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TYTUŁ: WSPÓŁPRACA ŚRODOWISKOWA OUTSOURCING 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. oferuje szereg usług związanych z ochroną środowiska w firmie,
zarządzaniem ochroną środowiska w firmie, podnoszeniem kompetencji środowiskowych pracowników i kadry zarządzającej oraz
przygotowaniem i rozliczaniem projektów środowiskowych. Firma EkoExpert zajmuje się profesjonalnym doradztwem środowiskowym
oraz doradztwem biznesowym w zakresie planowania procesów gospodarczych związanych ze środowiskiem, uzyskiwania pozwoleń
środowiskowych, rozliczania prowadzonej działalności gospodarczej. Rozliczenia z tytułu korzystania ze środowiska należą do najbardziej
problematycznych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem z uwagi na zmiany przepisów o ochronie środowiska oraz zakresu
obowiązków sprawozdawczych. Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert posiadają odpowiednie kompetencje oraz doświadczenie
umożliwiające prawidłowe rozliczenie prowadzonej działalności oraz terminowe wniesienie opłat środowiskowych. Współpraca
ekologiczna z firmą EkoExpert umożliwia przeniesienie odpowiedzialności za wypełnianie obowiązków środowiskowych na ekspertów
środowiskowych, którzy w ramach współpracy przygotują wszelkie wymagane przepisami dokumenty środowiskowe, wyliczą wysokość
opłat środowiskowych, przygotują odpowiednie wnioski, formularze oraz raporty środowiskowe. Doradcy środowiskowi z EkoExpert
zajmują się kompleksową obsługą ekologiczną firm, w tym również opracowywaniem dokumentacji projektowej umożliwiającej
aplikowanie o środki unijne, rozliczaniem projektów ekologicznych oraz opracowywaniem dokumentacji środowiskowej na potrzeby
postępowań przetargowych, zamówień publicznych i innych.
Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert realizują również działalność szkoleniową w obszarach związanych z ochroną środowiska,
zarządzaniem oraz projektami ekologicznymi mającymi wpływ na poprawę ekologicznego wizerunku firmy. Eksperci posiadają obszerną
wiedzę oraz doświadczenie zapewniające wysoką efektywność kształcenia oraz skuteczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w procesie
zarządzania przedsiębiorstwem. Szkolenia środowiskowe realizowane przez firmę EkoExpert umożliwiają zdobycie praktycznych
umiejętności związanych z gospodarowaniem odpadami, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, zarządzaniem efektywnością
energetyczną, poprawą ekologicznego wizerunku firmy czy zarządzania relacjami z Klientem. Firma EkoExpert zapewnia możliwość
dostosowania zakresu szkolenia do indywidualnych potrzeb firmy, gwarantuje najwyższą jakość usług szkoleniowych oraz wsparcie w
zakresie praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Oferta szkoleniowa firmy EkoExpert, formularz
zgłoszeniowy oraz lista aktualnie realizowanych szkoleń z zakresu ochrony środowiska dostępne są na firmowej stronie internetowej
www.ekoexpert.com.pl lub u doradców pod numerem 85 744 44 60.


