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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

06. juli 2018

Møt NHO Service og Handel
på Arendalsuka 2018 
NHO Service og Handel og våre medlemmer er synlige med
en rekke arrangementer når det politiske Norge samles for å
diskutere viktige samfunnsspørsmål under Arendalsuka i
august. 

Les mer

  

Nye rammer - ta kurs

NHO Service og Handel arrangerer et
kurs i Stavanger 4. september om
endringer i arbeidsmiljøloven som vil få
betydning for bemanningsbransjen. 

Les mer

Satser i Oslo 
Politi og 6 selskaper har gått sammen
om en ny avtale som skal bidra til å
forebygge krim i Oslo 

Les mer

HMS-kurs på nett 
Alle bedrifter i NHO får nå mulighet til å
ta et rimelig HMS-kurs som e-læring. 

Les mer

  

Siste nytt 
Nyhetsbrev nr. 5 i år fra Bemanning og
Rekruttering i NHO Service og Handel er
nå på web.. 

Les mer

Rundet milliarden 
Det selskapet som Steinar Myklebust
startet for 35 år siden er blitt et av
Norges 500 største og omsatte for en
milliard kroner i fjor. Med Elite Service
Partner i spissen høster konsernet nå
solid anerkjennelse i bladet Kapital. 

Les mer

Nye sommervikarer 
Her er syv råd når du skal ansette
sommervikar. 

Les mer
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Nytt ledelsesprogram 

Driver du en liten eller
mellomstor bedrift? 
Vi har skreddersydd et lederprogram for deg i Oslo og Lisboa
høsten 2018 og våren 2019. 

Blir du med?

  

Mange nye gründere 
75 bedrifter meldte seg i løpet av kort
tid inn i NHO Gründer. - Vi har møtt
gründere fra ulike næringer, og ansatte
i virkemiddelapparatet som samarbeider
med gründere. Tilbakemeldingene vi får
er veldig positive, sier Magnvor
Lunåshaug (bildet) som leder satsingen.

Les mer

Treffer skjevt 
- En eventuell ny IA-avtale må gi effekt
i hele arbeidslivet, sier Nina Melsom i
NHO. Ny rapport slår fast at det er store
forskjeller mellom hvor mye offentlig og
privat sektor har klart å redusere
sykefraværet. 

Les mer

Viktig endring 
- Denne lovendringene kan få betydning
for alle våre bedrifter. 

Les mer

Oppdateringer hver dag: 

Få siste nytt fra NHO
Service og Handel! 
Følg oss på Facebook. 

Trykk her for å følge oss

Nå 2.393 medlemsbedrifter med 5.868 virksomheter. Nye er:
Top Temp AS 
Avd Stavanger og
Roglanad
www.toptemp.no

Tag Design AS 
Nettsted

Stussn Hårstudio AS
Nett

Revetal Dyreklinikk AS
Facebook

Ranheim Bemanning AS
Nettsted

Manpowergroup
Solutions AS, Avd Østre
Øst
Nettsted

Karisma AS
Facebook

Gunvald Johansen
Leknes AS 
Nett

Fossheim Verksteder AS
Nettsted

Foreningen Norske
Låsesmeder
Nettsted

Elite Service Partner AS
Ny virksomhet

Britt's Frisør AS
Nett

Best Totalentreprenør
AS

Arpi Entreprenør og
Landskap AS
Nett

Les mer om
medlemsfordelene dine
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https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/75-nye-oppstartsbedrifter-til-nho-grunder/
https://www.nhosh.no/bransjer/arbeid-og-inkludering/nyheter/2018/ia-avtalen-treffer-skjevt/
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