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TYTUŁ: SPECJALISTA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA AUDYT 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 Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych w
obszarze ochrony środowiska. Firma EkoExpert świadczy najwyższej jakości usługi ekologiczne obejmujące wszelkie aspekty działalności
firm związane z zarządzaniem ochroną środowiska, w tym: wykonywaniem audytów środowiskowych, audytów dokumentacji,
przygotowaniem dokumentacji firmy do kontroli środowiskowej, opracowywaniem sprawozdań środowiskowych, raportów
środowiskowych oraz przygotowywaniem wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych, sektorowych i związanych z aplikowaniem o
środki unijne na realizację działań proekologicznych w firmie. Specjaliści zatrudnieni w EkoExpert zajmują się opracowaniem
dokumentacji środowiskowej typu: raporty oddziaływania na środowisko, karty informacyjne przedsięwzięć, pozwoleń na wprowadzanie
gazów i pyłów do powietrza; pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami, operatów
wodnoprawnych, etc., zapewniają stałą współpracę z firmami obsługiwanymi przez EkoExpert w zakresie kompleksowego doradztwa
środowiskowego oraz doradztwa biznesowego w zakresie realizowanych inwestycji w środowisko, opracowywaniem ewidencji,
sprawozdań, raportów w zakresie ochrony środowiska dla naszych klientów, biorą udział w audytach w zakresie ochrony środowiska w
firmach oraz opracowują raporty z audytów środowiskowych pozwalające na dostosowanie działalności do aktualnie obowiązujących
przepisów z zakresu ochrony środowiska. Firma EkoExpert posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze ekologicznej firm i instytucji, a
opracowywana przez ekspertów środowiskowych dokumentacja środowiskowa spełnia najwyższe standardy jakości opracowań.
Firma EkoExpert realizuje powierzone przez Klientów obowiązki środowiskowe, w tym obowiązki sprawozdawcze z pełnym
zaangażowaniem, profesjonalizmem i dbałością o przestrzeganie najwyższych standardów opracowań przygotowywanych przez
doradców środowiskowych z EkoExpert. Firma EkoExpert realizuje również zadania z zakresu działalności szkoleniowej firm i instytucji
jako uznana firma szkoleniowa działająca w ramach Bazy Usług Rozwojowych, jednostek szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy
oraz Krajowego Systemu Usług przy PARP (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości). Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert
realizują kompleksowe usługi szkoleniowe dostosowane do zakresu działalności firmy oraz indywidualnych potrzeb szkoleniowych firmy.
Zakres współpracy ekologicznej z firmą EkoExpert, zakres świadczonych usług, wykaz realizowanych przez firmę EkoExpert szkoleń
środowiskowych oraz aktualne informacje dotyczące zmian w prawie dostępne są na firmowej stronie www.ekoexpert.com.pl oraz u
doradców pod numerem 85 744 44 60.


