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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

12. okt. 2018

- Regjeringen ødelegger
morgendagens detaljhandel
- Det er knapt til å fatte at Regjeringen fortsetter å sponse
utenlandske nettbutikker, på bekostning av norske
arbeidsplasser. Jeg tror ikke de forstår alvoret. Når de i
tillegg opprettholder sukkeravgiften på brus, blir dette ekstra
ille, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, adm.dir. i NHO Service og
Handel. Her er det viktigst for våre bransjer fra
statsbudsjettet. 

Les mer

  

Film å lære av 
Nytt regelverk for bemanningsbransjen.
Se ny film. 

Les mer

Kritisk til IMDi 
-Vi er kritiske til at IMDi betegner tolker
som ikke er oppført i Nasjonalt
tolkeregister, som ukvalifiserte, skriver
Jorulf Brøvig Silde fagsjef NHO Service
og Handel i Kommunal Rapport. 

Les mer

FNs nye klimarapport 
-Norsk næringsliv sitter på mye
kunnskap, teknologi og
forretningsmodeller som muliggjør en
lavere temperaturøkning, sier Anne-
Cecilie Kaltenborn som kommentar til
FNS klimapanel (IPCC) rapport som ble
lagt frem 8. okt. 

Les mer

  

Åpner muligheter 
Vår medlemsbedrift Coor er en av
Nordens ledende Facility Management-
leverandører. Det åpner store
muligheter for folk som står utenfor
arbeidslivet når Coor nå satser på

Oppdatert i Stavanger

Har du lyst å bli oppdatert i Stavanger? 

Les mer

Får følge toppledere 
Ungt Entreprenørskap, NHO og våre
medlemsbedrifter sørger for at noen av
Norges beste, unge ledertalenter får
skygge fem statsråder og et tyvetalls
direktører og toppledere i norsk
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Ringer i vannet og har signert en avtale
som gjelder over hele landet. 

Les mer

næringsliv og forvaltning. 

Les mer

NRK setter ut kantiner 

NRK-ansatte skal 
spise for 240 mill. kr. 
NRK ansatte i Tromsø og Oslo kan glede seg til de neste 8
årene da de skal spise for 240 millioner kroner i kantiner,
kaffebarer og møterom. Vår medlemsbedrift Eurest har
signert kontrakt med NRK. 

Mer her

  

Hudpleiekonferanse 
Både arrangøren og deltakere var
fornøyd etter at Norske frisør- og
velværebedrifter (NFVB) sparket i gang
sin første hudpleiekonferanse. 

Les mer

Vår nye HMS-telefon 
NHO Service og Handel har åpnet en
HMS-telefon hvor du kan snakke med
våre eksperter. 

Les mer

Kaster du mindre? 
Merkingen «ofte god etter» kommer nå
for fullt i Rema 1000. Miljøpolitikk blir
stadig viktigere for folk. 

Les mer

Nå 2.410 medlemsbedrifter med 6047 virksomheter. Nye er:
Certego AS 
Med virksomheter i 
Tvetenveien Oslo,
Trondheim, Tromsø,
Strømsveien Oslo
Stavanger, Sandefjord,
Oslo-Storo, Lillehammer,
Kristiansand, Kongsvinger,
Haugesund, Harstad,
Hamar, Gjøvik,
Gardermoen, Fredrikstad,
Drammen, Bergen
Hovedavd, Begen-Minde
og Asker. Nettside

Sogn Vegteneste AS
Nettsted

Skindeep AS
Nettsted

Renates Hud og
Fotterapi

Mestringshusene
Oslo og Notodden
Nettside

Aarekol Trafikktjenester
AS
Nettside

Wskonsulting Waleria
Oliveira Santos 

Workethic AS 
Nettside

Velværetunet AS
Nettside

Ksm Nord AS 

Idol the Lord of Hair AS

Familiehjelp AS 
Nettside

City Service Bergen AS
Nettside

Les mer om
medlemsfordelene dine
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