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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

18. mai 2018

-Ringer i vannet 
forandret livet mitt 
- Jeg har gått fra å føle meg helt ubrukelig til å føle meg
nyttig, sier Marcus Røstgård (23). Dette er en historie til
virkelig å bli glad av. 

Les mer

  

Stopp tyven 
Hva gjør du når du mistenker at en
ansatt stjeler? Gratis frokostsemninar 1.
juni. 

Les mer

The Garden Party 
NHO Service og Handel har hagefest 20.
juni i Næringslivets Hus. Sammen dag
er det TREND-konferanse. Kommer du? 

Les mer

Sukkeravgiften dreper

Regjeringen vil ikke reverserer de økte
særavgiftene på sjokolade og
sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer i
revidert nasjonalbudsjett 2018. Mange
tusen arbeidsplasser er truet. 

Les mer

Oppdateringer hver dag: 

Få siste nytt fra NHO
Service og Handel! 
Følg oss på Facebook. 

Trykk her for å følge oss
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Renhold-oppdatering 
Fra 15. januar 2018 er hele
sykmeldingen digitalisert, inkludert
søknad om sykepenger. NHO gir deg
oversikt slik at du finner var på alt du
lurer på om digital sykmelding og
søknad om sykepenger. 

Les mer

Løper du med oss? 
Vi håper å se flere medlemmer sammen
med oss når vi neste år skal løpe
Holmenkollstafetten på ny. 

Les mer

Bra verktøy 
En revidert versjon av "Høyeste verdi"
er lansert. Dette verktøyet gjør at
innkjøpere av renhold og andre tjenster
kan velge leverandører som gir høyeste
verdi fremfor laveste pris. 

Les mer

Best i vest: 

Har Austevoll Norges
fineste eldreboliger? 
Hvor vil du bo når du blir eldre?Hva med å våkne opp til
sjøutsikt, bølgeskvulp og kjøpesenter i underetasjen? Helge
Andre Njåstad hadde som mål å skape verdens beste
eldreomsorg da Austevoll kommune valgte slippe til vår
medlemsbedrift, Aleris Omsorg Norge . Og for et fantastisk
sted det har blitt! 

Se videoen her

Nå 2381 medlemsbedrifter med 5784 virksomheter. Nye er:
Hårspesialisten AS
Nettsted

House of Dogs
Nettsted

Rema 1000 Lyngdal,
Tjomsland AS
https://www.rema.no

H.H.Frisør Halat Bamarni
Lied
Nettsted

Les mer om
medlemsfordelene dine
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