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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

13. juni 2019

4 av 10 får ikke nok
kvalifisert arbeidskraft 
Bemanning- og rekruteringsbransjen blir trolig meget viktig
fremover. Nær 4 av 10 bedrifter sliter med å få tak i
kvalifisert arbeidskraft, viser NHO-rapport som kom ut i dag.

Les mer

  

Vårt lederprogram 
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

Handel opp 1,8% 
Etter flere svake måneder, økte
omsetningen for detaljhandelsbedriftene
kraftig fra mars til april, viser ferske tall
fra SSB. 

Les mer

Brudd - sykepleiere 
NHO Service og Handel og Norsk
Sykepleierforbund ble ikke enige om
årets lønnsoppgjør. Dato for mekling er
ikke satt, men blir trolig etter
sommerferien. 

Les mer

  

Arendal tett program 
NHO Service og Handel, våre
medlemsbedrifter og
samarbeidspartnere har mange

Håndheves strengere 
Nye strengere regler om håndheving av
innleie- og likebehandlingsreglene er nå
kommet på høring. Forslaget inneholder

Skifte av butikkdata 
Skifte av dataleverandør kan ha mange
implikasjoner, men hvor krevende er
det i praksis? Du kan starte med å
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arrangementer under Arendalsuka
2019. Her er oversikt. 

Les mer

også forslag til en endring i
arbeidsmarkedsloven. 

Les mer

tenke igjennom hvorfor du ønsker å
skifte. Hvor vektige grunner har du for
å konvertere systemene. Husk; Pris er
et tøyelig begrep… 

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 2.418 medlemsbedrifter med 6.669 virksomheter. Nye er:
Ingrid Snoen Berg
Blomster
Nettside

Medical Recruitment
and Staffing AS
Nettside

Rema Etablering Oslo/
Østlandet AS
Nettside

Smida Rekruttering og
Bemanning AS
Nettside

Dine Medlemsfordeler

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