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Medlemsfordeler Ferske tall Handel Korona-sider

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

19. november 2021

NHO frykter økende
sykefravær – vil ha
regjeringen på banen 
Økende sykefravær bekymrer nå mange bedrifter.
Narvesen-kjøpmann Vårin Sundkvist Bolstad ber regjeringen
gå tilbake til å ta mer av regningen for koronafraværet. 

Les mer

  

Flukten fra Kabul 
I løpet av noen få timer måtte
Sandefjord kommune sørge for
innlosjering av over 700 afghanere på
flukt fra Taliban. Da ble vårt medlem
Randstad Care en viktig medspiller. 

Les mer

Rekord - Black Week 
Black Week blir trolig rekordsterk. Black
Week gjør at november vil ta en større
del av julehandelen enn i fjor og utgjør
47,2 prosent av julehandelen, viser
prognose fra NHO Service og Handel. 

Les mer

Forbudsforslag høring
Rødt har foreslått å forby innleie fra
bemanningsbransjen. Denne uken var vi
på høring i Arbeids- og sosialkomitéen. 

Les mer

Handelens Miljøfond: 

Bruk posen flere ganger 
I Norge kaster vi rundt 540 000 tonn plast i året, og
overforbruk av plastposer utgjør en betydelig del av
problemet. Bruker hver av oss plastposene bare én gang til,
sparer vi Norge for mer enn 300 millioner plastposer i året.
Det får vi til! 

Les mer

  

https://www.nhosh.no/medlemsforhold/
https://www.nhosh.no/tall-og-fakta2/bransjerapporter2021/bransjerapport-handel/
https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/
https://www.anpdm.com/newsletterweb/47475F45724047584475484559/43405E4676424B504478444A594B71
https://www.nhosh.no/
https://www.nhosh.no/politikk/rammebetingelser/2021/nho-frykter-okende-sykefravar--vil-ha-regjeringen-pa-banen/
https://www.nhosh.no/politikk/rammebetingelser/2021/nho-frykter-okende-sykefravar--vil-ha-regjeringen-pa-banen/
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2021/da-verdensbegivenhetene-kom-til-sandefjord/
https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/statistikk/statistikk-nyheter/rekordsterk-black-week-vi-handler-for-10.303-kr.-i-november/
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2021/horing-om-forbudsforslag-i-arbeids--og-sosialkomiteen/
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2021/da-verdensbegivenhetene-kom-til-sandefjord/
https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/statistikk/statistikk-nyheter/rekordsterk-black-week-vi-handler-for-10.303-kr.-i-november/
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2021/horing-om-forbudsforslag-i-arbeids--og-sosialkomiteen/
https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/nyheter/2021/bruk-posen-flere-ganger/
https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/nyheter/2021/bruk-posen-flere-ganger/
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Rekrutteringskampanje
Det er bevilget to millioner kroner til
oppstart av en rekrutteringskampanje for
mat- og måltidsbransjen. NHO Service og
Handel er med på satsingen. 

Les mer

Nytt kurs i januar 
Vi har gleden av å invitere våre
medlemmer til arbeidsrettskurs for
bemanningsbransjen. Dette er et rent
fysisk kurs i våre lokaler på Majorstua.
Vi vil tilby digitalt kurs i arbeidsrett på
et senere tidspunkt. 

Les mer

Finner nye muligheter
Her er gode eksempler og viktige
erfaringer fra bemanningsbransjen. 

Les mer

Er du føre var? 
Julebordsesongen er i gang – har du gjort ditt for å unngå at
noen av dine blir utsatt for seksuell trakassering? 

Les mer

  

Oda fikk sølv 
Vårt medlem Oda vant sølv i
Mangfoldprisen. Den nasjonale prisen
ble delt ut på IMDis årskonferanse den
19. november. Bedriftens satsing på
Ringer i vannet er en del av
begrunnelsen. 

Les mer

Oppgjøret 2022 
Det nærmer seg nytt tariffoppgjør. Vi
vet ennå ikke om det blir et forbundsvist
eller samordnet oppgjør, men
forberedelsene har uansett startet. 

Les mer

God vareflyt 
NHOs medlemsundersøkelse viser at
bare 5 prosent av handelsnæringen
opplever betydelige problemer med
varetilgangen til jul, mens en av tre
opplever enkelte mindre problemer med
varetilgangen. 

Les mer

NFVB 

Skjønnhetspleiens historie
Når det nå jobbes med fagbrev for hudpleie, er det
interessant å se litt på fagets historie. En av pionerene drev
landets mest fornemme salong midt på Karl Johans gate i
Oslo, med kongehuset på kundelisten. 

Les mer

https://www.nhosh.no/bransjer/drift-og-service/nyheter/2021/rekrutteringskampanje-for-mat--og-maltidsbransjen/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2022/arbeidsrettskurs-for-bemanningsbransjen/
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/fikk-jobb/jobbunderkorona/
https://www.nhosh.no/bransjer/drift-og-service/nyheter/2021/rekrutteringskampanje-for-mat--og-maltidsbransjen/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2022/arbeidsrettskurs-for-bemanningsbransjen/
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/fikk-jobb/jobbunderkorona/
http://arbinn.nho.no/Medlemsfordeler/medlemsfordeler-nho/nho-kurs/kurs-forebygge-seksuell-trakassering/
http://arbinn.nho.no/Medlemsfordeler/medlemsfordeler-nho/nho-kurs/kurs-forebygge-seksuell-trakassering/
https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/nyheter/2021/oda-vant-solv/
https://www.nhosh.no/jus-hjelp/lonn-og-tariff/oppgjoret-2022/oppgjoret2022/forberedelser-til-tariffoppgjoret-2022/
https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/statistikk/statistikk-nyheter/god-vareflyt-frem-mot-jul/
https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/nyheter/2021/oda-vant-solv/
https://www.nhosh.no/jus-hjelp/lonn-og-tariff/oppgjoret-2022/oppgjoret2022/forberedelser-til-tariffoppgjoret-2022/
https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/statistikk/statistikk-nyheter/god-vareflyt-frem-mot-jul/
https://nfvb.no/content/2021/6/hudpleiens-historie
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