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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

18. oktober 2019

Et alvorlig vedtak 
for norsk arbeidsliv 
Fellesforbundets landsmøte vedtok, onsdag denne uken, å
jobbe for å avvikle bemanningsbransjen i sin nåværende
form. Dersom forslaget skulle bli gjeldende som nasjonal
politikk vil det ha alvorlige konsekvenser, mener NHO
Service og Handel. 

Les mer

  

Sukkeravgiften 
350-kronersgrensen, sukkeravgiften og
arbeidsmarkedstiltak var tema da NHO
Service og Handel var på høring om
statsbudsjettet 2020 i Stortingets
finanskomité. 

Les mer

Kvalitet i omsorg 
Kvaliteten på tjenester og hva det
offentlige får ut av samarbeidet med
privat sektor var tema da NHO Service
og Handel var på høring i helse og
omsorgskomiteen. 

Les mer

Mot prisdiskriminering
Å forhindre prisdiskriminering i
dagligvarehandelen var tema da
bransjeforening Handel var på høring i
Næringskomiteen. 

Les mer

Handelens Miljøfond 

Utlyser millioner til
plastarbeid i utlandet 
Handelens Miljøfond lyser ut 20 millioner kroner til
forebygging og opprydding av plastforsøpling i utlandet.
Land med store plastproblemer og små ressurser vil bli
prioritert. Fra og med 15. oktober kan aktører i og utenfor
Norge søke om støtte for slike prosjekter. 

Les mer
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Årets beste bedrift 
Vi skal kåre "Årets Service- og
handelsbedrift 2019" og "Årets
Talsperson 2019" og trenger din hjelp til
finne verdige vinnere. 

Les mer

Kapre nye talenter? 
Vårt medlem Academic Work har laget
fire gode råd for hvordan du kan å
kapre de beste medarbeiderne 

Les mer

Økt julehandel? 
5 av 10 nordmenn og svensker og 6 av
10 dansker handlet fysiske julegaver på
nett i 2018. Langt flere velger kun
fysiske butikker til julegavehandel enn
ved vanlige kjøp, viser ny undersøkelse
fra Bring 

Les mer

Handlekraft 2019 
Vi ønsker velkommen til generalforsamling, årskonferanse
og festmiddag den 21. november 2019 på Clarion Hotel The
Hub i Oslo. Dette er viktige møteplasser for alle våre
bransjer med et faglig spennende program. 

Les mer

  

Kapret mange unge 
Kampanjen «Sett spillerfaring på CV-
en» for vårt medlem Manpower er
nominert til å vinne en tung
internasjonal pris i markedsføring. 

Les mer

Hårete menn 
Da Jack Dunn startet sin egen
hårfjerningsklinikk i for 12 år siden var
det langt mellom de mannlige kundene.
I dag er 95 prosent av klientene menn. 

Les mer

Kom.Kraft2019 
"Krisehåndtering". "Bli skikkelig god på
mobilvideo". "Innholdsmarkedsføring i
redaktørstyrte medier". Dette er
stikkord for seminaret for deg som
jobber med kommunikasjon i våre
medlemsbedrifter, 21. november kl.
08.00-12.00 i Oslo. 

Les mer

Nå 2.395 medlemsbedrifter med 6.888 virksomheter. Nye er:
E.A. Smith AS

Jan Tore Gråberget AS

Klinikk Matis AS

Look At Me Skøyen AS

Support Service Partner 
Nettside

Viken Bedriftshelsetjeneste

Dine Medlemsfordeler

Redaktør Baard Fiksdal - NHO Service og Handel - PB. 5473 Majorstuen - 0305 Oslo - Telefon 23 08 86 50 - nhosh.no

https://www.nhosh.no/om-oss/om-oss--artikler/fortjener-a-vinne/
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2019/fire-kjappe-om-a-kapre-de-beste-talentene/
https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/nyheter/2019/stort-potensiale-for-okt-julehandel-pa-nett/
https://www.nhosh.no/om-oss/om-oss--artikler/fortjener-a-vinne/
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2019/fire-kjappe-om-a-kapre-de-beste-talentene/
https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/nyheter/2019/stort-potensiale-for-okt-julehandel-pa-nett/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/handlekraft2019a/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/handlekraft2019a/
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2019/kampanjen-sett-spillerfaring-pa-cv-en-kan-vinne-internasjonalt/
https://nfvb.no/content/2019/10/harete-menn-kan-bli-god-butikk
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/kommunikasjonskraft/
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2019/kampanjen-sett-spillerfaring-pa-cv-en-kan-vinne-internasjonalt/
https://nfvb.no/content/2019/10/harete-menn-kan-bli-god-butikk
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/kommunikasjonskraft/
http://www.smith.no/
https://www.rema.no/
https://www.klinikkmatis.no/
https://lookatme.no/
http://www.sspartner.no/
https://www.vikenbht.no/
https://www.nhosh.no/medlemsforhold/
http://www.nhosh.no/


Vil avvikle bransjen i sin nåværende form

http://www.anpdm.com/newsletterweb/45425D427544445B4573474A59/40?noTracking=true[18.10.2019 14.04.09]

Registrere | Avregistrere

 

http://www.anpdm.com/form/4145594072444B5C457040/4341584774434A504371

	anpdm.com
	Vil avvikle bransjen i sin nåværende form


