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Medlemsfordeler støttepakker Korona-sider

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

18. september 2020

- Vikarbransjen er
«støvsugd» for personell 
- Vikarbransjen er «støvsugd» for personell. Samtidig fører
forsinkelser i utsending av politiattester til at nye vikarer
venter i opptil tre uker før de kan jobbe, skriver
Bergensavisen (BA) i dag. 

Les mer

  

803 vektere streiker 
803 vektere ble tatt ut i streik onsdag
16. september. Parat og Norsk
Arbeidsmandsforbund (NAF) valgte å gå
til streik etter mekling på overtid med
NHO Service og Handel natt til onsdag. 

Les mer

HANDLEKRAFT 2020 
Vi ønsker velkommen til
generalforsamling, årskonferanse og
middag den 29. oktober 2020 på Clarion
Hotel The Hub i Oslo. Du kan delta
fysisk eller på livestream. 

Les mer

Renhold utsetter 
Vi må utsette de planlagte
forhandlingene av
renholdsoverenskomsten med Norsk
Arbeidsmansforbund (NAF) som var
berammet til 23. - 24. september. 

Les mer

Endringer i Covid-19
forskriften for frisør og
hudpleie 
Helsemyndighetene har med virkning fra 12. september
gjort endringer i Covid-19 forskriften som gjelder frisør og
hudpleie. Blant endringene er at det nå kan serveres kaffe
o.l. til kundene. Men NB! Det strenge rengjøringsregimet
videreføres stort sett som før. 

Les mer
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Ekspertbistand 
Vår medlemsbedrift iFokus informerte
om hva ekspertbistand er, og hvilken
nytte tjenesten har for bedriftene, på
frokostmøte i regi av NHO Vestfold og
Telemark. 

Les mer

Oppsigelser øker 
Antall servicebedrifter som har måtte si
opp ansatte, har økt kraftig den siste
måneden. Særlig for kantiner er
situasjonen prekær. – Uten
kompensasjonsordningen, som inntil 1.
september ga støtte til bedrifter rammet
av koronakrisen, vil vi se en ytterligere
økning i antall oppsigelser, sier
administrerende direktør Anne-Cecilie
Kaltenborn til NTB. 

Les mer

Bedring satt på vent 
September-utgaven av NHOs
koronaundersøkelse ble klar i dag.
50 prosent melder om lavere
etterspørsel, mot 46 i august. 84
prosent på det høyeste.
50 prosent melder om sviktende
omsetning, mot 45 i august. 71 prosent
på det høyeste.
18 prosent har planer om oppsigelser.
Har ligget mellom 15 og 20 prosent
siden mars. 

Les mer

Årets frisør 2021 
Koronaen stoppet konkurransen Årets Frisør 2020, men
konkurransen starter nå for å bli Årets Frisør 2021. Det
krever god planlegging for å lage en vinnerkolleksjon til en
av kategoriene i Årets Frisør konkurransen. Det handler om
perfeksjon. Tema/bildehistorie, faglig forståelse i bredde og
dybde, presentasjon med rett modell og foto som bærer
uttrykket.
Start forberedelsene nå! Bildene på være levert NFVB
innen 30. november 2020. 

Les mer

Nå 2.614 medlemsbedrifter med 7.291virksomheter. Nye er:
Andre K Nyland Blomster
Brillehuset Tromsø AS
Eip AS
H2 Solsiden AS

Hmsdesign AS
Hårfin Kopervik AS
Jacobsen Blomster AS

Lita Lux Jasiene
Opplæring for Frisører
Marianne Høvik Torgnes
Quality Health Care AS

Oppland Hagesenter AS
Quality Health Care AS
Stavanger
Kiropraktorklinikk og
Nevrosenter AS
Sunt Hår AS

Dine Medlemsfordeler
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