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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

04. januar 2019

Kurs i arbeidsrett 
for din bransje 
Vi har nå lagt ut vårens kurs i kurs i arbeidsrett og andre
nyttige møteplasser. Velkommen. 

Les mer

  

Personvern-veileder 
Personvern og håndtering av
personopplysninger er en utfordring for
mange. Vi har laget en ny veileder på
norsk og engelsk for bemannings-
bransjen. 

Les mer

Ringer i vannet 2019 
Fra og med januar 2019 går Ringer i
Vannet inn i en ny form, men med
samme grad av kvalitet i oppfølging og
tilbud til NHO-bedriftene. 

Les mer

Står til påske? 
Selskapet bak leketøysbutikkene
Toys'R'Us gikk konkurs i julen. Nå står
ikke verden til påske! I alle fall lurer
investorene på hvilke butikker som står
til neste påske, skriver Anne-Cecilie
Kaltenborn Adm. dir. i NHO Service og
Handel i sin spalte i Ukeavisen Ledelse. 

Les mer

  

NRF Retail’s Big Show
Verdens største konferanse/messe for
handel er 13-15. januar i New York.
NHO Service og Handel deltar sammen
med medlemmer. Skal du delta, ta
kontakt med oss. 

Les mer

Takk Erna 
- Statsminister Erna Solberg brukte mye
av nyttårstalen på å løfte frem barn og
unges oppvekstvilkår. Det setter vi
meget stor pris på, sier Maria Reklev i
NHO Service og Handel. 

Les mer

Klar for egenmelding?
Alle bedrifter kan fra nyttår benytte seg
av muligheten til utvidet egenmelding
ved sykdom. Det er en del av den nye
IA-avtalen. – Dette er noe de
nåværende IA-bedriftene har god
erfaring med, sier Nina Melsom. 

Les mer
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10.000 fikk ny jobb 
Over 10.000 personer har blitt hjulpet i jobb fra 110 arbeids-
og inkluderingsbedrifter i 2018. Det er ny rekord. 

Les mer

Nå 2.431 medlemsbedrifter med 6.245 virksomheter. Nye er:
Adhoc Personell og
Tjenester AS
Nettside

Atl AS 
Nettside

Bravo Bemanning AS
Nettside

Cantavit AS
Nettside

Falck Global Assistance
Norway AS
Nettside

First Engineers AS
Nettside

Frem Drift AS
Nettside

Parat Halvorsen AS
Nettside

Personaltjenester
Telemark AS
Nettside

Rosenvik Holding AS
Nettside

V & T Entreprenør AS
Nettside

Vaktia AS
Nettside

Vilje Construction AS
Nettside

Les mer om
medlemsfordelene dine
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