Problemet øker: 1 av 3 får ikke riktig medarbeider

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

21. februar 2020

Våre bedrifter

Medlemsservice

Politikk

1 av 3 får ikke tak
i riktig medarbeider
Det er dårlig match mellom folk som søker jobb og jobber
som søker folk. Gapet har økt betydelig siden i fjor, viser
ferske tall fra ManpowerGroup. Den gode nyheten er at flere
nå velger yrkesfag på videregående skole.
Les mer

Fremtidens boløsning

Kollaps i innleie bygg

HMS-kort sliter

Her skal studenter og eldre bo sammen.

Innleie til bygg har falt kraftig etter
regelendringer i 2019. Dette viser
Bemanningsbarometeret for 4. kvartal
2019 som NHO Service og Handel har
utarbeidet i samarbeid med
Prognosesenteret.

Tekniske problemene med HMSkortbestilling for bygg, anlegg og
renholdsbransjen er i ferd med å bli
løst. MEN: Leveringstiden på HMS-kort
er nå på 1-5 virkedager + postgang,
melder Arbeidstilsynet.

Les mer

Les mer

Les mer

Sterk vekst

Historisk medlemsrekord
NHO har satt ny rekord med 27.800 medlemmer og over
575.000 årsverk. Også NHO Service og Handel har satt ny
rekord med 6.942 virksomheter og 86.700 årsverk.
Les mer
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Tariff-start 10 mars

Ideelle leverandører

RIV-metoden lever

Fellesforbundet og Norsk Industri er
først ut i forhandlingene som starter 1.
mars, og at det setter rammene for
forhandlinger i NHO Service og Handel
og øvrige oppgjør.

ESA har stilt spørsmål ved om det er i
strid med EØS-retten når Regjeringen
endrer anskaffelsesregelverket slik at
man kan reservere konkurranser for
ideelle leverandører.

Ringer i Vannet-metodikken lever og
videreutvikles stadig. Nylig var
næringslivskontakter i bransjen samlet
til svært nyttige fagdager i Oslo

Les mer

Les mer

Les mer

TBU-tallene ble klare denne uken

Stat og kommune ligger
over lønns-normen
Ifølge TBU økte årslønnen i industrien i NHO-området med
3,1 prosent i fjor. Lønnsveksten var 3,1 prosent for
industriarbeidere og 3,0 prosent for industrifunksjonærene.
Normen fra oppgjøret var 3,2 prosent. Stat og kommune
ligger over normen. Der var årslønnsveksten henholdsvis 3,8
og 3,5 prosent.
Les mer

Nye veiledere

Her er ferielistene

Bedre rekruttering

Disse to nye brosjyrene er forbeholdt
medlemmer i NHO Service og Handel.

Her kan du laste ned ferielisten for
påske, pinse og sommer 2020, og starte
ferieplanleggingen.

Adm. dir. Kristin Blytt Davidsen leder
Ramsvik & Ramm Frisørers 11 salonger
og 110 medarbeidere. Virksomhetens
størrelse krever kontinuerlig
rekrutteringsinnsats.

Les mer

Les mer

Les mer

Nå 2.341 medlemsbedrifter med 6.950 virksomheter. Nye er:
Din Frisør Syversen

JB Reklame AS

Hjemmebest Personlig
Assistanse AS

Kine Mariel Ottesen AS

Mokas
Personalrestauranter AS
Norges Rekruttering og
Bemanning AS

Seniorstøtten AS
Willy Sivertsvik AS
Dine Medlemsfordeler
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