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Medlemsfordeler støttepakker Korona-sider

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

09. oktober 2020

Kvinnelige sjåfører er
meget attraktive 
NHO Service og Handel løfter i høst frem historier som viser
muligheter under koronakrisen under overskriften "Ny jobb
under korona". Et eksemepel er en kvinnelige lastebilsjåfør
fra Porsgrunn, Sabine. Hun har fått erfare at kvinnelige
sjåfører er meget attraktive på jobbmarkedet. Sabine har
fått god hjelp fra Adecco, NAV, trafikkskolen Agere og
transportbransjen. 

Les mer

  

Mekling i vekterstreik 
Norsk Arbeidsmandsforbund, Parat og
NHO Service og Handel er innkalt til
gjenopptakelse av meklingen for
vekteroverenskomsten fredag 16.
oktober kl. 10.00. 

Les mer

HANDLEKRAFT2020

fra hjemmekontor 
Du kan følge konferansen
HANDLEKRAFT2020 fra ditt
hjemmekontor. Konferansen har et
topplag av innledere og streames på
web. Sikre deg en billett nå. 

Les mer

Er du årets beste? 
Vi skal kåre "Årets Service- og
handelsbedrift 2020" og "Årets
Talsperson 2020" og trenger din hjelp til
finne verdige vinnere. 

Les mer

Statsbudsjettet 2021 
NHO Service og Handel er skuffet over at harry-avgiftene
ikke kuttes. Mer om dette og våre øvrige kommentarer til
Statsbudsjettet for 2021 finner du her. 

Les mer

  

https://www.nhosh.no/medlemsforhold/
https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/styrearbeid-og-okonomi/okonomi-og-finansiering/artikler/kompenasjonsordningen/
https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/
https://www.anpdm.com/newsletterweb/46465D417446405E4A79454B59/43405E4676424B504478444A594B71
https://www.nhosh.no/
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/fikk-jobb/historier/sabine-endresen-haugen/
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/fikk-jobb/historier/sabine-endresen-haugen/
https://www.nhosh.no/jus-hjelp/lonn-og-tariff/oppgjoret-2020/vekterstreik2/
https://www.nhosh.no/arrangementsoversikt/nyheter/folg-handlekraft2020-fra-hjemmekontoret--sikre-deg-billett-her/
https://www.nhosh.no/om-oss/om-oss--artikler/fortjener-a-vinne/
https://www.nhosh.no/jus-hjelp/lonn-og-tariff/oppgjoret-2020/vekterstreik2/
https://www.nhosh.no/arrangementsoversikt/nyheter/folg-handlekraft2020-fra-hjemmekontoret--sikre-deg-billett-her/
https://www.nhosh.no/om-oss/om-oss--artikler/fortjener-a-vinne/
https://www.nhosh.no/politikk/rammebetingelser/2020/statsbudsjettet-2021/
https://www.nhosh.no/politikk/rammebetingelser/2020/statsbudsjettet-2021/
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Ny grossistavtale 
Lagermedarbeidere og andre får ny
avtale. NHO Service og Handel kom
denne uken til enighet med
Fellesforbundet i tariffoppgjøret om
grossistoverenskomsten. 

Les mer

Verktøyet Check-In 
Verktøyet Check-In er gratis og kan
hjelpe deg som mottar gjester og som
ønsker bedre smittevern under korona.
Vår samarbeidspart e-Smiley stiller opp
ved å tilby fri bruk at dette
registreringsverktøyet, sier Jorulf Brøvig
Silde i NHO Service og Handel. 

Les mer

Registrering og

smittesporing 
For å forebygge smittespredning, kan
bedriften bli bedt om å gi opplysninger
til myndighetene om hvem som har
vært i bedriftens lokaler. I noen tilfeller
kan bedriften ha plikt til å ha slike
opplysninger, i andre tilfeller kan det
være en anbefaling fra myndighetene. 

Les mer

Høye innkjøpsforskjeller i
dagligvarebransjen var ikke
et engangstilfelle 
Denne uken kom ny rapport fra Konkurransetilsynet om
innkjøpsbetingelser i dagligvaremarkedet. Den viser at
forskjeller i pris på 15 prosent har forekommet oftere enn
man trodde. Dette hindrer nyetableringer og gir folk flest et
dårligere tilbud. 

Les mer

  

Klipp med mening 
TV-aksjonen NRK 2020 går av stabelen
18. oktober. Det er WWFs arbeid for å
bekjempe plast i havet som er i fokus.
Alle frisørsalonger i Norge inviteres til å
bli med på «Klipp med mening». 

Les mer

Legger til rette for

flere VTA-plasser 
Barne og familieminister Kjell Ingolf
Ropstad har vært på besøk hos vår
medlemsbedrift OsloKollega. 

Les mer

Ny jobb under korona
Over 80.000 mennesker får hvert år
jobb gjennom bemanningsbransjen.
Korona-krisen har dramatisk økt
behovet for å hjelpe folk over i ny jobb.
Vi har samlet gode eksempler og viktige
erfaringer. 

Les mer

Medlemsmøte 

Krisehåndtering og

https://www.nhosh.no/jus-hjelp/lonn-og-tariff/oppgjoret-2020/enighet-om-ny-grossistoverenskomst/
https://www.nhosh.no/bransjer/drift-og-service/nyheter/2020/registreringsverktoyet-check-in-er-na-gratis-for-alle-i-serveringsbransjen/
https://arbinn.nho.no/korona-aktuelt-innhold/artikler/korona-registrering-og-smittesporing/?fbclid=IwAR0_JKZQsNJaKSgETHhLqRNd7WmRvhV7ttzho0JO_QE3ozRlsQwssEbfTz0
https://www.nhosh.no/jus-hjelp/lonn-og-tariff/oppgjoret-2020/enighet-om-ny-grossistoverenskomst/
https://www.nhosh.no/bransjer/drift-og-service/nyheter/2020/registreringsverktoyet-check-in-er-na-gratis-for-alle-i-serveringsbransjen/
https://arbinn.nho.no/korona-aktuelt-innhold/artikler/korona-registrering-og-smittesporing/?fbclid=IwAR0_JKZQsNJaKSgETHhLqRNd7WmRvhV7ttzho0JO_QE3ozRlsQwssEbfTz0
https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/nyheter/2020/hoye-innkjopsforskjeller-i-dagligvarebransjen-var-ikke-et-engangstilfelle/
https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/nyheter/2020/hoye-innkjopsforskjeller-i-dagligvarebransjen-var-ikke-et-engangstilfelle/
https://nfvb.no/content/2020/9/klipp-med-mening
https://www.arbeidoginkludering.no/aktuelt-saker/2020/legger-til-rette-for-flere-vta-plasser/
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/fikk-jobb/jobbunderkorona/
https://nfvb.no/content/2020/9/klipp-med-mening
https://www.arbeidoginkludering.no/aktuelt-saker/2020/legger-til-rette-for-flere-vta-plasser/
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/fikk-jobb/jobbunderkorona/
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smittevern i praksis 
Sikkerhet & Beredskap i NHO Service og Handel har vi vært
så heldig å få Espen Rostrup Nakstad, assisterende direktør i
helsedirektoratet til webinar 15. oktober kl 11.00.- 12.30.
Meld deg på. 

Les mer

Nå 2.613 medlemsbedrifter med 7.293virksomheter. Nye er:
Amanda Hudpleie, Amanda
Halvorsen Stol
Hårfin Kopervik AS

Hårsveisen AS
Lekven Nilsen AS

Level Mathuset AS Oslo Nail And Beauty Lab
Kevalaitiene 

Dine Medlemsfordeler
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