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Medlemsfordeler

støttepakker

Korona-sider

Mot lysere tider

1. kvartal 2021 gir grunn til optimisme for
bemanningsbransjen, viser tall som NHO Service og
Handel offentliggjorde denne uken. Det er vekst i 6 av 11
fylker. Mangelen på personell er stor som følge av stengte
grenser. Men det er store forskjeller mellom
yrkesområdene.
Les mer

Nedgang i handel

Det er nedgang i april for flere bransjer
mot fjoråret, viser ferske tall fra SSBs
varehandelsindeks, som kom i dag,
fredag.
Dagligvare:
+ 0,9 % i volum, 1,3 % i verdi
Netthandel:
+ 28,6 % volum, 34,8 % i verdi
Bredt vareutvalg:
- 22,9 % i volum og -21,2 % i verdi
Les mer

Over 30 liter brus

En ny rapporten fra
Folkehelseinstituttet viser at hver
nordmann kjøper over 30 liter brus
over grensen årlig. - Grensehandelen
påvirket negativt lokale verdiskapning
og arbeidsplasser og skader miljøet
gjennom unødvendig transport, sier
Linda Vist, direktør for
handelsnæringen i NHO Service og
Handel.
Les mer

Komplett går på børs

Vårt medlem Komplett sendte i dag,
fredag, ut en børsmelding om at det
har planer om notering på Oslo Børs.
Selskapet er den ledende forhandleren
av elektronikk og IT på nett i Norden
med driftsinntekter på 9,9 milliarder
kroner, og cirka 1,5 millioner kunder i
2020.
Les mer

1. juni:

Lansering av Tall og
Trender 2021

Vårt webinar 1. juni gir deg Tall og Trender 2021:
Koronaåret har endret etterspørsel, handlevaner,
markedstilgang, arbeidsmarkedet og økonomiske rammer
for våre bransjer.
Les mer

Godkjenning vektere

Fristen for regodkjenning av vektere
forlenges med ett år til 1. januar 2023.
Bestemmelsen oppheves 1. mars
2023. Forskriften kunngjøres i Norsk
Lovtidend på vanlig måte, skriver
Justis- og beredskapsdepartementet i
et brev til NHO Service og Handel.

Fra gym til folkehelse

Standard Norge har sammen med
bransjen jobbet med å utvikle
kvalitetsstandarder og veiledninger for
drift av treningssentre. Disse er tema
for frokostmøte 8. juni i samarbeid
med treningssenterbransjen,
Antidoping Norge, NHO Service og
Handel og Virke.

Toma bærekraft

Vårt medlem Toma kutter forbruket av
storfekjøtt med 75% på alle
spisesteder.
Les mer

Les mer
Les mer

Lederprogram i vest

Vekteropplæring

Rekordformidling

Nå er det åpnet for påmelding til NFVB
Lederprogram Kull 5. Det har oppstart
i august, og vil foregå på ærverdige
Grand Hotel Terminus i Bergen.

NHO Service og Handel har fått
gjennomslag for en forlengelse av
midlertidig unntak fra læreplan for
vektere. Det betyr at vekteropplæring
kan skje som fjernundervisning ut
2021.

I 1. kvartal 2021 gikk 78 % av
kandidatene i AFT-tiltaket ved Follo
Futura til jobb eller utdanning. Aldri
har bedriften hatt så høy
formidlingsprosent.

Les mer

Les mer

Les mer

Vi søker fem nye kolleger
Vi vokser og utvikler oss og trenger derfor fem nye
medarbeidere. Vi søker etter Direktør for arbeidsliv,
Ansvarlig for HMS, Salg- og verveansvarlig,
Analyseansvarlig og PA/Administrasjonskoordinater.
Les mer

Når du ansetter

Tips og råd til deg som
ansetter sommervikarer

Hver sommer besøker LOs sommerpatrulje arbeidsplasser
landet rundt, for å informere ansatte om hvilke rettigheter
de har som arbeidstaker. NHO oppfordrer medlemmer til å
ta dem godt imot. Ungdommen skal ha et godt møte med
arbeidslivet og av denne grunn gir vi deg 10 helt konkrete
råd som vi anbefaler deg å følge.
Les mer

Slik har velferdsmiksen
fungert under pandemien
Når landet vårt møter nye utfordringer, så bidrar vi i
fellesskap. Det er slik vi har tradisjon for å gjøre det i
Norge, og det har vi dratt god nytte av under
koronapandemien.

Les mer

Bergen:

Klatret til fast jobb

Robert gikk fra å være en aktiv klatrer på fritiden til å
klatre fulltid. Takket være Jobzone Norge har Robert i dag
fast jobb som Stillasmontør i Pilar Stillas!
Se film
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