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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

28. juni 2019

Historisk samarbeid om
arbeidsavtale 
Fellesforbundet og bemanningsbransjen har i fellesskap
utviklet en arbeidsavtale for de rundt 10.000 ansatte i
norske bemanningsbedrifter som leies ut til bygg. Avtalen er
historisk, og viser hva vi kan få til når partene i arbeidslivet
samarbeider. 

Les mer

  

NFVBs lederprogram 
Programmet er for frisører og
hudpleiere, starter til høsten, har 5
samlinger og strekker seg over 1 år
med individuell coaching underveis 

Les mer

Sommervikarer 
Gi unge sommervikarer et godt møte
med arbeidslivet. 

Les mer

De viktigse under 30 
Anne-Stine Hole, leder av vår
medlemsbedrift Generasjon M, er en av
de 30 viktigste ledestjernene under 30
år, i følge D2, magasinet i Dagens
Næringsliv. Dette er ledere som
kommer til å gjøre verden til et bedre
sted. 

Les mer

  

Vi går proffentlig 
Privat + offentlig = Proffentlig. Med
proffentlige løsninger skaper vi
fremtidens velferdssamfunn. 

Se film

7 ting å vite om ran 
Nylig ble en frisørsalong i Halden utsatt
for væpnet ran. Det aktualiserer våre
gode råd om hvordan du bør håndtere
ran. 

Treff offenlig innkjøp 
Er du klar for å treffe mulige offentlige
oppdragsgivere? 24 september inviterer
vi til dialogkonferanse i Næringslivets
Hus i Oslo. 
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Les mer Mer her

Bli med på pubkveld i
Arendal med NHO Service
og Handel 
Møt oss, møt bransjekollegaer, møt politikere! 

Les mer

  

Kurs i nye kontrakter 
NHO Service og Handel har sammen
med Fellesforbundet utviklet en
standard arbeidsavtale for personell
som leies ut til bygg. Avtalen er
fremforhandlet med mål om å ivareta
bransjens interesser og forhindre forbud
mot innleie til bygg. 

Les mer

Kurs i arbeidsrett 
NHO Service og Handel ønsker frisører
og hudpleiere velkommen til kurs i
arbeidsrett 

Les mer

Kurs i psykisk helse 
Hvordan redusere sykefraværet i
arbeidslivet for ansatte med psykiske
helseutfordringer? Hvordan kan
arbeidsgivere forebygge og tilrettelegge
for arbeidstakere med psykiske lidelser?
Stian Midtgård, arbeids- og
organisasjonspsykolog kurser deg. 

Les mer

Nå 2.416 medlemsbedrifter med 6.665 virksomheter. Nye er:
Sandvik Nielsen Mat AS 
Rema 1000
Nettside

Medical Recruitment
and Staffing AS
Nettside

Rema Etablering Oslo/
Østlandet AS
Nettside

Smida Rekruttering og
Bemanning AS
Nettside

Dine Medlemsfordeler
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