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Satser på høy
stillingsprosent
– Etter at lovendringen ble varslet for bemanningsbransjen
har vi laget nye kontrakter for alle våre arbeidere.
Stillingsprosenten på disse er enten på 25 prosent, 50
prosent eller 80 prosent, sier Tom Teitrem (bildet). Han er
leder for bygg og anlegg i vår medlemsbedrift Hire.
Les mer

Bedre fosterhjem

Smart HMS-kurs

Årets lærebedrift

Slik økes kvaliteten i fosterhjem. Ny
rapport har særlig fokus på
forbedringsarbeid, er laget for NHO
Service og Handel og ble lansert denne
uken.

7. mars byr vi på et Smart HMS dagskurs, som er rettet mot alle som
har personalansvar.

Sammen med to andre sterke
kandidater er Securitas nominert til
prisen for årets lærebedrift i Buskerud.

Les mer

Les mer

Nytt lederkurs i høst
Vi kjører ny runde med et ledelsesprogram som er
skreddersydd i samarbeid OsloMet. Programmet starter 30.
oktober, går over 2 samling av 5 dager. Første samlingen er
i Norge og den andre i Portugal.
Les mer
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Vekst for handel?

Dropper plast

Robert Steen kommer

NHO Service og Handel var denne uken
på høringen om handelens
stortingsmelding og snakket om hva
som må til for at vekst, sysselsetting og
investeringer skal skje innenfor Norges
grenser.

Vår medlemsbedrift Sodexo satser
systematisk og kutter nå all bruk av
engangsplast.

Til Fagkonferansen på Gardermoen
kommer Oslos finansbyråd Robert
Steen. Hans historie om sønnen Mats
har vakt enorm oppmerksomhet. Det vi
ser og det vi tror vi ser er ikke alltid
sammenfallende. Velkommen til
spennende dager på Gardermoen.

Les mer

Les mer
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Mote med mening

Møtte Fellesforbundet Attraktiv NHO-dag

Mote med Mening står i år for et flott
show til inntekt for Sykehusklovnene med blant annet en Creademic-visning
og artist Erlend Bratland og Snow Boyz.

Steinar Krogstad, Fellesforbundet og
Anne-Cecilie Kaltenborn, NHO Service
og Handel debatterte
bemanningsbransjen i Dagsnytt 18 på
NRK mandag.

Les mer

En av NHOs aller mest populære
arrangementer i løpet av et år HMSdagen. I år skal det handle om alt fra
trakassering til ny IA-avtale.
Les mer

Les mer

Nå 2.423 medlemsbedrifter med 6.329virksomheter. Nye er:
Baos AS
Nettside

Finstad Menypartner AS
Nettside

Norsk Trafikksikring AS
Nettside

Team Amdal AS
Facebook

Connexa Barnevern AS
Nettside

Havainstituttet AS
Nettside

Eterni Gruppen AS
Nettside

Hugin Barnevernstiltak
AS
Nettside

Personal Partner Svalbard AS
Nettside

Waxing Palace AS
Nettsted

Ren Frisør AS
Nettside

Les mer om
medlemsfordelene dine
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