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Medlemsfordeler

Ferske tall Handel

Korona-sider

-Endelig er jeg på riktig vei!
Kristoffer Karlsen (28) var fire år i NAV-systemet uten å få
noe annet enn strøjobber. Etter tips fra en kompis
kontaktet han et bemanningsbyrå, og nå er han på vei mot
fagbrev og fast jobb som tømrer.
Les mer

Uforutsigbar støtte

Med krav om tilbakebetaling av
kompensasjon hvis bedriften har
overskudd eller utbetaler utbytte,
skaper regjeringen stor
uforutsigbarhet for om bedriftene
faktisk får kompensasjon.

Stopp skjenkestopp

- Vi etterlyser klarere begrunnelser for
de tiltakene som settes inn og om de
virker. Det er uheldig hvis
virksomheter holdes under tiltak lenger
enn nødvendig fordi kunnskapen om
smitterisiko er usikker, sier direktør for
arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

Les mer

Les mer

Vi søker journalist /
kommunikasjonsrådgiver
Vil du formidle kunnskap om norsk handel, og om
forbrukertrender? Vi har ledig jobb til deg.
Les mer

Forbedret lønnsstøtte

- Vi er glade for at regjeringen og SV
har lyttet til NHO og vært i dialog med
ESA, og lagt frem en forbedret ordning
med høyere tak for lønnsstøtte per
ansatt, sier viseadministrerende
direktør i NHO, Anniken Hauglie.
Les mer

Prisfesten 2022

Fra onsdag 5. januar kan du kjøpe
billetter til Prisfesten 2022, som NFVB
arrangerer lørdag 19. mars på Clarion
Hotel The Hub i Oslo.
Les mer

Reddet 84-åring i nød Kreativ vekter
Securitas-vekter Håkon Johannesen
reddet 84 år gamle Lillian Wollan da
hun var på vei hjem fra selskapet på
nyttårsaften, skriver Fanaposten.
- Kjøreforholdene var helt ekstreme.
Jeg skjønner godt at Lillian syntes det
var svært ubehagelig ute på veien, sier
vekteren til avisen.

Kenneth Johansen og vårt medlem OP
Security AS går nye veier under
pandemien, og satser på snømåking,
vedbæring, handling, hundepass og
andre tjenester. Slik ungår de
permittering.
Les mer

Les mer

ManpowerGroup

Formidler helsestudenter til
hastevaksinering
Helsedirektoratet har bedt ManpowerGroup om hjelp til å
organisere opptil 9000 helsefagstudenter som bistår
kommunene med å sette vaksine gjennom jul og nyttår og
de første ukene på nyåret.
Les mer

Varehandel opp 18%

Målt mot normalåret 2019 var veksten
innen varhandel sterk i 2021, viser
tallene frem til og med november.
Samlet ligger varehandelen 18,0%
over 2019 per november.

Nettverk netthandel
21 januar inviterer Nettverk for
netthandel og bransjeforeningen
Handel til frokostseminar. Vi
oppsummerer året 2021 og ser i
krystallkula fremover.

Gode eksempler

Over 80.000 mennesker får hvert år
jobb gjennom bemanningsbransjen.
Her er gode eksempler og viktige
erfaringer.
Les mer

Les mer

Les mer

Seminar 2. februar:

Grønn omstilling i handelen
- hvordan kan partene i
arbeidslivet bidra?
NHO Service og Handel, sammen med Handel og Kontor
Norge, ser på hvordan partene i arbeidslivet i fellesskap
kan bidra til det grønne skiftet i handelsnæringen.
Les mer
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