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1. O firmie
Firma ZPIRIOO powstała w październiku 2014 r., skupiając i konsolidując pracodawców funkcjonujących w
branży odpadowej, kooperujących i współpracujących ze sobą na rzecz poprawy i modernizacji
szerokorozumianego systemu gospodarki odpadami.
Członkami ZPIRIOO, są znane, cieszące się uznaniem oraz doświadczeniem na rynku polskim i zagranicznym
firmy, działające od wielu lat w branży gospodarowania odpadami, kooperujące i współpracujące ze sobą m.in.,
na rzecz ułatwiania i usprawniania organizacji ogólnopolskiego systemu recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach
niebezpiecznych.
ZPIRIOO zrzeszonym w grupie podmiotom umożliwia współpracę, wzajemne wsparcie, oraz wymianę
doświadczeń i informacji.

2. Korzyści z udziału w sieci firm EwasteR w Europie
Uczestnictwo w sieci przedsiębiorstw działających w sektorze eko-przemysłu i gospodarki o obiegu zamkniętym
będzie dla ZPIRIOO niewątpliwą szansą, ponieważ firma zawsze szuka nowych kontaktów i jest zainteresowana
rozszerzeniem swoich możliwości biznesowych oraz zaangażowaniem się w działalność transgraniczną.
IRIOO jest również zainteresowany zagranicznymi projektami, uczestnictwem w stowarzyszeniach branżowych,
wspólnych projektach grantowych (np. z UE), badaniami i konferencjami.
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3. Opracowanie i realizacja programu mobilności dla nowych
przedsiębiorców
IRIOO szuka nowych kontaktów w Europie, Azji i obu Amerykach. IRIOO chciałby współpracować z młodym
przedsiębiorcą, który może pomóc firmie zidentyfikować możliwości współpracy na rynku zagranicznym i pomóc
w znalezieniu cennych kontaktów. IRIOO ma motywację do poznawania rynków zagranicznych, najlepszych
praktyk, poszerzania możliwości biznesowych i angażowania się w działania transgraniczne.
IRIOO oferuje profesjonalne doradztwo i mentoring dla młodego przedsiębiorcy w firmie. Młody przedsiębiorca
może nauczyć się wielu praktycznych aspektów związanych z gospodarką odpadami, w tym z odpadami
opakowaniowymi.
IRIOO oferuje wymianę dla nowego przedsiębiorcy trwającego 2-3 miesiące. Preferowany okres pobytu w firmie
rozpoczyna się w lutym 2018 roku. Pożądany młody przedsiębiorca powinien komunikować się w języku
angielskim. Młody przedsiębiorca powinny być komunikatywne i mieć dobre umiejętności nawiązywania
kontaktów. Idealny kandydat powinien również mieć doświadczenie w gospodarowaniu odpadami.
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Izba Recyklingu i Odzysku Odpadów
Związek Pracodawców
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www.ewaster.eu

ewaster.eu@gmail.com

www.facebook.com/EwasteRProject

@eu_ewaster

EwasteR Project

http://bit.ly/2rvlRSL
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SECTOR SKILLS ALLIANCE

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo pod adresem:
http://www.ewaster.eu

Project number: 554341-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA2-SSA
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną
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