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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

31. mai 2019

-Vår største utfordring er å
få tak i mennesker 
Big Data er på full fart inn i vaktbransjen. Det åpner for
store muligheter i en sektor hvor kravene til beredskap,
responstid og kompetanse blir stadig større. 

Les mer

  

Tar til orde for en

«åpenhetsindeks» 
– Jeg vil ikke si perspektivet mangler i
stortingsmeldingen, men mange av
tiltakene har en side mot
utilfredsstillende eller manglende
verdiskapende praksis, sier Johan
Henrik Bjørge. 

Les mer

«Velferdsmiks er den

norske modellen» 
Norges vellykkede velferdssamfunn er
basert på fellesskap og samarbeid. Store
samfunnsoppgaver blir løst ved at små
og store bedrifter samarbeider
med kommunene og staten, skriver
Anne-Cecilie Kaltenborn. 

Les mer

Ny selvkostkalkyle for

renholdsbransjen 
Her er selvkostkalkyle for
renholdstjenester justert for
lønnsoppgjøret 2019, gjeldende fra 1.
mai. 

Les mer

Eksklusivt ledelsesprogram
skreddersydd for våre
medlemmer 
NHO Service og Handel gjentar suksessen fra 2018/2019 og
presenterer LOK#2, kull nr. 2, av det eksklusive
ledelsesprogrammet skreddersydd for oss i samarbeid med
OsloMet. 

Meld deg på her
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Fokusert drift gir

solide resultater 
- Det var fantastisk morsomt å bli
nominert til Årets Hudpleiebedrift,
motta anerkjennelsen og hyllesten for
det vi har fått til. Prisfesten i Oslo 16.
mars var et flott arrangement, sier
daglig leder og gründer av Beauty
Medical Care i Tønsberg, Eva Meland. 

Les mer

En hyllest til alle

jobbskapere 
Vi trenger flere små og mellomstore
bedrifter som skaper arbeidsplasser
over hele landet. Se hvordan det gikk
da NHO bestemte seg for å hylle noen
av dem. 

Se video

Hvordan opplever

brukerne tilbudet ? 
NHO Service og Handel inviterer til
brukerdialog-konferanse 11. juni. 

Meld deg på her

Heine Wang slutter som
konsernsjef i Nokas 
Gründer Heine Wang lener seg nå tilbake og slutter som
konsernsjef i Nokas. Samtidig seiler en tidligere Securitas-
topp inn som styreleder i milliard-selskapet. 

Les mer

Nå 2.422 medlemsbedrifter med 6.673virksomheter. Nye er:
Medi 3 AS
Nettside

Nord Dagligvare AS
Nettside

S.O.S Security AS
Nettside

Hårdesign A Salong C4 
Nett

Les mer om
medlemsfordelene dine
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