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Du kan også åpne nyhetsbrevet her

05. okt. 2018

- Hvis velferd er viktigst 
-Jeg har et håp om at valget neste år kan dreie seg mer om
brukerne av velferdstjenester enn om leverandørene av
dem, skriver Ole Erik Almlid, fungerende adm.dir. i NHO i
Dagbladet. NHO har nå konkurranseutsetting som en av sine
hovedsaker. 

Les mer

  

750.000 tolkeoppdrag

Det ble i fjor gjennomført nærmere
750.000 tolkeoppdrag i offentlig sektor.
Private leverandører står for tre
fjerdedeler av tolkeoppdragene. Vi har
bidratt til ny rapport. 

Les mer

Fare for streik 
Dersom mekling mellom NHO Service og
Handel og Norsk Sykepleierforbund den
24 oktober ikke fører frem kan det bli
streik fra 25. oktober. Forbundet vil i så
fall ta ut 500 sykepleiere i streik i 12
fylker. 

Les mer

Nå går det oppover 
Stemningen i NHOs medlemsbedrifter er
den beste på ti år. Se ferske tall. 

Les mer

  

Omsorg med sykkel 
Grønn innovasjon: I sommer kjøpte vår
medlembedrift Norlandia
hjemmetjenester i Oslo inn el-sykler

Gjør karrière 
En av våre mest leste saker denne uken
er om vikarjobber som ofte leder til fast
ansettelse og en videre karriere. Ikke

Skadene du ikke ser 
Hver gang vi bestiller godteri og Pepsi
Max på nettet skjer stor skade. 
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som de ansatte kan bruke i felt. 

Les mer

sjelden stiger de i gradene og blir ledere
med personalansvar. 

Les mer

Les mer

Våre kantiner 

Kokker fra
medlemsbedrifter stiller
sterkt på landslaget 
Det norske kokkelandslaget i Community Catering er tatt ut.
4 av 6 kokker kommer fra våre medlemsbedrifter. Nå har de
OL og VM-deltagelse i sikte. 

Mer her

  

Fikk et nytt liv 
- Jeg jobbet som baker og laget
søtsaker i Syria, sier Omran Mohamad
Alkhatib. Nå har han fått et nytt liv i
Norge takket være Ringer i vannet. 

Les mer

Vår nye HMS-telefon 
NHO Service og Handel har åpnet en
HMS-telefon hvor du kan snakke med
våre eksperter. 

Les mer

Kjenner du vinneren? 
Vi skal kåre "Årets Service- og
handelsbedrift 2018" og "Årets
Talsperson 2018" og trenger din hjelp til
finne verdige vinnere. 

Les mer

Nå 2.410 medlemsbedrifter med 6047 virksomheter. Nye er:
Østlandske
Bedriftsservice AS 
Avd Ramirent Hvam
Total Trafikkhjelp AS
Nettsted

The London Barber AS
Nettsted

Sporrong AS
Nettsted

Sogn Vegteneste AS
Nettsted

Skindeep AS
Nettsted

Renates Hud og
Fotterapi

Bjørgvin Sikkerhet AS
Mer her

Blok 
Nettside

Alund Invest AS
Nettside

Adam og Eva
To nye virksomheter
Nettsted

Les mer om
medlemsfordelene dine
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