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Våre bedrifter

Medlemsservice

Politikk

Koronaviruset: Slik bør
bedriftene forberede seg

NHO anbefaler bedriftene til enhver tid å forholde seg til de
rådene som helsemyndighetene gir. Her er oversikt:
Les mer

15,6 mnd på grensen
Nordmenn grensehandlet for 15,6
milliarder kroner i 2019. Dette er en
marginal nedgang på 0,6 prosent
sammenlignet med 2018.

Les mer

Heier på praktiske fag Ny bransjestandard
Innen 1. mars skal landets 60.000
tiendeklassinger velge retning for
videregående opplæring. Deres
foreldre er viktig for hva ungdommene
velger. Nå viser ny undersøkelse at
foreldre heier på nye praktiske fag i
skolen.

Vår bransje Helse og Velferd utforsker
mulighetene for å etablere en ny
bransjestandard. Velkommen til
workshop onsdag 22. april i
Næringslivets hus.
Les mer

Les mer

Bemanningbedrifter gjør en stor forskjell

- Det er mer enn gode
karakterer som betyr noe

Vincent Eriksen (21) var skolelei og gikk i lang tid uten
jobb. Takket være vårt medlem Level Personal er han nå
fast ansatt og er på fjerde måneden utleid i en hundre
prosent stilling hos garnbutikken Garnius i Haugesund.
Les mer

Vinnerne i januar:

Netthandel: , + 8,1 %
Blomster, planter, fôr: + 6,0 %
Kosmetikk og toalettartikler: + 5,8 %
Les mer

Tar pulsen på helse

Hva forventer vi av dagens helsevesen,
hva krever vi av politikerne og hva blir
gjort? Dette og mer gir Helsepolitisk
barometer svar på når Kantar
presenterer 2020-undersøkelsen 1.
april på Filmens Hus. NHO Service og
Handel er en av organisasjonene som
står bak undersøkelsen

For puslete?

Aldri har så mange kommet i jobb.
Aldri har så mange blitt uføretrygdet
Hvorfor?
Har vi de rette verktøyene?
Møter vi mennesker på riktig måte?
Er politikken for puslete?
Les mer

Les mer

Helserådene

Coronavirus og frisør- og
velværebransjen

Direkte kontakt med kundene utgjør størstedelen av
virksomheten i våre bransjer. Det er utfordrende å unngå
smitte, men ikke umulig. God håndhygiene er alltid viktig,
og vi oppfordrer våre medlemmer til å være spesielt
påpasselig med dette nå!
Les mer

Black & Ice

Modern Design ble etablert i 1980, og
kan altså feire 40 fremadstormende år.
Dette ble selvfølgelig behørig markert,
og disse bildene viser glimt fra
jubileumsfesten med tema «Black &
Ice».
Les mer

Her er ferielistene

Her kan du laste ned ferielisten for
påske, pinse og sommer 2020, og
starte ferieplanleggingen.
Les mer

Trenden nå

Koronaviruset har ført til stengte
fabrikker i Kina. Dette gir økt
usikkerhet for norsk økonomi.
Gjennom høsten i fjor avtok veksten
og videre framover ventes den å bli
svakere. Det går frem av NHOs
økonomiske overblikk for første kvartal
2020.
Les mer

Nå 2341 medlemsbedrifter med 6.983 virksomheter. Nye er:
Willy Sivertsvik AS

Markedsmateriell og
Reklame AS

Jan Øyvind Pedersen AS

Beauty Medical Care AS
Dine Medlemsfordeler

Redaktør Baard Fiksdal - NHO Service og Handel - PB. 5473 Majorstuen - 0305 Oslo - Telefon 23 08 86 50 - nhosh.no
Registrere | Avregistrere

