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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

31. august 2018

Lønna økte 
Timelønnen steg som følge av den såkalte allmenngjøringen.
85% av renholderen sier også at forholdet til kundene er
godt, og 65 prosent opplever at deres ledere prioriterer HMS
høyt, viser ny Fafo-rapport som ble lagt frem for bransjen
under et medlemsmøte i NHO Service og Handel torsdag 

Les mer

  

Bedre tolketjenster 
Våre medlemsbedrifter kan se frem til
at et nytt nasjonalt tolkeregister med
nye kategorier kommer på lufta våren
2020. NHO Service og Handel har gitt
innspill i prosessen. 

Les mer

Her er kurs-oversikt: 
For å gjøre bemanningsbransjen best
mulig rustet til å håndtere nye
rammevilkår som trer i kraft fra nyttår
tilbyr NHO Service og Handel en rekke
kurs over hele landet. 

Les mer

Alle i arbeid 
Vår medlemsbedrift Lenas
HelsePersonell spiller en viktig rolle i
TV2-serien «Alle i arbeid» som startet
28.august. Vi følger 12 unge mennesker
med diagnoser som Aspergers og
Tourettes. Alle har det samme
brennende ønske: De vil bidra i
samfunnet og få en jobb hvor de kan
bruke evnene sine. 

Les mer

Nytt ledelsesprogram 

Driver du en liten eller
mellomstor bedrift? 
Vi har skreddersydd et lederprogram for deg i Oslo og Lisboa
høsten 2018 og våren 2019. 

Blir du med?

https://www.nhosh.no/om-oss/vare-medlemmer/
https://www.nhosh.no/medlemsforhold/
https://www.nhosh.no/politikk/
https://www.nhosh.no/bransjer/renhold-og-eiendomsservice/nyheter-renholdsbransjen/2018/8-av-10-renholdere-har-et-godt-forhold-til-kundene/
https://www.nhosh.no/bransjer/renhold-og-eiendomsservice/nyheter-renholdsbransjen/2018/8-av-10-renholdere-har-et-godt-forhold-til-kundene/
https://www.nhosh.no/bransjer/helse-og-velferd/spraktjenester/nyheter-spraktjenester/2018/nasjonalt-tolkeregister-far-nye-kategorier/
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2018/kurstilbud-for-bemanningsbransjen/
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2018/de-har-diagnoser-som-aspergers-og-drommer-om-jobb/
https://www.nhosh.no/bransjer/helse-og-velferd/spraktjenester/nyheter-spraktjenester/2018/nasjonalt-tolkeregister-far-nye-kategorier/
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2018/kurstilbud-for-bemanningsbr
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2018/de-har-diagnoser-som-aspergers-og-drommer-om-jobb/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/ledelsesprogram-skreddersydd-smabedrifter/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/ledelsesprogram-skreddersydd-smabedrifter/
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Best i landet 
Årets butikk er god på å motivere sine
ansatte. Rema 1000 fant vinneren i
Ulsteinvik på Sunnmøre. 

Les mer

Slik blir du lurt 
E-postsvindel er ikke nødvendigvis en
«advokat» som vil overrekke deg en
ukjent arv på fem milliarder dollar.
Svindelmetodene blir stadig mer
sofistikerte, og kan ramme både
enkeltpersoner og bedrifter. 

Les mer

Generalforsamling 
NHO Service og Handel inviterer alle
medlemmer i alle bransjer til å delta på
Generalforsamling, konferanse og fest
22. november 2018 - hold av datoen! 

Les mer

  

Mot medleverturnus 
- Hensikten helliger alle midler for
ytterste venstre fløy, skriver Anne-
Cecilie Kaltenborn i Dagbladet i dag om
Rødts Bjørnar Moxnes som vil ha forbud
mot medleverturnus. 

Les mer

Ny jurist 
Helle Olufsen har startet som ny
advokatfullmektig i NHO Service og
Handel. 

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

Debatt 

Alle snakker om tillit, men
hvem vil bidra? 
- Uenighet er et adelsmerke ved demokratiet vårt. Uenighet
bør ikke skremme eller overraske oss. Uenighet er like
naturlig som det mangfoldet vi som regel omfavner, skriver
Anne-Cecilie Kaltenborn Adm. dir. i NHO Service og Handel i
Ukeavisen Ledelse. 

Les mer

Nå 2.393 medlemsbedrifter med 5.904 virksomheter. Nye er:
Talos AS
Hjemmeside

Store og Små AS

Beauty Basics AS
Nettsted

Lura Frisør AS
Nettside

Helseforetaket Incita
AS Avd Hurdal
Recoverylandsby
Nettside

HCD Teaterplassen AS
Nettside

Stolt AS Avd Bodø
Nettside

Majorstuen Blomster AS

Extra Bemanning AS
Nettsted

Carpe Diem Møllendal AS
Carpe Diem Bergen AS
nettsted

Les mer om
medlemsfordelene dine

https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/nyheter/2018/arets-butikk-er-god-pa-motivasjon/
https://www.nhosh.no/bransjer/sikkerhet-og-beredskap/nyheter-sikkerhet/2018/hvordan-avslore-e-postsvindel/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/hold-av-datoen
https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/nyheter/2018/arets-butikk-er-god-pa-motivasjon/
https://www.nhosh.no/bransjer/sikkerhet-og-beredskap/nyheter-sikkerhet/2018/hvordan-avslore-e-postsvindel/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/hold-av-datoen
https://www.nhosh.no/politikk/rammebetingelser/2018/moxnes-som-vil-ha-forbud-mot-medleverturnus/
https://www.nhosh.no/om-oss/om-oss--artikler/ny-advokatfullmektig/
https://www.nhosh.no/om-oss/om-oss--artikler/kan-du-foresla-hvem-som-fortjener-a-vinne/
https://www.nhosh.no/politikk/rammebetingelser/2018/moxnes-som-vil-ha-forbud-mot-medleverturnus/
https://www.nhosh.no/om-oss/om-oss--artikler/ny-advokatfullmektig/
https://www.nhosh.no/om-oss/om-oss--artikler/kan-du-foresla-hvem-som-fortjener-a-vinne/
https://www.nhosh.no/politikk/rammebetingelser/2018/alle-snakker-om-tillit-men-hvem-vil-bidra/
https://www.nhosh.no/politikk/rammebetingelser/2018/alle-snakker-om-tillit-men-hvem-vil-bidra/
https://www.talossikkerhet.no/
http://www.beautybasics.no/
https://www.ledigtime.no/appeallura/step1
https://www.incita.no/
https://www.gulesider.no/f/hcd-teaterplassen-as:145075822
https://www.jobz.no/
http://www.carpediemharstudio.no/
https://www.nhosh.no/medlemsforhold/
https://www.nhosh.no/medlemsforhold/
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