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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

17. januar 2020

Dagligvarehandel 

Advarer mot forbud mot
prisdiskriminering 
«Vår vurdering er at argumentene for at et forbud mot
prisdiskriminering vil lede til høyere priser, er sterkere enn
argumentene for at det vil lede til lavere priser»,
konkluderer ekspertutvalg som la frem sin rapport i dag. 

Les mer

  

Tre ledige stillinger 
Vi søker: Bransjedirektør Handel,
Bransjedirektør Helse og Fagsjef for
renhold- og fasilitetstjenester. 

Les mer

Lever til vi blir 100 
Halvparten av dem som fødes i i-land
etter årtusenskiftet, vil leve til de er
hundre år. Vi står foran en radikalt ny
virkelighet i arbeidsmarkedet som
krever et nytt tankesett, mener Eivind
Bøe, direktør i vår medlemsbedrift
Randstad. 

Les mer

Feil om barnevern 
Hovedtillitsvalgte fra vår
medlemsbedrift Stendi besøkte denne
uken Løvebakken for å rydde opp feil
om barnevern. 

Les mer

  

Bærekraft-nettverk 
Bedre klimafotavtrykk og bedre
inkludering er mål for et nytt nettverk
for drift- og servicebedrifter i NHO
Service og Handel som starter opp
denne uken. 

Syk av landskap 
Dersom du deler kontor eller jobber i
åpent kontorlandskap har du
henholdsvis 18 og 12 prosent høyere
risiko for sykemelding enn om du sitter
på kontor alene. 

Ny konsernsjef 
Espen Hem Jakobsen (43) er ansatt
som ny konsernsjef i vår
medlemsbedrift Jobzone, mens Tom
Rune Graarud (60) slutter som
konsernsjef etter 7,5 år i stillingen. 
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NORGE MOT 2050 

Prognosene for
tjenestenæringene 
Det er særlig fire drivere som ligger bak den kraftige
veksten i tjenester: spesialisering gjennom arbeidsdeling,
globalisering, teknologiutvikling, samt velstandsøkning i
befolkningen. Arbeidsdeling muliggjør spesialisering, som
både fører til økt produktivitet og til at aktiviteter som
tidligere ble utført internt i bedrifter blir skilt ut som
spesialiserte tjenesteleveranser. 

Les mer

  

Ansettelser ute? 
Problemstillinger bedrifter møter på ved
internasjonale ansettelser er tema for et
gratis seminar i regi av Storebrand på
Lysaker utenfor Oslo 4. februar. 

Les mer

Bedre styrearbeid 
Kurs i styrearbeid i Stavanger:
• Regler og oppgaver som gjelder for
deg og din rolle.
• Tips til hvordan et godt styre bør
fungere.
• Det faktiske ansvaret styret og daglig
leder har. 

Les mer

Lønnsom frokost 
NFVB ønsker velkommen til frokostmøte
om transaksjonskostnader ved kortbruk
som kan koste salongen din dyrt! 

Les mer

Nå 2.336 medlemsbedrifter med 6.798 virksomheter. Nye er:
Sport Outlet Egersund 62
AS
Sport Outlet Jærhagen AS
Sport Outlet Jørpeland 63
AS
Sport Outlet Sandnes AS
Nettside

Hårfix AS

Notto Tekstil &
Solskjerming AS

Pepper Hårstudio AS

Rent Man Personal AS

Simi Consulting AS
http://simiconsulting.no/

Bwell Norge AS

Good Vibez As

Linda Olufsen
Frisør/Sminkør

Dine Medlemsfordeler

Redaktør Baard Fiksdal - NHO Service og Handel - PB. 5473 Majorstuen - 0305 Oslo - Telefon 23 08 86 50 - nhosh.no
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