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Våre bransjer Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

23. mars 2018

- Det føles helt
overveldende 
å bli årets frisør 
Trondheimsjenta Elisabeth Rendall fra Coma frisør ble kåret
til Årets Frisør under bransjens egen oscarfest i Oslo
Spektrum. Ellen-Kristine Helmersen fra samme salong ble
kåret til Årets Lærling. Årets Frisørbedrift ble Brødrene
Fevangs Barberstue i Stavanger, mens Årets Frisørkonsern
ble Lucky Frisør i Arendal. 

Les mer

  

Bemanningsnytt 
Bemanningsnytt nr. 2. - 2018 er nå
tilgjengelig på web. 

Se nyhetsbrevet

Retaildagen 2018 
Den store Retaildagen er 19. april 2018
på Vulcan Arena i Oslo. 

En møteplass for deg?

Etisk handel 
Bransjeforeningen Handel i NHO Service
og Handel ønsker å være en
samfunnsansvarlig organisasjon og har
vært medlem av Initiativ for etisk
handel (IEH) siden 2014. 

Les mer

  

Grensehandel svir 
Grensehandelen fortsetter å øke. Nå går

Oppgjøret 
Det kan bli brudd i forhandlingene

Bedre helse 
Renholdere og frisører har siden 2015
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to av de største LO-forbundene og tre
av de største arbeidsgive-
organisasjonene i Norge sammen om å
snu trenden og tette det som er blitt en
kritisk handelslekkasje. 

Les mer

torsdag 22. mars. Husk fristen for å
sende ut betinget permitteringsvarsel. 

Les mer

fått hjelp til å redusere sykefravær og
helseplager gjennom prosjektet "Sunne
hender" i regi av NHO Service og
Handel. 

Les mer

  

Satser i Hordaland 
Trøndelagsbedriften Noen AS har i ti år
jobbet for at mennesker med demens
skal oppleve god livskvalitet. Nå vil de
spre modellen videre i Hordaland. 

Les mer

Løfter kvalitet 
Konkurranse på helsetjenester kan løfte
kvaliteten, skriver Stavanger Aftenblad
og viser vårt medlem AssisterMeg A/S
som eksempel. 

Les mer

Eksport av tjenester 
- Det er spennende at vi har
medlemsbedrifter som Hero som
eksporter tjenestekonsepter med stort
hell til utlandet, sier Anne-Cecilie
Kaltenborn til NRK Rogaland. 

Les mer

Arbeid & Inkludering satser 

Nye web-sider 
De gikk på lufta med nye web-sider denne uken. Arbeid og
Inkludering i NHO Service og Handel har fått et løft. 

Les mer

God påske 
NHO Service og Handel ønsker deg og dine
noen riktig gode dager. 

God påske

Nå 2.400 medlemsbedrifter med 5.901 virksomheter. Nye er:
Albatross Forpleining AS 
Ny virksomhet
www.albatross-as.no

Kvæfjord Opplevelse og
Avlastning
med 3 virksomheter
www.koa-as.no

Salong Ritz
facebook

Mayas Dropin 
Herrefrisør AS

Lailas Frisør AS 

IKI AS

Mer om saken
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