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Våre bransjer Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

26. januar 2018

- Kan jeg få jobbe
her i sommer? 
-Det som imponerer mest er evnen til å møte og se hele
mennesket, samt gi et løft for det sosiale og det estetiske,
sa Olaug Bollestad da hun onsdag besøkte vårt medlem
Paulus sykehjem som Attendo drifter i Oslo. Etter møtet ba
nestlederen i Krf om å få sommerjobb på Paulus. 

Mer om saken

  

Tiltak for netthandel 
- I løpet av to uker har to fyrtårn innen
norsk netthandel måtte gi opp. Det kan
være på sin plass å minne om at rene
netthandelsaktører denne bransjen ikke
får lov til å konkurrere på like vilkår
med andre, sier Anne-Cecilie Kaltenborn

Les mer

Styrker renhold 
Arbeids- og sosialdepartementet har
fastsatt endringer i forskrift om
godkjenning av renholdsvirksomheter
og kjøp av renholdstjenester.
Endringene skal styrke
godkjenningsordningen for renhold. 

Les mer

Polygon satser 
Vår medlemsbedrift Polygon er ledene i
Europa på å forebygge, kontrollere og
begrense skader etter vann, brann og
klima. Her er store karrièremuligheter.
Nå satser konsernet på å gi mange med
hull i CV-en en mulighet gjennom
Ringer i Vannet. 

Les mer

  

Ildsjeler får 10.000 
Vår medlemsbedrift Jobzone har hvert
år siden 2001 delt ut 10.000 kroner til
ildsjeler som står på med frivillige
arbeid. Fristen for å komme med forslag
går ut i dag, fredag. 

-Dropp norskkrav 
- Krav om å beherske norsk ekskluderer
for mange talenter, sier konsernsjef
Torben Sneve i Adecco. Han har en
fersk rapport som viser at Norge er best
i Norden og på fjerdeplass i verden i å

Hjelpe ølsalg på nett 
Høyre vil gjøre det lettere for
nettbutikker å selge alkohol og etablere
en nasjonal alkoholbevilling. 

Mer om saken
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Les mer
tiltrekke, utvikle og beholde talenter. 

Les mer

Nye retningslinjer 

Tiltak mot arbeidslivskrim 
Regjeringen innfører nye retningslinjer som skal sikre at
offentlige anskaffelser gjennomføres og følges opp på en
måte som motvirker arbeidslivskriminalitet. 

Les mer

  

Har du lovlig kasse? 
Mange butikker ligger etter med å
oppgradere kassasystemer. Dette må
gjøres i løpet av 2018. 

Les mer

Best på klima 
Vår medlemsbedrift REMA 1000 er blant
de beste i Norden på klimaledelse for
andre året på rad. Bedriften har som en
av ni norske virksomheter fått
karakteren A (-) av CDP for sin
klimarapportering 

Les mer

#Metoo? 
Arbeidstilsynet og Likestillings- og
diskrimineringsombudet går sammen
med LO og NHO om å gi bedriftene råd
for å få en slutt på seksuell trakassering
i arbeidslivet. 

Mer om saken

Nå 2.267 bedrifter med 5.813 virksomheter. Nye er:
Trendy Frisørsalong AS
Nettsted

Albatross Forpleining
En ny virksomhet
www.sentralrigg.no/

Oslo Security AS 

OBOS Eiendomsdrift AS
www.ofb.no

Attendo Nøstret AS
www.nostret.no

Attendo Kroksund AS
www.attendo.no

Mer om saken
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