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TYTUŁ: USŁUGI ŚRODOWISKOWE DOKUMENTACJA OBSŁUGA FIRM EKOE

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 prowadzi działalność w ramach której wspiera firmy i instytucje w prowadzeniu dokumentacji środowiskowej firm,
wypełnianiu obowiązków środowiskowych, rozliczaniu prowadzonej działalności gospodarczej oraz opracowywaniu raportów
środowiskowych, sprawozdań środowiskowych oraz innych dokumentów środowiskowych. Firma EkoExpert oferuje świadczone usługi w
formie stałej, kompleksowej obsługi ekologicznej podmiotów lub na zasadach współpracy, dotyczącego jedynie wybranego obszaru
działalności. Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert umożliwia podnoszenie kwalifikacji pracowników, kadry zarządzającej w
obszarze zarządzania ochroną środowiska w firmie oraz korzystanie z wiedzy i doświadczenia ekspertów środowiskowych z firmy
EkoExpert jedynie w wybranych obszarach działalności firmy. Współpraca ekologiczna z doradcami środowiskowymi z firmy EkoExpert
jest doskonałym rozwiązaniem dla firm, które potrzebują merytorycznego wsparcia przy wdrożeniu nowych procedur, mających służyć
poprawie warunków oddziaływania na środowisko oraz dostosowania procedur do obowiązujących przepisów o ochronie środowiska i
obowiązków środowiskowych z tego wynikających. Firma EkoExpert posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze firm, a stale
rozwijana oferta usług środowiskowych firmy pozwala na kompleksową obsługę ekologiczną firm. Kompleksowa obsługa firm instytucji w
zakresie opracowywania dokumentacji środowiskowej, dostosowania działalności do wymogów ochrony środowiska, pozyskiwania
funduszy na realizację projektów ekologicznych oraz reprezentowania firmy w trakcie kontroli środowiskowej to doskonałe rozwiązanie
dla firm, które podlegają przepisom o ochronie środowiska, ale nie posiadają odpowiednich umiejętności oraz doświadczenia do
prowadzenia spraw środowiskowych we własnym zakresie. Usługa outsourcingu ekologicznego umożliwiają przeniesienie
odpowiedzialności za prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska w firmie na ekspertów środowiskowych z firmy EkoExpert,
którzy zadbają o terminowe rozliczenia z tytułu korzystanie ze środowiska, prawidłowe wypełnianie obowiązków sprawozdawczych firmy
oraz dostosowanie działalności firmy do aktualnych przepisów środowiskowych. Firma EkoExpert jest partnerem biznesowym godnym
zaufania, a zatrudnieni w firmie eksperci środowiskowi z ogromnym profesjonalizmem zajmują się powierzonymi firmie EkoExpert
obowiązkami. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert zajmują się kompleksowym doradztwem ekologicznym i biznesowym, włącznie z
oceną możliwości poprawy ekologicznego wizerunku firmy, możliwości pozyskania finansowania ze środków unijnych na realizację
projektów ekologicznych oraz wszelkimi innymi aspektami związanymi z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Korzyści ze współpracy z
firmą EkoExpert wynikają bezpośrednio z ogromnego doświadczenia naszych doradców środowiskowych oraz stałego monitorowania
zmian przepisów dotyczących obowiązków środowiskowych firm. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą usług środowiskowych na stronie
www.ekoexpert.com.pl , wypełnienia bezpłatnej ankiety, która pozwoli nam na stworzenie oferty dostosowanej do potrzeb
środowiskowych Państwa firmy lub bezpośredniego kontaktu z doradcą pod numerem 85 744 44 60 lub 602 730 141.


