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TYTUŁ: SZKOLENIA EKOLOGICZNE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

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. zajmuje się zapewnianiem
wsparcia merytorycznego w zakresie ochrony środowiska firmom i instytucjom, które podlegają
obowiązkom sprawozdawczym z tytułu korzystania ze środowiska. Zespół firmy EkoExpert tworzą
doświadczeni eksperci środowiskowi, którzy posiadają obszerną wiedzę dotyczącą zagadnień
dotyczących ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw oraz znajomość aktualnych regulacji prawnych dotyczących obowiązków
środowiskowych przedsiębiorstw, których działalność w znacznym stopniu oddziałuje na środowisko. Eksperci środowiskowi z firmy
EkoExpert w ramach współpracy ekologicznej opracowują wszelkie wymagane przepisami prawa dokumenty środowiskowe, w tym
raporty środowiskowe, sprawozdania środowiskowe, raporty z audytów środowiskowych, oceny środowiskowe inwestycji, instalacji,
projektów, raporty z zarządzania odpadami, KOBIZE, OPAK 1, 2, 3. Firma EkoExpert posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu
dokumentacji środowiskowej przedsiębiorstw, reprezentowaniu firm w kontaktach z urzędami, instytucjami oraz jednostkami
sprawującymi kontrolę nad sprawami środowiskowymi. Firma EkoExpert oferuje kompleksowe rozwiązania dla firm, które poszukują
zaufanego partnera do prowadzenia bieżącej obsługi ekologicznej przedsiębiorstwa, potrzebują profesjonalnego doradztwa
ekologicznego lub ekspertów w zakresie opracowywania dokumentacji środowiskowej firmy. Firma EkoExpert zajmuje się kompleksową
obsługą ekologiczną firm i instytucji, w tym: opracowywaniem dokumentacji środowiskowej, wyliczaniem opłat środowiskowych,
przygotowywaniem wniosków aplikacyjnych dla projektów środowiskowych, opracowywaniem dokumentacji projektowej dla inwestycji w
odnawialne źródła energii (OZE) i innych. Firma EkoExpert jest również renomowaną firmą szkoleniową realizującą szkolenia
środowiskowe dla firm i instytucji. Zakres tematyczny szkoleń środowiskowych realizowanych przez firmę EkoExpert odpowiada
potrzebom firm i instytucji, którym zależy na podnoszeniu kompetencji uczestników szkolenia oraz samodzielnym wypełnianiu
obowiązków środowiskowych w przyszłości. Szkolenia ekologiczne opracowane przez firmę EkoExpert zapewniają możliwość
podniesienia kwalifikacji i zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania ochroną środowiska w firmie, poprawą
efektywności energetycznej, zarządzania ekologicznym wizerunkiem firmy, ograniczeniem wpływu prowadzonej działalności na
środowisko itp. Firma EkoExpert realizuje szkolenia środowiskowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych firm i instytucji, aktualnego
stanu prawnego oraz wymogów środowiskowych dotyczących podejmowanych w trakcie szkolenia zagadnień środowiskowych. Firma
EkoExpert zachęca do zapoznania się z kompleksową ofertą usług środowiskowych na stronie www.ekoexpert.com.pl , skorzystania z
elektronicznego formularza w celu zamówienia interesującej Państwa ekousługi lub zapoznania się z danymi kontaktowymi oraz
wskazówkami dojazdu do siedziby firmy. Wszelkich informacji o realizowanych usługach środowiskowych udzielają doradcy
środowiskowi pod numerem 85 744 44 60 lub w odpowiedzi na zapytania przesłane na adres biuro@ekoexpert.com.pl


