Ukraina-konsekvenser for norske bedrifter

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

25. februar 2022

Medlemsfordeler

Ferske tall Handel

Korona-sider

Webinar om angrepet på
Ukraina og konsekvenser
for norske bedrifter
For å sikre at NHOs bedrifter har oppdatert informasjon om
situasjonen i Ukraina, sanksjoner og mulige konsekvenser
for næringslivet, inviterer NHO til medlemswebinar 1. mars
kl 13.
Les mer

Ukraina-oppdatering

Forbundsvist oppgjør

Klar beskjed til Tajik

NHO har en side på web som blir
løpende oppdatert om krigen i Ukraina
og som oppsummerer sentral
informasjon og relevante
kontaktpunkter for næringslivet.

Årets tariffoppgjør blir et forbundsvist
oppgjør, der Norsk Industri og
Fellesforbundet skal forhandle først. Den
9. mars starter oppgjøret med
kravoverlevering. 4. mars har NHO et
digitalt medlemsmøte om oppgjøret.

– Et absolutt forbud mot innleie er feil
og for hard medisin. Vi vil få en
permanent utfordring med
grunnbemanningen til våre prosjekter,
var den tydelige beskjeden fra Torkil
Skancke Hansen i Assemblin til
arbeidsminister Hadia Tajik.

Les mer

Les mer

Les mer

Hardt rammet

NHO-lederprogram

1 av 5 sykemeldt

Bransjer som ikke kan benytte
hjemmekontor er hardt rammet av
sykefravær og har den sterkeste
veksten målt mot normalen. Bransjer i
NHO Service og Handel er sterkt

Lær om kjennetegn ved de beste
lederne når det gjelder bedriftskultur,
kommunikasjon, endringsledelse og å
skape menneskelig utvikling og
økonomisk vekst. Få modeller og

I januar hadde Avarn Security en
ekstrautgift på sykepenger på 6,2
millioner kroner. – Det er bedriftene
som får regninga for frislipp av smitten,
sier administrerende direktør, Kjell
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rammet, viser nye tall.
Les mer

verktøy alle ledere trenger i sitt
lederskap.

Frode Vik.
Les mer

Les mer

NM nærmer seg

Og de nominerte er..
Gjennom kåringen av Årets Hudpleiebedrift, Årets
Frisørbedrift og Årets Frisørkonsern setter NFVB fokus på en
rekke kriterier som hver bidrar til gode, trygge og
fremtidsrettede arbeidsplasser. Dette bygger også opp om
bransjens gode omdømme. Alle de nominerte fremstår som
vinnere i bransjen, men vinneren blant vinnere kåres på
NFVBs Prisfest på Clarion Hotel The Hub lørdag 19. mars.
Les mer

Ecura vokser

Bli med til Mjøsanker

Kompetansebarometer

Vårt medlem Ecura kjøper to nye
selskaper: Abcent AS som tilbyr
tjenester innen BPA, Bo og Habilitering,
samt Veiledningstjenester i hjem og
skole, og Varde Omsorg AS som styrker
virksomheten innen heldøgns omsorg.

Bli med til arbeid- og
inkluderingsbedriften Mjøsanker og se
film som garantert gjør deg i godt
humør

28. feb 2022 lanseres NHOs
kompetansebarometer på et gratis
webinar. Undersøkelsen viser bedriftenes
udekkede kompetansebehov og
konsekvensene av dette.

Les mer

Les mer

Les mer

Medlemsmøte 16. mars
Det vil bli orientert om planer om ny landsforening for Helse,
velferd og oppvekst ved prosjektleder Asbjørn Myrlund og
konstituert direktør Karita Bekkemellom.
Les mer
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