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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

17. august 2018

Arendalsuka-arrangementet
«Fritt fram for svart
arbeid?» i opptak her: 
Fra svart til hvite tjenester i folks hjem, hvordan gjør vi det?
Det var tema under frokostmøtet NHO Service og Handel
arrangerte onsdag morgen på Arendalsuka. 

Les mer

  

Går inn i NHO SH 
Med 100 medlemsbedrifter og over 200
personlige medlemmer over hele landet
blir foreningen Norske Låsesmeder (NL)
nå en del av Sikkerhet og Beredskap i
NHO Service og Handel. 

Les mer

Kan gi positive effekt 
Et forbud mot prisdiskriminering av
innkjøpsbetingelser kan gi positive
effekter og vil ikke nødvendigvis gi økte
priser i dagligvaremarkedet, viser en ny
rapport som ble debattert i Arendal,
torsdag. 

Les mer

Kurs for bemanning 
NHO Service og Handel arrangerer et
kurs i Oslo 24. september om endringer
i arbeidsmiljøloven som vil få stor
betydning for bemanningsbransjen. 

Les mer

  

Het debatt 
Det ble en opphetet debatt under
Arendalsuka da den norske modellen
skulle diskuteres på Fagforbundet og
Norsk Arbeidsmannslags arrangement. 

Les mer

Milliongave til miljø 
Handelens Miljøfond gir 2,5 millioner til
frivillige som jobber mot forsøpling
langs norskekysten. Gaven markerer
oppstarten av fondet, som har som mål
å redusere plastforsøpling, øke
plastgjenvinning og redusere bruken av
plastbæreposer. 

Les mer

-Reagerer på Tajik 
-Vi reagerer kraftig på at Aps nestleder
Hadia Tajik velger å slå politisk mynt på
denne saken, sier Anne-Cecilie
Kaltenborn, administrerende direktør i
NHO Service og Handel. 

Les mer
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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?

  

Verdien av arbeid 
Petter Nyquist har gjennom sine TV-
programmer «Petter uteligger», «Fra
gata til Nordkapp» og «En ny sjanse»
rørt en hel nasjon. Tirsdag delte han
sine erfaringer under arrangementet
«Arbeidslivets paradokser» hvor Arbeid
& Inkludering var medarrangør. 

Les mer

Har innleie en plass? 
Har innleie en plass i et seriøst
arbeidsliv? Det var det sentrale
spørsmålet under Veidekke sitt
arrangement på Arendalsuka tirsdag.
Og svaret til NHO Service og Handel-
sjef, Anne-Cecilie Kaltenborn, var klart
og tydelig. 

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

Oppdateringer hver dag: 

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

Trykk her for å følge oss

Nå 2.386 medlemsbedrifter med 5.898 virksomheter. Nye er:
Conluo Kantineservice
Nettsside

Leif-Mardon Schellhorn
REMA 1000 Lund
Nettside

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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