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Medlemsfordeler

støttepakker

Korona-sider

Krisa ga kiosken
et statusløft

-Da mye av norsk handel måtte stenge i slutten av januar,
fikk vi samtidig slått fast en viktig ting: Kiosken er for
mange like viktig som matvarebutikken! Det skriver AnneCecilie Kaltenborn i bladet Convenience denne uken.
Les mer

Jobbene er tilbake

Krisen i arbeidsmarkedet er snart over,
ifølge ManpowerGroups nyeste
arbeidsmarkedsbarometer. Norske
arbeidsgivere skal ansette flere til
høsten, og forventer å være tilbake til
full bemanning i starten av 2022.

Prisene falt 2 prosent

Matvareprisene falt med 2 prosent fra
mai 2020 til mai 2021. Det er spesielt
sjokolade, spekemat og meierivarer
som faller i pris, melder SSB.

Dropper brusavgiften

Gjennomslag: -Vi er svært glade for
at Frp har fått gjennomslag i revidert
nasjonalbudsjett for fjerning i sin
helhet av avgift på alkoholfri drikke fra
1. juli 2021, sier Linda Vist, direktør
for handel i NHO Service og Handel.

Les mer
Les mer

Les mer

Kiropraktorer har stor pågang:

Hva kan arbeidsgiver gjøre
dersom arbeidstaker
plutselig uteblir fra jobb?

Koronapandemien og innreiserestriksjoner har ført til
mangel på arbeidskraft slik at arbeidstakere i større grad
enn før kan velge og vrake i konkurrerende jobbtilbud. Det
øker faren for at enkelte arbeidstakere plutselig uteblir fra
jobben, såkalt "fantegår". Her kan du lese om reglene som
gjelder for dette.
Les mer

Oppdatert smittevern
Smittevernveileder for treningssentre
er revidert og foreligger nå i fjerde
versjon.

Les mer

Fritt brukervalg

- Nationen fremstiller fritt brukervalg
som et ganske nytt fenomen. Det er
det ikke, skriver Torbjørn Furulund
direktør for helse og velferd i NHO
Service og Handel.

Gjenvalgt styre

Det ble få endringer i styret for
bemanningsbransjen på årsmøtet
denne uken. Styret ble gjenvalgt med
Maalfrid Brath fra ManpowerGroup som
leder.

Les mer

Fikk gledessjokk

- Det var en utrolig opplevelse, faktisk
ikke til å tro. Det er fantastisk å bli
kåret til Årets Frisør. Jeg ble helt
målløs da juryens beslutning ble
offentliggjort, smiler Natalie Beckford,
Adam og Eva Grensen i Oslo.

En god rollemodell

Etter lang tid utenfor arbeidslivet og
med utfordringer i livet har Øystein
Vildskog Sølvberg (37) fått full jobb
hos Optimera Proffsenter Arendal.
Arbeidsgiver forteller at Sølvberg er en
svært god rollemodell for alle ansatte.

Les mer

Les mer

Viktig avtale med
Storbritannia

Den nye frihandelsavtalen med Storbritannia er godt nytt
for norske bedrifter og norske arbeidsplasser. - Nå legger
vi til grunn at Stortinget ikke tar ferie før avtalen med
Storbritannia er ratifisert. Det sier NHO-sjef Ole Erik
Almlid.
Les mer

Les mer

Lite valgfrihet

-I dag får ikke pasienter med muskelog skjelettplager mulighet til å velge
behandler ut fra egne behov, tidligere
erfaringer og gode relasjoner. Dagens
system er overmodent for endring,
skriver Knut Andersen og Torbjørn
Furulund i Dagens Medisin.
Les mer

HANDEL:

Ny bransjerapport for
varehandel blir løpende
oppdatert
En ny storsatsing er en bransjerapport for varehandel som
blir løpende oppdatert. Vi gir deg alltid ferske markedstall,
prisutvikling varehandel, grensehandel, tall for kortbruk i
Norge, mål for forbrukertillit, samt resultatene fra NHOs
medlemsundersøkelser.

Les mer

Vi søker fem nye kolleger
Vi vokser og utvikler oss og trenger derfor fem nye
medarbeidere. Vi søker etter Direktør for arbeidsliv,
Ansvarlig for HMS, Salg- og verveansvarlig,
Analyseansvarlig og PA/Administrasjonskoordinater.

Les mer
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