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Våre bransjer Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

16. februar 2018

Størst av alt 
er kjærligheten 
Det gjelder også på Lambertseterhjemmet. Onsdag 14.
februar feiret beboerne valentinesdagen med dans, kaker og
brus. Og det er ikke tvil om at det finnes mange danseløver
blant beboerne hos Aleris.   

Les mer

  

Roboter = nye jobber 
En ny undersøkelse fra ManpowerGroup
spurte 20.000 arbeidsgivere over hele
verden hvordan automatisering vil
påvirke dem de neste to årene. Blant
annet svarte de på hvilke personlige
egenskaper de ser etter hos mennesker
de skal ansette. 

Les mer

Viktig kontrakt 
Eier og konsernsjef Tore Monsen i Toma
kan glede seg over en trend der stadig
flere selskaper velger totalløsninger
fremfor å kjøpe inn enkelttjenester. Nå
ha Toma vunnet tidenes kontrakt på
Gardermoen. 

Les mer

Demensomsorg i vest

Noen AS får hjelp av Ringer i vannet og
Nav til å bygge ny demensomsorg på
Vestlandet. 

Les mer

  

Ny lærebok - vektere 
Nye krav til opplæring av vektere er
bakgrunnen for at det nå kommer ut en
ny lærebok for de rundt 2000 vektere
som utdanner seg i faget årlig. Boken er
laget av NHO Service og Handel
sammen med NAF. 

Les mer

Ble begeistret 
Trondheimspolitikerne Elin Marie
Andreassen og Ingrid Skjøtskift besøkte
Lambertseterhjemmet i Oslo denne
uken og fikk demonstret noe de sent vil
glemme. 

Se film

Stolte i Coor 
-Våre renholdere, kantineansatte og
kunder. De er alle genuint mer
engasjerte i miljøtiltak enn de var før.
Dette er flott å være med på, sier Espen
Killengreen som er fagansvarlig for
renhold i Coor. Fredag feiret bedriften
at de er blitt Svanemerket innen
renhold og for en kantine 
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Les mer

Handelens Miljøfond 

Bedrifter som tar
miljøansvar 
Bli med på handelens store miljøsatsing, Handelens
Miljøfond! Sammen skal vi redusere plastforsøplingen, øke
plastgjenvinningen og redusere bruken av plastbæreposer. 

Les mer

Nå 2.399 medlemsbedrifter med 5.991 virksomheter. Nye er:
New Cutting Crew AS 
www.cutting-crew.no

Lene Kolstad's Hud Og
Negler

Kari Jannes Salong Kløfta
AS
Nettsted

Blivakker Markens AS
www.blivakker.no

Østlandske Bedriftsservice
AS Avd Elko
www.obs24.no

Stenseth & RS Bemanning
AS
www.stenseth-rs.no

Sky Rekruttering og
Bemanning AS
www.sky-rekruttering.com

AssisterMeg AS
www.assistermeg.no
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