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TYTUŁ: DORADZTWO EKOLOGICZNE WSPÓŁPRACA OBSŁUGA 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. zapewnia możliwość współpracy
ekologicznej firmom i instytucjom zorientowanym na poprawę ekologicznego wizerunku firmy,
wdrożenie odpowiednich procedur w zarządzaniu ochroną środowiska w przedsiębiorstwie,
podniesienie kwalifikacji w zakresie ochrony środowiska oraz prawidłowe rozliczanie prowadzonej
działalności z tytułu korzystania ze środowiska. Obowiązki środowiskowe firm uzależnione są od zmian przepisów oraz katalogu
podmiotów zobligowanych do prowadzenia rozliczeń środowiskowych, składania raportów środowiskowych, prowadzenia ewidencji oraz
uzyskiwania pozwoleń i zezwoleń środowiskowych związanych z prowadzoną działalnością. Firma EkoExpert istniejąca od 15 lat posiada
ogromne doświadczenie oraz kompetencje do prowadzenia spraw środowiskowych w firmach i instytucjach, włącznie z przygotowaniem
firmy do kontroli środowiskowej, reprezentowaniem firmy w trakcie kontroli środowiskowej oraz wdrożeniem zaleceń po kontroli
środowiskowej. Firma EkoExpert zajmuje się kompleksową obsługą ekologiczną firm i instytucji, w tym jednostek samorządowych wraz z
obsługą dokumentacji środowiskowej: audyt dokumentacji środowiskowej w firmie, uzupełnienie dokumentacji środowiskowej,
prowadzenie bieżącej dokumentacji, raportowanie do odpowiednich instytucji ochrony środowiska, uzyskiwania pozwoleń
środowiskowych, zezwoleń środowiskowych, pozwoleń zintegrowanych, sektorowych oraz pozostałych. Doradcy środowiskowi w ramach
współpracy ekologicznej zadbają o podniesienie świadomości ekologicznej w firmie, zadbają o wdrożenie odpowiednich procesów
ograniczających negatywny wpływ prowadzonej działalności na środowisko oraz będą wspierać firmę we wszelkich działaniach na rzecz
ochrony środowiska, w szczególności w najtrudniejszym obszarze zarządzania odpadami w firmie. Eksperci środowiskowi z firmy
EkoExpert posiadają wieloletnie doświadczenie, wykazują pełen profesjonalizm w podejmowanych działaniach oraz zapewniają
rzetelność opracowań środowiskowych: raportów, sprawozdań, ewidencji, wniosków. Firma EkoExpert zapewnia profesjonalny
outsourcing ekologiczny polegający na powierzeniu spraw środowiskowych firmy doświadczonym ekspertom, którzy dopilnują
terminowego składania dokumentów środowiskowych, rozliczeń środowiskowych, zadbają o uzyskanie stosownych pozwoleń, zezwoleń,
będą sprawować nadzór nad prawidłowym wypełnianiem obowiązków środowiskowych oraz dostosowaniem działalności do
zmieniających się warunków prawnych w obszarze ochrony środowiska.
Firma EkoExpert stworzyła ofertę usług środowiskowych dopasowaną do potrzeb środowiskowych firm i instytucji, z możliwością
określenia zakresu obsługi ekologicznej, niezbędnych działań oraz najdogodniejszej formy współpracy. Firma EkoExpert zapewnia
elastyczne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska, w tym szkoleń środowiskowych. Oferta firmy EkoExpert dostępna jest na
firmowej stronie internetowej www.ekoexpert.com.pl
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z doradcą firmy EkoExpert pod numerem 85 744 44 60 w celu uzyskania odpowiedzi dotyczącej
oferty lub umówienia spotkania.


