępna jest na firmowej stronie internetowej
www.ekoexpert.com.pl oraz telefonicznie u doradców środowiskowych pod numerem 85 744 44 60.


