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Medlemsfordeler

Ferske tall Handel

Korona-sider

Frisørsalong kuttet avfall
med 70%. - Vi blir målløse
- På Xhibition har vi sortert og resirkulert store mengder
avfall de siste to årene. Resultatet er så vellykket at vi
nesten blir målløse. Nå skal våre øvrige avdelinger gjøre det
samme, sier Kristin Blytt Davidsen i kjeden Ramsvik Frisør /
Ramm Frisør.
Les mer

Hjelper vanskeligstilte Som før korona
Mange barnefamilier i Norge sliter
økonomisk. Vårt medlem Team Olivia
ønsker å strekke uten hånd til noen av
disse.
Les mer

Forlenger fjern-

Aktiviteten i bemanningsbransjen er nå
tilbake på pre-korona nivå, viser fersk
statistikk fra NHO Service og Handel.
Totalt omsatte timer i 3. kvartal lå
marginale 1,7% under nivået i 3.
kvartal 2019. Men det er variasjoner
mellom yrkesområdene.
Les mer

undervisning
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 mars
2022
Les mer

Vant gjev pris

Tømrersjef frykter
innleienekt: – Lite, men
viktig behov
- Å basere seg på å låne arbeidskraft fra andre bedrifter er
en fin tanke, men det fungerer ikke godt nok, sier tømrersjef
Anders Græsli Øiaas til E24. Bakgrunnen er Arbeids- og
sosialminister Hadia Tajik (Ap) som vil ha innstramminger i
bemanningsbransjen.
Les mer
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Ny lederutdanning
33 renholdsledere, som ønsker å øke
sin kompetanse som mellomledere,
starter denne uken på en tre dagers
pilot som NHO Service og Handel har
vært med å utvikle.
Les mer

Bekymret for

Flytte ferie?

barnevern

Etter ferieloven har både arbeidsgiver
og arbeidstaker plikt til å sørge for at
den lovfestede ferien blir avviklet.

Torbjørn Furulund uttrykket overfor
familie- og kulturkomiteen bekymring
for regjeringens ønske om å gradvis
fase ut store kommersielle aktører fra
barnevernet.

Les mer

Les mer

Dette betyr regjeringen
Støres statsbudsjett for
bedriftene
Vår tids viktigste utfordring er å kutte klimagassutslipp og
skape jobber. Da trenger vi private bedrifter som har kapital
til å investere i grønn omstilling og arbeidsplasser i hele
landet. En ekstraregning på om lag 7 milliarder kroner til
formuesskatt og utbytteskatt er det siste bedriftene trenger
nå.
Les mer

Ansatt gjennom

Fabelaktig fredag

Ringer i Vannet
Ringer i Vannet-metoden og trygg
veiledning fra Furene AS, førte til en
god jobbmatch mellom Jonas og Fora
Form. Nå er han fast ansatt der.
Les mer

Grønn omstilling i

I Larvik har arbeids- og
inkluderingsbedriften Ifokus fått med
seg Fønix, NAV, kommunen og
fylkeskommunen på å arrangere en dag
fullspekket med godt program om og for
inkludering.
Les mer

handelen
Vi må tidlig opp om morgenen hvis vi
skal klare omstillingen som kreves for å
nå klimamålene. Dette gjelder også for
handelen. HK og NHO SH vil se på hva
partene kan bidra med, og du er invitert
til 2 frokostmøter i november og
desember.
Les mer

Fotokonkurransen Årets Frisør

Med øyne for kreativitet,
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inspirasjon og variasjon
Nå er tiden inne for å delta i fotokonkurransen Årets Frisør
2022. Angelo Seminara, Ken Picton og Joakim Roos var jury
for Årets Frisør 2021. Les deres tips til fotokonkurranser. For
ordens skyld: Hvem som er jury for Årets Frisør 2022 er
hemmelig frem til etter bedømming.
Les mer

Brenner for en
seriøs bransje
- Det er utrolig givende å jobbe i hudpleiefaget. Jeg elsker
yrket og alt det gir meg., sier smiler Marianne Sletteng,
daglig leder og utøvende hudterapeut i Røa Hud.
Les mer
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