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TYTUŁ: DORADZTWO EKOLOGICZNE USŁUGI ŚRODOWISKO 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. jest firmą doradczą, która specjalizuje się w usługach środowiskowych
świadczonych na rzecz firm. Firma EkoExpert realizuje też kompleksowe szkolenia ekologiczne dla firm z zakresu obowiązków
środowiskowych firm, w tym rozliczeń za korzystanie ze środowiska i wnoszenia opłat środowiskowych, opracowywania planów
gospodarki niskoemisyjnej, zarządzania odpadami, zarządzania efektywnością energetyczną, wykorzystaniem funduszy unijnych.
Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert świadczą usługi ekologiczne w formie kompleksowej obsługi ekologicznej firm lub wybranych
usług, w zależności od potrzeb określonych przez przedsiębiorstwo. Eksperci środowiskowi z EkoExpert ustalają zakres współpracy
ekologicznej indywidualnie, z uwzględnieniem przepisów o ochronie środowiska, struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, zakresu
podejmowanych inicjatyw ekologicznych. Zlecenie obsługi ekologicznej firmie EkoExpert gwarantuje prawidłowe oraz terminowe
wypełnianie obowiązków środowiskowych przez firmę oraz szereg korzyści, w tym:
- możliwość reprezentowania firmy przez naszych doradców przed organami kontroli środowiskowej
- określenie obowiązków środowiskowych, którym podlega firma
- wykonanie audytu środowiskowego oraz przygotowanie dokumentów środowiskowych
- występowanie z wnioskami o pozwolenia środowiskowe oraz sektorowe
- zarządzanie ochroną środowiska w firmie, w tym gospodarowanie odpadami
- sporządzanie wniosków o dofinansowanie działalności oraz dostosowanie działalności do wymogów środowiskowych
- realizacja kompleksowych szkoleń z zakresu ekologii i ochrony środowiska dla firm, w tym: szkolenie z obowiązków związanych z
RODO, ochrona przeciwpożarowa w przedsiębiorstwie, ochrona powierzchni ziemi, szkody w środowisku, opracowanie planu gospodarki
niskoemisyjnej, opłaty środowiskowe i inne.

Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert od ponad 10 lat świadczą najwyższej jakości usługi środowiskowe dla swoich Klientów. Na
firmowej stronie www.ekoexpert.com.pl mogą Państwo zapoznać się z projektami zrealizowanymi na rzecz firm oraz zakresem
świadczonych usług środowiskowych. Firma EkoExpert posiada wpis rejestru firm szkoleniowych oraz Bazy Usług Rozwojowych, dzięki
czemu jesteśmy zaufanym partnerem biznesowym świadczącym wysokiej jakości usługi doradcze, usługi środowiskowe, usługi
szkoleniowe. Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać telefonicznie u naszych doradców środowiskowych pod numerem 85 744 44
60 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@ekoexpert.com.pl.


