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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

28. sept. 2018

Stram inn netthandel og få
1.700 nye arbeidsplasser 
Å fjerne avgiftsfritaket på netthandel under 350 kroner vil
skape 1.700 nye arbeidsplasser, viser ny rapport. - Staten
sponser utenlandske nettbutikker på bekostning av våre
norske. Det vi ber om er konkurranse på like vilkår, sier
Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir i NHO Service og Handel 

Les mer

  

Årets beste ringer 
Har du sett den heftige filmen om
Nordvik-konsernet som denne uken ble
kåret til årets Ringer i Vannet-bedrift? 

Les mer

Dyrere pensjon? 
Fem grunner til at pensjon fra første
krone ikke må innføres. 

Les mer

Satser i Yrkes-EM 
Denne uken er det Yrkes-EM i Budapest.
Fra våre bedrifter står i fremste rekke
frisør Leif Anders Øverland fra Nikita
AS, Trondheim og hudpleier Carina
Larsen fra Visit AS. 

Les mer

  

Lærer av London 
Hva kan sikkerhetsbransjen og norsk
politi lære av London-samarbeidet? Det
var tema da bransjen og norsk politi
besøkte den engelske hovedstaden
denne uken. 

Les mer

Siste nytt fra bransjen

Fikk du med deg Bemanningsnytt nr. 6
som ble klar denne uken? 

Les mer

Suksess i Tyskland 
Vår medlemsbedrift Hero har suksess
med eksport av norsk kompetanse og
har vunnet konkurransen om å drift av
sitt fjerde asylmottak i Tyskland. 

Les mer
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Nye tall: 

Konsulentbruken 
er på kraftig vei ned 
Fra 2017 til 2018 sank konsulentandelen i psykisk helsevern
fra 38 til 22 prosent, skriver Klassekampen. 

Mer her

  

Østfold for deg? 
Vårt medlemsmøte i
Sarpsborg/Fredrikstad byr på faglig
påfyll, møte med kolleger og en god
middag. Vil du bli med? 

Les mer

Vår HMS-telefon 
NHO Service og Handel har åpnet en
HMS-telefon hvor du kan snakke med
våre eksperter. 

Les mer

Kjenner du vinneren? 
Vi skal kåre "Årets Service- og
handelsbedrift 2018" og "Årets
Talsperson 2018" og trenger din hjelp til
finne verdige vinnere. 

Les mer

Nå 2.402 medlemsbedrifter med 5.919 virksomheter. Nye er:
Upper Cut Kamilla
Normark
Nettomtale

The London Barber AS 
Nettside

Nordic Care AS, 
Avd. Nord, Avd Østfold,
Avd Trondheim, Avd Mo I
Rana og Avd Leknes
Nettside

Nokas Service AS 
Nettside

Kreativ Profilering &
Firmagaver AS
Nettside

Fritz Isaksen
Dagligvare AS Rema
1000 Veisletta
Nettside

FOLK AS
Nettside

Cosmo Sentrum AS
Nettside 

Blok 
Nettside

Alund Invest AS
Nettside

Ahmad Harmouch AS
Rema 1000 Skårer
Nettside

4Service Kantine
To virksomheter
Nettside

Les mer om
medlemsfordelene dine
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