
Så enkelt kan du sjekke om renholdsbedriften er godkjent

https://www.anpdm.com/newsletterweb/4640504279424A514670454259/43405E4676424B504478444A594B71?noTracking=true[07.01.2020 12:17:03]

Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

20. desember 2019

Ny undersøkelse: 

Kun 4 av 10 som kjøper
renholdstjenester vet om
godkjenningsordningen 
Bare 4 av 10 av de som kjøper renhold til hjemmet sitt vet
at det finnes et offentlig godkjenningsregister for
renholdsbedrifter. 

Les mer

  

Så enkelt sjekker du

om renholdsbedriften

er godkjent 
Det er forbudt å kjøpe renholdstjenester
fra en virksomhet som ikke er godkjent.
Ta ansvar og sjekk renholdsregisteret. 

Les mer

Sykefraværet øker:

Sjekk din bransje her 
Legemeldt sykefravær øker totalt sett
fra 4,2 prosent til 4,3 prosent fra 3
kvartal 2018 til 3. kvartal 2019. 

Les mer

Compass Group

Nordics inngår

partnerskap med EAT 
Partnerskapet starter med et
pilotprosjekt for å spore karbonavtrykk
av maten som serveres i Compass
Group sine nordiske virksomheter. 

Les mer

Vi søker fagsjef for renhold-
og fasilitetstjenester 
Vi ser etter deg som kan drift- og servicebransjene. 

Ler mer
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Securitas-ansatt

hedret av politiet 
Driftsleder i Securitas, Thomas Svebakk
Wannebo, ble overrasket med pris
under Securitas´ fagseminar i
Trondheim. 

Les mer

FDV og Renhold og

Eiendomsservice

fusjonerer fra nyttår 
Den nye bransjeforeningen får navnet
Drift og Service. 

Les mer

OsloMet starter opp

igjen studietilbudet

innen FM 
Nå er det besluttet å opprette to nye
enkeltemner innenfor FM med oppstart
høsten 2020 og våren 2021. 

Les mer

Ny rapport fra Menon Economics: 

Store innkjøpsvolum er ikke
en tilstrekkelig forklaring på
forskjellene i innkjøpspriser
Det er usikkert hva som er de viktigste årsakene til
forskjellene i innkjøpsprisene i dagligvaremarkedet, men
store innkjøpsvolum er ikke en tilstrekkelig forklaring. Det
viser en ny rapport fra Menon Economics. 

Les mer

Nå 2.386 medlemsbedrifter med 6.898 virksomheter. Nye er:
Bjørnstad Dagligvare AS Bøe Dagligvare AS Meyerhaugen AS Via Personal Bodø AS

Dine Medlemsfordeler
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