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TYTUŁ: SZKOLENIA EKOLOGICZNE DLA FIRM EKSPERCI EKOEXPERT

CENA: 199,00 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. prowadzi działalność doradczą, usługową oraz szkoleniową z zakresu
ochrony środowiska. Podejmowane przez firmę EkoExpert działania mają na celu wsparcie przedsiębiorstw oraz instytucji w procesie
zarządzania ochroną środowiska, w tym szczególnie w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczeniowych, którym firma
podlega na mocy przepisów o ochronie środowiska. Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert z powodzeniem współpracują z firmami od
wielu lat realizując na rzecz firm usługi środowiskowe obejmujące wszelkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Współpraca
ekologiczna z firmą EkoExpert ma elastyczny charakter zarówno co do zakresu świadczonych usług jak również możliwych form
współpracy. Firma EkoExpert realizuje kompleksowe usługi w ramach stałej obsługi ekologicznej lub podejmuje się wykonania jedynie
zleconych przez klienta zadań. Eksperci środowiskowi z EkoExpert posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze ekologicznej firm,
ekspercką wiedzę w zakresie dokumentacji środowiskowej firm oraz procedur związanych z ochroną środowiska w firmie. Eksperci z
firmy EkoExpert opracowują wszelkie dokumenty środowiskowe firm, przygotowują firmę do kontroli środowiskowej, opracowują
dokumentację projektową inwestycji oraz rekomendacje dotyczące projektów ekologicznych w firmie. Doradcy środowiskowi z firmy
EkoExpert rzetelnie i odpowiedzialnie wykonują wszelkie obowiązki środowiskowe na rzecz firm, dokładając wszelkiej staranności, aby
jakość przygotowywanych opracowań: raportów środowiskowych, sprawozdań, analiz środowiskowych, raportów oceny środowiskowej
spełniała najwyższe standardy. Eksperci środowiskowi z EkoExpert monitorują zmiany przepisów dotyczących obowiązków
środowiskowych firm, podmiotów zobligowanych do składania raportów środowiskowych oraz prowadzenia rozliczeń z tytułu korzystania
ze środowiska, tak więc są w stanie zapewnić klientom najwyższą jakość obsługi.
Oferta usług środowiskowych firmy EkoExpert obejmuje również usługi szkoleniowe z zakresu ekologii, ochrony środowiska oraz
zarządzania pozwalające na skuteczne podnoszenie kwalifikacji pracowników, kadry zarządzającej w zakresie zarządzania ochroną
środowiska w firmie. Szkolenia środowiskowe realizowane przez firmę EkoExpert dostosowane są do potrzeb szkoleniowych firmy,
podejmowane w trakcie szkolenia zagadnienia uwzględniają specyfikację działalności firmy, a rezultaty szkolenia pozwalają na nabycie
praktycznych umiejętności wykorzystywanych w prowadzeniu bieżących spraw środowiskowych firmy. Przykładowy zakres tematyczny
szkoleń środowiskowych możliwych do zrealizowania przez firmę EkoExpert dostępny jest na firmowej stronie internetowej
www.ekoexpert.com.pl lub w odpowiedzi na zapytania przesłane na adres biuro@ekoexpert.com.pl. Doradca środowiskowy EkoExpert
udzieli wszelkich informacji również telefonicznie pod numerem 85 744 44 60.


