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Medlemsfordeler

støttepakker

Korona-sider

Bedre muligheter for
sommervikarer

Fordi det går bedre i service- og handelsbransjen, får
mange nå sommerjobb. - 1 av 5 bedrifter tar inn færre
sommervikarer enn i 2019. Ingen friskmelding, men vi
nærmere oss samme nivå som i 2019, før korona, sier
Anne-Cecilie Kaltenborn, adm.dir. i NHO Service og
Handel.
Les mer

Viktig for renhold

- Denne standarden vil bli et viktig
kompetanseverktøy, sier Hege
Aamotsmo, konserndirektør People &
Culture i ISS Facility Services AS.
Les mer

Kutter CO2-utslipp

Vårt medlem Coor elektrifiserer
bilparken og vil oppnå 50 prosent
reduksjon i selskapets CO2-utslipp
innen 2025.
Les mer

Myter og fakta

Hva er myter og hva er sannhet om
bemanningsbransjen? Vi har sett på de
vanligste feilaktige påstandene og det
som er fakta.
Les mer

Viktig verktøy

Nye standarder for
fuktsikker byggeprosess og
sanering etter fuktskader
Standard Norge har i samarbeid med bransjen utviklet nye
standarder for hhv. planlegging og gjennomføring av
fuktsikker byggeprosess, NS 3514, og skadebegrensning
og sanering etter vann- og fuktskader i bygninger, NS
3515. Se video fra lansering denne uken.
Les mer

– Uverdig at man ikke Renhold allmenngjort
timelønn for renhold er nå satt
får være sjef i eget liv Minste
til kr. 196,04 og tariffavtalen er
I syv år har Gunvor (91) hatt samme
hjemmehjelp. Det vil kommunen frata
henne. Se TV2-innslag.

allmenngjort.
Les mer

Les mer

Innbrudd i sommer?

7 av 10 nordmenn tror det holder å
låse dørene når de reiser bort. - Vi kan
nok forvente en økning i statistikken
når grensene åpner for fullt igjen, sier
Runar Karlsen, bransjedirektør for
sikkerhet og beredskap i NHO Service
og Handel.
Les mer

Dette sier bransjen
Jobbmatch for flere
begrepet jobbmatch mener vi en
om fagbrev i hudpleie Med
god match mellom arbeidsgiver og
Gjennom spørreundersøkelsen til
Prosjekt Fagbrev Hudpleie har mange
benyttet muligheten til å gi sin mening
og påvirke utviklingen av faget.

Les mer

jobbkandidat. Sjekk ut her hvordan vi
mener det kan skapes jobbmatch for
flere

Rapport om oppgjøret
Beregningsutvalget la 18. juni fram
rapporten ”Etter inntektsoppgjørene
2021”. Rapporten gir en oversikt over
årets oppgjør.

Les mer

Les mer

Se film

Hva skiller proffene fra
amatørene i renhold?

Renholderne har fått læring og et oppslagsverk "rett i
lomma" gjennom en enkel og aktiviserende app. Og ledere
har fått et godt kompetanseverktøy for hvordan
tilrettelegge og gjennomføre fagopplæring. Se film

Les mer

AB Solutions kjøper seg
opp på landskap

AB Solutions ble etablert som en renholdsbedrift i 1991 og
er på vei til å bli et av Norges største FM-selskap. Hovedkontoret ligger i Bergen og det er etablert regionskontorer
i Oslo, Stavanger og Trondheim. Konsernet består i dag av
om lag 1.200 ansatte. Nå satser AB i Midt-Norge og NordNorge ved å kjøpe landskapsbedriftene Din Gårdsplass
Drift AS og 3 Kløver AS.
Les mer
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