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TYTUŁ: OCHRONA ŚRODOWISKA W FIRMIE AUDYT USŁUGI EKOEXPERT

CENA: 1,00 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 swoim Klientom wsparcie merytoryczne w prowadzonej
działalności w obszarze związanym z ochroną środowiska. Firma EkoExpert zapewnia profesjonalne doradztwo ekologiczne w zakresie
obowiązków środowiskowych firm, obowiązków sprawozdawczych, przygotowania dokumentacji środowiskowej, rozliczeń z tytułu
korzystania ze środowiska tj. emisji pyłów i gazów, wprowadzania zanieczyszczeń do wód gruntowych, emisji hałasu. Zakres działalności
firmy EkoExpert obejmuje wszelkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw oraz instytucji, których działania mają znaczny wpływ na
środowisko. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze ekologicznej firm, która zapewnia
terminowe raportowanie, opracowywanie dokumentacji środowiskowej firmy, rzetelne rozliczanie opłat środowiskowych, uzyskiwanie
pozwoleń środowiskowych oraz realizację projektów z zakresu ochrony środowiska w firmie. Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert
oferują kompleksową obsługę ekologiczną firm i instytucji, której zakres dostosowany jest do potrzeb środowiskowych firmy, możliwości
rozwoju oraz konieczności dostosowania działań do przepisów o ochronie środowiska. Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert
posiadają stosowne uprawnienia, certyfikaty oraz kompetencje do opracowywania dokumentacji środowiskowej, przeprowadzania
audytów ekologicznych, uczestnictwa w procesie kontroli środowiskowej oraz szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie ochroną
środowiska w firmie. Firma EkoExpert jest zarejestrowaną, uznaną firmą szkoleniową, która zapewnia możliwości rozwoju kompetencji,
podnoszenia kwalifikacji oraz zdobywanie praktycznych umiejętności związanych z wypełnianiem obowiązków środowiskowych w firmie,
w szczególności związanych z realizacją projektów o charakterze ekologicznym, rozliczaniem prowadzonej działalności, pozyskiwaniem
środków umożliwiających finansowanie inwestycji środowiskowych oraz dostosowaniem prowadzonej działalności do wymogów ochrony
środowiska. Zakres działalności szkoleniowej firmy EkoExpert dostosowany jest do zmieniających się potrzeb środowiskowych firm i
instytucji i obejmuje wszelkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert umożliwia korzystanie
z wieloletniego doświadczenia ekspertów środowiskowych oraz przeniesienie odpowiedzialności na doświadczonych specjalistów za
prawidłowe wypełnianie obowiązków środowiskowych. Firma EkoExpert publikuje na firmowej stronie internetowej
www.ekoexpert.com.pl zakres aktualnie realizowanych szkoleń z możliwością wykupienia szkoleń w korzystnej cenie. Firma EkoExpert
umożliwia także udział w szkoleniach, które są dofinansowane ze środków unijnych. Szczegółowych informacji dotyczących działalności
szkoleniowej firmy, działalności doradczej oraz usług świadczonych przez firmę EkoExpert udzielają doradcy środowiskowi pod numerem
85 744 44 60 lub w odpowiedzi na zapytania przesłane na adres biuro@ekoexpert.com.pl


