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TYTUŁ: OUTSOURCING EKOLOGICZNY ZARZĄDZANIE ODPADAMI

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 szeroki zakres usług
środowiskowych obejmujących doradztwo ekologiczne na każdym etapie prowadzenia działalności,
przygotowanie firmy do kontroli środowiskowej oraz aplikowania o środki unijne na realizację
projektów ekologicznych, opracowanie dokumentacji środowiskowej, stosownych zezwoleń
środowiskowych, pozwoleń środowiskowych, zintegrowanych, sektorowych. Doradcy środowiskowi z EkoExpert wykorzystują wieloletnie
doświadczenie do zapewnienia klientom kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska, zarządzania środowiskiem,
zarządzania dokumentacją środowiskową, zarządzania odpadami, zarządzania projektami, rozliczeniami środowiskowymi. Współpraca
ekologiczna z firmą EkoExpert umożliwia dostosowanie zakresu usług oraz formy współpracy do potrzeb firmy w zakresie ochrony
środowiska. Warunki współpracy ekologicznej oferowane przez firmę EkoExpert pozwalają na korzystanie z wiedzy i doświadczenia
ekspertów środowiskowych w formie kompleksowej obsługi ekologicznej lub w formie zadaniowej obejmującej wybrane aspekty
środowiskowe w firmie. Outsourcing ekologiczny jest wygodną i pewną formą współpracy nastawionej na zapewnienie firmie
profesjonalnego wsparcia merytorycznego w prowadzonej działalności, najwyższej jakości opracowań tj. sprawozdania środowiskowe,
raporty środowiskowe, oceny środowiskowe, analizy, audyty środowiskowe. Specjaliści od zarządzania ochroną środowiska z EkoExpert
realizują wszelkie zadania związane z wymogami prawnymi, organizacyjnymi, formalnymi stawianymi przed przedsiębiorstwami w
związku z realizacją obowiązków środowiskowych w firmie. Doświadczenie oraz znajomość aktualnie obowiązujących regulacji prawnych
w zakresie ochrony środowiska pozwalają ekspertom z EkoExpert oferować rozwiązania spełniające najwyższe standardy obsługi
ekologicznej oraz najwyższą jakość opracowywanych dokumentów środowiskowych. Doradcy środowiskowi z EkoExpert realizują
wszelkie zadania związane z zarządzaniem wybranymi aspektami funkcjonowania firm, w szczególności zarządzania dokumentacją
środowiskową, zarządzania rozliczeniami środowiskowymi, zarządzania odpadami, zarządzania procesami, projektami ekologicznymi w
firmie. Specjaliści z EkoExpert zapewniają kompleksową obsługę w zakresie zarządzania odpadami; rejestrację w BDO, prowadzenie
ewidencji odpadów w BDO, wystawianie kart odbiorców odpadów, wyliczanie wysokości opłat produktowych, środowiskowych,
sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń środowiskowych, zezwoleń środowiskowych, sporządzanie raportów i sprawozdań
odpadowych. Szczegóły oferty usług środowiskowych firmy EkoExpert dostępne są na firmowej stronie www.ekoexpert.com.pl oraz
telefonicznie 85 744 44 60.


