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TYTUŁ: ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ ODPADAMI USLUGI 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. świadczy na rzecz firm i instytucji profesjonalne usługi środowiskowe,
zajmuje się doradztwem ekologicznym dla firm, doradztwem biznesowym w obszarze zarządzania środowiskiem w firmie oraz prowadzi
działalność szkoleniową. Firma EkoExpert realizuje kompleksowe zadania związane z zarządzaniem ochroną środowiska w firmie,
realizacją obowiązków środowiskowych, obowiązków sprawozdawczych, obowiązków rozliczeniowych. Doradcy środowiskowi z firmy
EkoExpert posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz niezbędne doświadczenie pozwalające realizować usługi ekologiczne, szkolenia
ekologiczne oraz przygotowywać profesjonalne dokumenty środowiskowe wymagane przepisami prawa. Eksperci środowiskowi z firmy
EkoExpert świadczą usługi w ramach obsługi ekologicznej firm lub zadaniowo, jedynie w uzgodnionym z klientem obszarze np.
uzupełnienia dokumentacji, przygotowania firmy do kontroli środowiskowej, przygotowanie ocen środowiskowych, analiz
środowiskowych do projektów itp. Firma EkoExpert stale rozwija ofertę świadczonych usług środowiskowych dostosowując ofertę do
zmieniających się regulacji prawnych dotyczących środowiska oraz podmiotów zobowiązanych do składania sprawozdań środowiskowych
i raportowania podejmowanych działań. Oferta obsługi ekologicznej proponowana przez firmę EkoExpert uwzględnia indywidualne
potrzeby firmy w zakresie świadczonych usług środowiskowych, dostosowane do struktury organizacyjnej firmy, działalności firmy oraz
podejmowanych przez firmę działań na rzecz środowiska. Firma EkoExpert posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu
podmiotów gospodarczych przed organami kontroli środowiskowej, reprezentowaniu interesów firmy w postępowaniach przetargowych,
sporach administracyjnych i innych. Doświadczenie oraz profesjonalizm ekspertów środowiskowych z EkoExpert wpływa korzystnie na
jakość współpracy i zadowolenie klientów. Firma EkoExpert zajmuje się wszelkimi aspektami środowiskowymi w działalności
przedsiębiorstw, włącznie z zarządzaniem odpadami, zarządzaniem dokumentacją, zarządzaniem projektami ekologicznymi, inwestycjami
środowiskowymi oraz inwestycjami w odnawialne źródła energii. Firma EkoExpert opracowuje kompleksowe rozwiązania aspektów
środowiskowych w firmie oraz organizuje szkolenia środowiskowe dla kadry zarządzającej oraz pracowników odpowiedzialnych za
prowadzenie bieżących spraw dotyczących ochrony środowiska w firmie. Szkolenia ekologiczne organizowane przez firmę EkoExpert
pozwalają na zapoznanie z aktualnym stanem prawnym oraz metodologią wyliczania opłat środowiskowych w firmie, postępowaniami,
projektami oraz finansowaniem realizacji projektów. Szczegółowa oferta usług środowiskowych, warunki współpracy oraz aktualności
dotyczące obowiązków środowiskowych firm dostępne są na stronie www.ekoexpert.com.pl oraz u doradców pod numerem 85 744 44 60.


