Tallene for handel overrasker

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

27. november 2020

Medlemsfordeler

støttepakker

Korona-sider

Bedrifter med bredt
vareutvalg vinner
Varehandel har er en overraskende sterk vekst på 1,2
prosent i volum fra september til oktober i år. Bedrifter som
Clas Ohlson mfl., som har et bredt vareutvalg, opplever +
15,0 % i volum, + 19,5 % i verdi. Netthandelen spratt opp
42 prosent i verdi, viser ferske tall fra SSBs
detaljomsetningsindeks.
Les mer

Slik vinnes kontrakter Søker prosjektleder

Stendi vant

17. desember kl. 09:00 - 12:00 er det
webinar om hvordan du kan bli en god
leverandør til offentlig sektor.

Stendi har vunnet årets Ringer i
Vannet-pris fordi konsernet har
utmerket seg ved å særlig ansette
personer med redusert arbeidsevne
under pandemien.

Les mer

Vi søker en prosjektleder til utvikling av
nye utdanninger for mellomledere i
drift- og servicebransjen i 50% stilling.
Dette er en del av at drift og
servicebransjene ruster seg for
framtiden ved å etablere
utdanningstilbud på høyere nivå for de
tre bransjene renhold, serverings- og
kantine, og byggdrift- og
eiendomsservice.

Les mer

Les mer

Optimisme i forkant av
julehandelen
4 av 10 bedrifter innen varehandelen øker omsetningen de
siste fire uker sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.
Dette er langt høyere enn mange andre kriserammede
bransjer, viser ferske tall fra NHO Service og Handels
medlemsundersøkelse.
Les mer
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Inhabit Urban

Sammen om trygg jul Falt 18,7 prosent

Entra ASA fornyer kontrakt og satser på
konseptet «Inhabit Urban Connections"
med vårt medlem Compass Group som
leverandør av kantine- og FM-tjenester.

Butikker, kjøpesentrene, Norsk Eiendom
og NHO Service og Handel og går
sammen for å sikre trygg julehandel.
Les mer

Les mer

Bemanningsbransjens aktivitet sank
18,7% og omsetningen falt 16,5% i 3.
kvartal, viser tall som NHO Service og
Handel offentliggjør i dag.
Les mer

-Jeg fikk et spark bak
Noen ganger må man ta noen sjanser. John Anders Aalberg
(49) er veldig fornøyd med at det skjedde akkurat nå. Etter
28 år på Quality Hotel Grand på Steinkjer, ble han tvunget
til å finne på noe nytt.
Les mer

Utvider streik

1 av 2 sier opp

- Dette er fremtiden

Nye 85 vektere tas ut i streik fra Norsk
Arbeidsmandsforbund fra og med lørdag
28. november.

1 av 2 kantiner har sagt opp ansatte og
like mange har planer om det samme. 8
av 10 har permittert ansatte. - Krisen er
nesten ikke til å fatte, sier Jorulf Brøvig
Silde, direktør for bransjen i NHO
Service og Handel.

-Da jeg åpnet årets digitale
landskonferanse kom det over meg at
dette er fremtiden, fremtiden er nå, sier
NFVB-president Espen Sævold.

Les mer

Les mer

Les mer

Bemanningsbransjen

Økt behov for vikarer i
barnehage og skole
- Vi opplever daglig at barnehager setter pris på hjelpen fra
oss, sier Line Dahlen, leder av Adecco Pedagogisk. Ofte får
vi høre at «Hadde det ikke vært for dere, så vet vi ikke hva
vi ville ha gjort», forteller hun. Utleie av personell til
barnehager og skoler økte hele 23% i 3. kvartal forhold.
Les mer
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Nå 2.638 medlemsbedrifter med 7.407 virksomheter. Nye er:
Bergen Hudpleieklinikk AS
EBP AS

Hagelandgruppen AS

Jeanette Kjeserud AS
Pluss+ AS

Saras Hårdesign AS
Solbergelva Apotek AS
Dine Medlemsfordeler
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