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Våre bedrifter

Medlemsservice

Politikk

Vil hindre drukning med
varmekamera og
alarmsystem på kaia
Trondheim vurderer å ta i bruk Securitas sin løsning med
varmekamera og alarmsystem for å forebygge at folk faller
ut for kaikanten og drukner. Blir løsningen vellykket kan det
bli aktuelt å bruke dette for å redde liv over hele landet.
Les mer

Personvern-veileder

Nye mat-satser

Mindre plast i naturen

Personvern og håndtering av
personopplysninger er en utfordring for
mange. Vi har laget en ny veileder på
norsk og engelsk for bemanningsbransjen.

Fra 1. januar 2019 blir det nye satser
for hvor mye du kan spise og drikke
skattefritt på reiser. Det blir også ny
grense for skattefri overtidsmat. Her er
oversikt.

Et veikart for design, bruk og
resirkulering av plastemballasje i et
lukket kretsløp. Det skal utvikles i et
prosjekt som NHO Service og Handel er
med å finansiere.

Les mer

Les mer

Les mer

Svar på et spørsmål på Facebook:

Vinn gavekort for 1000 kr
VINN GAVEKORT PÅ 1.000 KRONER FRA Blivakker.no! Det
eneste du trenger å gjøre er å svare riktig på spørsmålet:
Hvilket år ble BliVakker.no etablert?
Dette er NHO Service og Handels adventskalender.
Vinneren blir trukket 28. desember.
Les mer
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Ny IA-avtale

Ny vei til fagbrev

Bedre fosterhjem

– Vi har nå foretatt en full renovering av
IA-avtalen, sier Nina Melsom, direktør
for arbeidsliv i NHO.

Spir Oslo og Fønix har fått midler til en
ny prøveordning hvor voksne får
muligheter til formell kompetanse og
kan ta fagbrev.

-Vi ønsker å gratulere
Fosterhjemsutvalget og Barne- og
likestillingsdepartementet med en fyldig
rapport, sier Maria Reklev.

Les mer

Les mer

Les mer

Vil du bli ny kollega?

Fikk du det med deg?

Avvik på sykehjem

NHO Service og Handel har ledig fire
nye stillinger. Det er to jurister/
advokater, "Selger" og "Prosjektleder
for foreningens ulike møteplasser".

Fikk du med deg de siste nyhetene fra
bemanningsbransjen? Her er de:

Klassekampen presenterer tall som sår
den mistanken som nok passer best
med byrådets politikk og planlagt
rekommunalisering, skriver Torbjørn
Furulund i avisen.

Les mer

Les mer

Les mer

God jul og godt nytt år
Et innholdsrikt år går mot slutten, og julehøytiden er rett
rundt hjørnet. NHO Service og Handel ønsker alle ei riktig
god jul og et godt nytt år.
Les mer

Nå 2.434 medlemsbedrifter med 6.248 virksomheter. Nye er:
Terrigeno AS
Nettside

Grønne Gamborg
Nettside

Elite Service Partner AS
Ny kantine
Nettside

Albatross Forpleining AS
Ny kantine
Les mer om
medlemsfordelene dine
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