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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

23. nov. 2018

Stående applaus 
Det var stående applaus da Padman i FDV Renhold i går
kveld fikk Hedersprisen, mens Tor Brekke i Hero ble Årets
Talsperson og Kolonial.no med Karl Munthe-Kaas som leder
ble Årets Service og Handelsbedrift. 

Les mer

  

Tvungen lønnsnemnd 
Regjeringen grep tirsdag inn i konflikten
mellom NSF og NHO Service og Handel
og Abelia med tvungen lønnsnemnd.
Konflikten avsluttes umiddelbart og de
ansatte går tilbake til arbeid så snart
det praktisk er mulig. 

Les mer

Nye kontrakter 
Her er nye standardkontrakter som NHO
Service og Handel har utviklet for bruk i
bemanningsbransjen. 

Les mer

Enorm lettelse 
Første arbeidsdag etter en måned med
streik startet onsdag morgen med
intervju med NRK Østlandssendingen
for Godthaab Helse og Rehabilitering i
Bærum. 

Les mer

  

Vil du bli ny kollega? 
NHO Service og Handel har ledig to nye
stillinger. Det er "Selger" og
"Prosjektleder for foreningens ulike
møteplasser". 

Seier for netthandel 
- 350-kronersgrensen for avgiftsfri
netthandel fra utlandet blir fjernet i
2020. Dette er en stor seier for NHO
Service og Handel. 

Bemanningsnytt nr. 8

Her er Bemanningsnytt nr. 8 - 2018. 

Les mer
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Les mer Les mer

- Utbytte er ikke
dominerende motiv 
- Gode tjenester for sårbare brukere og riktig bruk at
fellesskapets midler over tid sikres best gjennom åpne
anbudskonkurranser med påfølgende streng
kontraktsoppfølging og tilsynsaktivitet, fremhever styreleder
Tor Brekke i Hero Norge AS i høringsuttalelse om
forfordeling av ideelle. 

Les mer

  

20 mill. miljøkroner 
20 millioner kroner i støtte til prosjekter
som reduserer plastforsøpling. Det ble
utlyst 15. november av Handelens
Miljøfond. 

Les mer

Knakk koden 
Gjennom introduksjonsprogrammet har
Jamal Alawad fått prøve seg i ulike deler
av Aski-systemet, og resultatet ble
betalt jobb. Bedriften lykkes også svært
godt med AFT-tiltaket hvor halvparten
kommer i jobb. 

Les mer

Ekstrem makeover 
«Hår & Skjønnhet» får ekstrem
makeover
-Dette blir en fargesprakende festival
som deltakerne ikke har sett maken til
før!! 

Les mer

Nå 2.438 medlemsbedrifter med 6199 virksomheter. Nye er:
Studio A Frisør AS
Nettside

Snøfnugg AS
Nettside

Otrera AS, Avd Oslo
Nettside

Long Karlsen AS Rema
1000 Bie
Nettside

Linnea
Kompetansesenter AS 
Nettside

Jarle Lilletvedt AS Avd
Rema 1000 Skjold
Nettside

Go4bemanning AS 
Nettside

Nærbø Spa Og Velvære,
Rachael P Lindhom 
Nettside

Blix AS Sylvi, Rema 1000
Nesbyen
Nettside

Les mer om
medlemsfordelene dine
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