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TYTUŁ: DORADCY EKSPERCI ŚRODOWISKOWI EKOEXPERT BIAŁYSTOK

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:

Zespół firmy EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. tworzą eksperci środowiskowi, którzy posiadają odpowiednie
kwalifikacje oraz doświadczenie pozwalające oferować najwyższej jakości usługi środowiskowe dla firm i instytucji. Doradcy ekologiczni z
firmy EkoExpert oferują kompleksowe rozwiązania dla firm w zakresie zarządzania ochroną środowiska w firmie, obsługi ekologicznej
firm oraz opracowywania dokumentacji środowiskowej. Dokumentacja środowiskowa przygotowana przez ekspertów środowiskowych z
EkoExpert odpowiada najwyższym standardom opracowań oraz aktualnym przepisom dotyczącym obowiązków sprawozdawczych firm.
Obowiązkowe sprawozdania środowiskowe firm opracowywane przez specjalistów z EkoExpert w związku z prowadzoną działalnością
zapewniają terminowe oraz prawidłowe wypełnianie obowiązków sprawozdawczych, w tym: raporty KOBIZE, OPAK 1, 2, 3, i inne. Firma
EkoExpert opracowuje dokumentację środowiskową firm i instytucji na zlecenie lub w ramach stałej, miesięcznej obsługi ekologicznej
firm. Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert zapewniają kompleksową obsługę ekologiczną firm i instytucji, wykonują audyty
środowiskowe, studia uwarunkowań do projektów ekologicznych, sporządzają oceny efektywności inwestycji środowiskowych oraz
sporządzają rekomendacje dotyczące opłacalności inwestycji środowiskowych. Eksperci z firmy EkoExpert przygotowują dokumenty
aplikacyjne do projektów unijnych, wykonują rozliczenia projektu oraz sprawują nadzór nad bieżącą dokumentacją projektową. Firma
EkoExpert oferuje kompleksowe usługi środowiskowe obejmujące wszelkie aspekty działalności firmy, w tym obowiązki sprawozdawcze,
rozliczeniowe oraz dokumentowanie podejmowanych działań zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska. Firma EkoExpert oferuje również
szkolenia ekologiczne dla firm podnoszące kwalifikacje pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie ochroną środowiska w firmie oraz
osób odpowiedzialnych za prawidłowe oraz terminowe realizowanie obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczeniowych w firmie.
Doświadczeni doradcy z firmy EkoExpert opracowują plany szkoleniowe oraz dostosowują zakres tematyczny szkoleń do oczekiwań
klienta, umożliwiają przeprowadzenie szkolenia w siedzibie firmy oraz zapewniają praktyczne narzędzia (wzory dokumentów, arkusze
kalkulacyjne) zapewniające najwyższą efektywność procesu szkoleniowego. Firma EkoExpert posiada liczne referencje, oraz certyfikaty
potwierdzające kompetencje osób realizujących szkolenia dla firm. Szczegółowa oferta firmy EkoExpert dostępna jest na firmowej
stronie www.ekoexpert.com.pl lub bezpośrednio u doradców środowiskowych pod numerem 85 744 44 60. Zasady oraz możliwości
współpracy w zakresie ochrony środowiska przedstawimy także w odpowiedzi na przesłaną na adres biuro@ekoexpert.com.pl bezpłatną
ankietę dostępną w postaci formularza na stronie internetowej.


