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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

29. mars 2019

Februar ble tøff 
for mange i handel 
Ferske tall: Omsetningen i handelen sank 1,3 % fra januar
til februar. Det er en kraftig konkursøkning. Over 100
selskaper i varehandelen gikk konkurs i januar. Blant de som
opplever vekst er butikkhandel med blomster og planter,
kjæledyr, tapet, gulvtepper og gardiner. 

Les mer

  

Jubel i The Hunt 2019
Dfind, Manpower, Academic Work og
Recover Nordic stakk av med de
gjeveste prisene da bemanning- og HR-
bransjen ble feiret på arrangementet
The Hunt 2019 denne uken. 

Les mer

Se dine fordeler 
Vi har pusset opp våre sider på web
som viser deg dine fordeler som
medlem i NHO Service og Handel. Ta en
titt. 

Les mer

De nye jobb-tiltakene 
-Sysselsettingen i Norge er helt
avhengig av tjenester- og handel, hvor
8 av 10 jobber. Derfor er vi glade for
Holden-utvalgets fokus på incentiver,
sier Anne-Cecilie Kaltenborn.
Sysselsettings-utvalgets tiltak ble lagt
frem denne uken. 

Les mer

  

https://www.nhosh.no/om-oss/vare-medlemmer/
https://www.nhosh.no/medlemsforhold/
https://www.nhosh.no/politikk/
https://www.nhosh.no/
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https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/nyheter/2019/-a-gi-kundene-opplevelser-hindrer-butikkdod/
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Ikke gå glipp av dette
Her er oversikt over nye kurs som vi
tror du vil ha stor nytte av. 

Les mer

De klarte noe stort 
-Kjøkkenteamet på Forus har 3.500
gjester. Hver dag. Nå har de fått til noe
som det står respekt av. 

Les mer

Snakkis på Ringebu 
NRK laget en reportasje som er blitt en
snakkis denne uken: Da bakeren i
Ringebu gikk konkurs, snudde
bygdefolket seg rundt på hælen og
laget spleiselag. Vi kommenterer saken.

Les mer

23.000 i streik 
på mandag? 
Har du kontroll på "Sjekklisten for bedrifter rammet av
streik"? Natt til mandag blir det trolig klart om 23.000 blir
tatt ut i streik. 

Les mer

  

Varmekamera-reddet 
Nye varmesøkende kameraer ble helt
avgjørende for å oppdage og takle en
brann som utviklet seg raskt i en
avfallshaug hos en bedrift ved Gjøvik
sist helg. En operatør fra vår
medlemsbedrift Skan-Kontroll kontaktet
brannvesenet. 

Les mer

Før fuglene kommer 
Handelens Miljøfond støtter nå
ryddeaksjoner over hele landet som skal
sørge for søppelfrie hekkeområder før
fuglene kommer. 

Les mer

Tema var kvalitet 
Pleiefaglig kvalitet, sykefravær, og
individtilpasset omsorg var tema da
eldrebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl
besøkte vår medlemsbedrift Paulus
sykehjem (Attendo). 

Les mer

Nå 2.436 medlemsbedrifter med 6.480 virksomheter. Nye er:
Babel Frisør AS
Nettside

Cocoon Skin AS
Nettside

Dovre Byggservice1 AS
Nettside

Eip AS
Nettside

Emilie Kilaas AS
Nettside

Lekehuset Kristiansand
AS, Sandefjord AS
og Skien AS
Nettside

Mestringsguiden AS
Nettside

Pia & Co AS
Nettside

Valentina Harlamova

Topp & Tå
Nettside

Total Trafikkhjelp AS
Nettside

Les mer om
medlemsfordelene dine
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