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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

7. juni 2019

Påmelding til NHO Service
og Handels lederprogram 
er åpnet 
Med en modul i Oslo og en i Lisboa har NHO Service og
Handel etablert et lederprogram som er skreddersydd ledere
og mellomledere i tjeneste- og handelsbedrifter. Super
evaluering fra første runde gjør at vi nå åpner påmelding til
en ny runde med dette lederprogrammet. 

Les mer

  

Stolte med i Pride 
NHO-fellesskapet er opptatt av at alle
mennesker skal likestilles og kunne ha
en jobb som er inkluderende og
fordomsfri uavhengig av kjønn, religion,
etnisitet, seksuell legning og
funksjonsevne. Derfor støtter vi Pride
2019. 

Les mer

Skal ta ulovlig innleie 
-Arbeidstilsynet gis nå større makt og
myndighet til stoppe ulovlig innleie av
arbeidskraft fra bemanningsforetak, sier
Anniken Hauglie til Dagbladet. NHO
Service og Handel er glad for de nye
tiltakene. 

Les mer

Vi vokser innen retail 
Bransjeglidning og økt fokus på hele
verdikjeden gjør NHO mer aktuelle for
retailbransjen, skriver Retail Magasinet. 

Les mer

Kundetilfredsheten i
bemanningsbransjen stiger 
- Kundetilfredsheten i bemanningsbransjen stiger etter noen
år med tilbakegang, viser en fersk undersøkelse fra EPSI
Rating. 

Les mer
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Ny minstelønn 1.juni 
Ny minstelønn for renhold gjelder fra 1.
juni 2019 og er nå allmenngjort. Det
betyr at minstelønn gjelder for alle, om
du har tariffavtale eller ikke. 

Les mer

- Flere må få dette 
Én av fem arbeidsføre er uten arbeid.
Arbeidsminister Anniken Hauglie mener
flere arbeidsledige må få det samme
tilbudet som Jørn Ole. 

Se innslaget på TV2

Hør brukerne 
Tirsdag til uken kan du delta på gratis
brukerdialog-konferanse i helse og
velferd. 

Mer her

Trendkonferanse og
hagefest 29. august 
Vi byr på en spennende ettermiddag med de viktigste
temaene og trendene for din bransje. Benytt også
mulighetene til å bygge nettverk med kolleger og fagfolk på
den årlige hagefesten for NHO Service og Handel. 

Les mer

Nå 2.419 medlemsbedrifter med 6.671 virksomheter. Nye er:
Ingrid Snoen Berg
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and Staffing AS
Nettside

Rema Etablering Oslo/
Østlandet AS
Nettside

Smida Rekruttering og
Bemanning AS
Nettside
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