
Ukens Nyheter fra NHO Service og Handel

http://www.anpdm.com/newsletterweb/45425D427544445B4573474A59/40?noTracking=true[16.05.2018 15.01.47]

Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

11. mai 2018

Må skrote portal for
prissammenligning 
NHO Service og Handel har vært meget kritisk til portal som
sammenligner dagligvarepriser. Nå må Forbrukerrådet
skrote portalen. 

Les mer

  

1 av 2 er positiv 
1 av 2 i Norge mener at
velferdstjenestene blir best når
offentlige og private konkurrerer for å gi
en god miks av tjenester til
befolkningen, viser ny undersøkelse.
Anne-Cecilie Kaltenborn er intervjuet
om dette i NRK Hordaland i dag. 

Les mer

Trender + fest for deg

NHO Service og Handel arrangerer
Trendkonferansen og hagefest 20. juni i
Næringslivets Hus i Oslo. 

Les mer

Det de ikke ville fått 
– Eg har i mine elleve år i
bemanningsbransjen hatt gleda av å
hjelpe mange folk med sjansar dei
truleg elles ikkje ville fått, skriv dagleg
leiar Tor Starheim, Jobzone Førde i
avisa Firda. 

Les mer

Oppdateringer hver dag: 

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

Trykk her for å følge oss

  

https://www.nhosh.no/om-oss/vare-medlemmer/
https://www.nhosh.no/medlemsforhold/
https://www.nhosh.no/politikk/
https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/nyheter/2018/frp-vil-kutte-i-sukkeravgiften/skroter-omstridt-tjeneste-for-prissammenligning/
https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/nyheter/2018/frp-vil-kutte-i-sukkeravgiften/skroter-omstridt-tjeneste-for-prissammenligning/
https://www.nhosh.no/politikk/rammebetingelser/2018/viser-eksempler-pa-vellykket-konkurranse/
https://www.nhosh.no/arrangementsoversikt/nyheter/trendkonferanse-og-hagefest-20.-juni/
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2018/mytar-og-fakta-om-norsk-bemanningsbransje/
https://www.nhosh.no/politikk/rammebetingelser/2018/viser-eksempler-pa-vellykket-konkurranse/
https://www.nhosh.no/arrangementsoversikt/nyheter/trendkonferanse-og-hagefest-20.-juni/
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2018/mytar-og-fakta-om-norsk-bemanningsbransje/
https://www.facebook.com/nhoserviceoghandel/
https://www.facebook.com/nhoserviceoghandel/
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Ny sykemelding 
Fra 15. januar 2018 er hele
sykmeldingen digitalisert, inkludert
søknad om sykepenger. NHO gir deg
oversikt slik at du finner var på alt du
lurer på om digital sykmelding og
søknad om sykepenger. 

Les mer

Rullet med russen 
Over 22.000 har sett vår film som viser
at rulling blir man aldri for gammel til.
Beboere på Lambertseterhjemmet og
Uranienborghjemmet fikk seg en
ordentlig fest da de ble med Generasjon
M og russen på rulling. 

Les mer

Bra verktøy 
En revidert versjon av "Høyeste verdi"
er lansert. Dette verktøyet gjør at
innkjøpere av renhold og andre tjenster
kan velge leverandører som gir høyeste
verdi fremfor laveste pris. 

Les mer

Studentkonferanse 

- Dette er noe vi ikke lærer
mye om på skolen: 
Hvordan er det å drive egen hudpleiebedrift? Det fikk
deltakerne på Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB)s
studentkonferanse lære litt om. Og det er godt å se at
programmet falt i smak hos de flinke studentene. 

Se videoen her

  

Ny forskning 
Ni prosent av de ansatte føler seg låst,
15 prosent kan velge og vrake, og
halvparten synes det er greit å jobbe
som vikar i en periode, viser ny
forskning om bemanningsbransjen. 

Les mer

Siste fra bemanning 
World Employment Confederation
presenterer hvert år internasjonal
statistikk som viser utviklingen i
bemanningsbransjen globalt. 2018
versjonen er nå tilgjengelig på web. 

Les mer

Innovasjon glipper 
Helsenæring i Norge er på topp
internasjonalt, men helseforetakene er
ikke flinke nok til å nyttiggjøre seg
denne innovasjonen. 

Les mer

Nå 2380 medlemsbedrifter med 5782 virksomheter. Nye er:
Ptø Norge
Trondheim og Stavanger
PTØ.no

House of Dogs
Nettsted

Rema 1000 Lyngdal,
Tjomsland AS
https://www.rema.no

Styledbyeline
Facebook

Les mer om
medlemsfordelene dine

https://www.nhosh.no/jus-hjelp/hms/hms-nyheter/alt-om-digital-sykmelding/
https://www.facebook.com/nhoserviceoghandel/videos/1749723358396631/
https://www.nhosh.no/bransjer/renhold-og-eiendomsservice/nyheter-renholdsbransjen/2016/hoyeste-verdi-fremfor-laveste-pris/
https://www.nhosh.no/jus-hjelp/hms/hms-nyheter/alt-om-digital-sykmelding/
https://www.facebook.com/nhoserviceoghandel/videos/1749723358396631/
https://www.nhosh.no/bransjer/renhold-og-eiendomsservice/nyheter-renholdsbransjen/2016/hoyeste-verdi-fremfor-laveste-pris/
https://www.facebook.com/nhoserviceoghandel/videos/1746515038717463/
https://www.facebook.com/nhoserviceoghandel/videos/1746515038717463/
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2018/bemanningsbransjen-pa-godt-vondt-og-midt-i-mellom/
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2018/internasjonal-statistikk/
https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Offentlig-sektor-og-naringslivet/NHOs-Forum-for-helse-og-velferd/--norsk-helsevesen-er-sin-egen-verste-fiende/
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2018/bemanningsbransjen-pa-godt-vondt-og-midt-i-mellom/
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2018/internasjonal-statistikk/
https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Offentlig-sektor-og-naringslivet/NHOs-Forum-for-helse-og-velferd/--norsk-helsevesen-er-sin-egen-verste-fiende/
https://houseofdogs.no/
https://www.rema.no/
https://www.facebook.com/styledbyeline/
https://www.nhosh.no/medlemsforhold/
https://www.nhosh.no/medlemsforhold/
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