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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

03. august 2018

Kan du foreslå 
hvem som 
fortjener å vinne? 
Vi skal kåre "Årets Service- og handelsbedrift 2018" og
"Årets Talsperson 2018" og trenger din hjelp til finne verdige
vinnere. 

Les mer

  

Arendalsuka neste 
NHO Service og Handel og våre
medlemmer er synlige med en rekke
arrangementer når det politiske Norge
samles for å diskutere viktige
samfunnsspørsmål under Arendalsuka
som er like rundt hjørnet. 

Les mer

Frustrerende debatt 
- Debatten om bemanningsbransjen har
vært frustrerende, sier Manpower-sjef
Maalfrid Brath til NRK. 

Les mer

HMS-kurs på nett 
Alle bedrifter i NHO får nå mulighet til å
ta et rimelig HMS-kurs som e-læring. 

Les mer

  

Ros på Sørum 
Sykehjemmene i Sørum får nå
middagene levert fra Matvarehuset, og
matkvaliteten får tommel opp fra
ernæringsfysiolog Marie Brochmann. 

30.000 nye jobber 
I 2007 innførte Sverige RUT-fradrag
(skattefradrag på tjenester i hjemmet).
Dette har ført til over 30.000 nye
arbeidsplasser, 23.000 av disse har gått
til personer som var arbeidsledige. 

Dugnaden er i gang 
Regjeringen går nå bredt ut og inviterer
til inkluderingsdugnad for å få flere inn i
arbeidslivet. Regjeringen ber
kommuner, private bedrifter, frivillige
organisasjoner, næringslivet og særlig
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Les mer
Les mer

arbeid og inkludering, samt
bemanningsbransjen om hjelp 

Les mer

Nytt ledelsesprogram 

Driver du en liten eller
mellomstor bedrift? 
Vi har skreddersydd et lederprogram for deg i Oslo og Lisboa
høsten 2018 og våren 2019. 

Blir du med?

  

Bidrar til utdanning 
Under overskriften "Private bidrar til
utdanning av sykepleiere" er fagsjef
Torbjørn Furulund i Drammens Tidene
2. august for å korrigere et bilde skapt
av Linda Lavik, fylkesleder i Norsk
Sykepleierforbund Buskerud. 

Les mer

400 - 600 kg søppel 
Søppelfrie badestrender skal man ikke
ta for gitt. Hver dag fjerner Mitie Norge
mellom 400-600 kilo søppel fra Bygdøy. 

Les mer

Viktig endring 
- Denne lovendringene kan få betydning
for alle våre bedrifter. 

Les mer

Oppdateringer hver dag: 

Få siste nytt fra NHO
Service og Handel! 
Følg oss på Facebook. 

Trykk her for å følge oss

Nå 2.385medlemsbedrifter med 5.905 virksomheter. Nye er:
Nell Renhold AS
Nettsted

Rema 1000 Vestby
Anders Thømt AS
Nettsted

Fossheim Verksteder AS
Nettsted

Arpi Entreprenør og
Landskap AS
Nett

Les mer om
medlemsfordelene dine

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