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Medlemsservice

Politikk

Etter 250 jobbsøknader
holdt Terje (53) på å gi opp
-Det var et sjokk. Etter 20 år i fast stilling ble jeg arbeidsløs
og måtte søke 250 jobber uten napp. Det gikk et helt år. Jeg
ble mer og mer fortvilet. Så kom gjennombruddet. Vikarjobb ble gull, sier Terje Røed-Hansen (53).
Les mer

Opp 2,4 prosent

Bedre praktisk ledelse Medisinfritt sykehus

Veksten i antall solgte timer ble 2,4% i
2018 sammenlignet med året før, viser
fersk bemanningsstatistikk som ble
offentligjort i dag.

Et nytt kurs gir deg konkrete tips og
lederverktøy for å takle lederrollen i en
hektisk hverdag.
Les mer

Les mer

Den mest leste saken vi noen gang har
hatt på web er denne: "Lyttet til
pasientene - skapte det første
medisinfrie psykiatriske sykehuset".
Nær 19.000 har lest saken til nå.
Les mer

Handel skjerpes

Vi tar debatten

Slik blir lønnen

Ny lov om god handelsskikk skal gi
bedre konkurranse, ryddigere
forhandlinger og mer forutsigbare
avtaler i dagligvarebransjen.

Folk flest risikerer dårligere utvalg og
høyere priser som følge av
monopoltendenser i dagligvarebransjen.
Vi tar debatten. Velkommen til NHO
Service og Handel 10. mai.

Slik blir lønnen i 2019 i de ulike
bransjene i NHO Service og Handel

Les mer

Les mer
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Begge har vært psykisk
syke – nå hjelper de andre:
Vil etablere «safe house»
Ingunn Øye og Maria Totlandsdal har vært inn og ut av
psykiatrien hele livet, men etter oppholdet på Hurdalsjøen
Recoverysenter endret alt seg. Nå hjelper de andre med
psykiske utfordringer og jobber for å etablere «safe house».
Les mer

Slik sjekker du fravær Samlet på et brett

Skyves ut

Nå kan alle med gyldig tilgang sjekke
det legemeldte sykefraværet i sin
virksomhet og se hva det koster.

Det har vært høring om ordningen med
arbeidsavklaringspenger. – AAP-ere
skyves ut av ordningen uten at man har
fått en avklaring. Det må sikres tilgang
til tilbud som hjelper flere i jobb, sier
direktør Kenneth Stien i Arbeid &
Inkludering.

Frisør- og hudpleiebransjen må forholde
seg til mange lover og regler. Her er det
viktigste samlet på et brett.

Les mer

Les mer

Les mer

Nå 2.423 medlemsbedrifter med 6.637 virksomheter. Nye er:
Ren-Vakt AS
Nettside

Face On Tina Skjåvik
Nett

Oasis Global AS
Nettside

Øst-Con AS
Nettsted
Les mer om
medlemsfordelene dine
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