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Medlemsfordeler

støttepakker

Korona-sider

Reitan Handel er kåret til
Norges nest beste
arbeidsplass

For femte året på rad er vårt medlem Reitan Handel kåret
til å være en av de beste arbeidsplassene i Norge.
- I et år sterkt preget av usikkerhet, tilpassingsdyktighet
og ikke minst arbeidsintensitet er jeg mildt sagt imponert
og stolt av hver og en av våre dyktige medarbeidere, sier
Ole Robert Reitan.
Les mer

Instruktørkurs i mai

Instruktørkurset for vektere arrangeres
15. - 17. juni. Dette er et samarbeid
mellom Politihøgskolen,
Politidirektoratet og NHO Service og
Handel.
Les mer

Gigastor FM-kontrakt

DNB og Sodexo har signert en avtale
om kantine-, renholds- og
vaktmestertjenester for de neste 5
årene. Samarbeid, innovasjon og
bærekraft er tre av fem
satsingsområder i en av Norges største
FM-kontrakter. DNB som kunde har
valgt målstyring i stedet for
detaljstyring som bærende prinsipp for
samarbeidet.
Les mer

Oslo åpner ikke opp

Handelsnæringen i Oslo hadde håpet
på en nødvendig åpning denne uken,
men ble skuffet. - Dette kan bety
spikeren i kista for mange
virksomheter som har klart å holde ut
til nå i håp om en gjenåpning, sier
Linda Vist, bransjedirektør for handel i
NHO Service og Handel.
Les mer

Handelens miljøfond

Søker ryddeaktører i Oslo,
Viken, Vestfold og
Telemark, Møre og Romsdal
og Nordland
Handelens Miljøfonds mål er at 40 prosent av ytre kyst i
Norge og Svalbard, samt prioriterte vassdrag, skal ryddes
minst én gang innen utgangen av 2023. Nå søker vi etter
ryddeaktører i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Møre og
Romsdal og Nordland.

Les mer

Og vinneren er

Årets Frisør 2021 er Natalie Beckford,
Adam og Eva Grensen. Årets
norgesmester i hudpleie er Anne
Rebecca Møller, Den Lille Hudklinikk
AS. Årets norgesmestere i frisering er
Maria Bak-Sørensen, På Håret Huseby
og Kamila Janecka-Skalska, Camilla
Frisør. Se alle vinnere i listen under.

Fagbrev i hudpleie

NFVB har nå ute en
spørreundersøkelse til ledere av
hudpleiebedrifter. Vi ber om at alle
setter seg inn i hva et fagbrev i
hudpleie betyr for bransjen og svarer
på undersøkelsen
Les mer

Les mer

Pensjon på 1-2-3

Velkommen til frokostwebinar med
NHO Pensjon!
Vet du hvilken pensjon du har ordnet
for deg, din bedrift og dine ansatte?
Pensjon blir, etter lønn, ansett som en
av de største utgiftspostene for
bedrifter. Vi vil at du som medlem skal
få tilgang til de beste betingelsene i
markedet, noe du gjør gjennom
samarbeidet med Storebrand og NHO
Pensjon!
Les mer

Back to business

Innovasjon Norge, Norad og NHO
arrangerer 01. Juni kl 13:00-15:00

HMS-kurs for ledere

HMS-kurset er digitalt, og du kan ta
det når det passer deg.
Les mer

Firedoblet i fjor

Vårt medlem Bli Vakker tredoblet
resultatet og firedoblet omsetningen i
fjor, melder E24.

NKIU 2021: Back to business - but not
business as usual

Les mer

Les mer

Polygon Group kjøper
Kaph Entreprenør

Kaph og Polygon er begge skadesaneringsselskap med
virksomhet innen Prosjektledelse, utbedring av
bygningsskader etter vann, brann og værhendelser. Kaph
har i dag lokasjoner som dekker området Vestlandskysten
opp til Bergen, Sørlandet, Østlandet og Innlandet opp til
Lillehammer. Polygon har et landsdekkende nettverk
Les mer

Høring om barnevern

Fosterhjem strammes inn

Det ligger an til en betydelig og uheldig innstramning av
fosterhjem. Dette var vårt hovedbudskap under høring
denne uken om ny barnevernslov.
Les mer

Gikk i isolasjon sammen
med ungdommene

Da Silje Helliesen og en ungdom på
barnevernsinstitusjonen hun jobber fikk påvist korona, var
hun ikke i tvil. Hun ville gå i isolasjon sammen med
ungdommen
Les mer
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