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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

29. juni 2018

2018 ligger an til å bli
tidenes beste år for å få
folk utenfor arbeidslivet
tilbake i jobb. 
I fjor klarte våre arbeids- og inkluderingsbedrifter å få 9.000
med hull i CV-en og nedsatt arbeidsevne inn i arbeidslivet.
Så langt i år er tilsvarende tall 5.000. Det betyr at bransjen
ligger ajour til målsettingen om 10.000 inn i jobb. 

Les mer

  

Nye rammer - ta kurs

NHO Service og Handel arrangerer et
kurs i Stavanger 4. september om
endringer i arbeidsmiljøloven som vil få
betydning for bemanningsbransjen. 

Les mer

Nokas 17000 ansatte 
Vår medlemsbedrift Nokas er i
sluttforhandlinger med Sector Alarm
Group om kjøp av AVARN Holding med
virksomhet i Sverige og Finland. 

Les mer

HMS-kurs på nett 
Alle bedrifter i NHO får nå mulighet til å
ta et rimelig HMS-kurs som e-læring. 

Les mer

  

Late foreldre 
– Det er lett å slenge inn en kommentar
om at norsk ungdom er late, men jeg
tror bildet er mer nyansert enn det, sier
bransjesjef for handel i NHO Service og
Handel, Leif Bache-Mathiesen, til
Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). 

Lavere veksttakt 
Markedet for bemanningsbransjen økte i
første kvartal, men veksttakten er
synkende, viser tall som NHO Service og
Handel offentliggjør i dag. Sørlandet og i
Midt-Norge opplever tilbakegang, mens
Oppland og Rogaland går sterkt opp. 

Halvert matsvinn 
Det har gått ett år siden verdens mest
ambisiøse bransjeavtale om å halvere
matsvinnet i Norge innen 2030, ble
undertegnet. Det totale matsvinnet i
Norge er redusert med 14 prosent fra
2010 til 2016. Fortsetter utviklingen, er
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Les mer Les mer
målet om halvering, før 2030, innen
rekkevidde 

Les mer

Nytt ledelsesprogram 

Driver du en små eller
mellomstor bedrift? 
Vi har skreddersydd et lederprogram for deg i Oslo og Lisboa
høsten 2018 og våren 2019. 

Blir du med?

  

Sykefravær 5 kjappe 
Noen bedrifter har oppsiktsvekkende
lavt sykefravær. Finn ut hvorfor. 

Les mer

Lettere å få oppdrag 
NHO foreslår at det skal opprettes et
Lille Doffin for offentlige oppdrag under
1,3 millioner kroner. 

Les mer

NAV/NHO-samarbeid 
NAV og NHO skal samarbeide for å få
flere som står utenfor arbeidslivet ut i
jobb ved å bruke konseptet til NHO-
prosjektet Ringer i Vannet. 

Les mer

Oppdateringer hver dag: 

Få siste nytt fra NHO
Service og Handel! 
Følg oss på Facebook. 

Trykk her for å følge oss

Nå 2.383 medlemsbedrifter med 5.846 virksomheter. Nye er:
Top Temp 
Avd Stavanger
Nettsted

Manpowergroup
Solutions AS, Avd Østre
Øst
Nett

Halden Arbeid Og Vekst
Avd Miljøhuset Drift
Nettsted

Fremtiden i Norge
Nettsted

Eurest
En ny virksomhet
Nettsted

Elite Service Partner
En ny virksomhet
Nettsted

4Service
En ny virksomhet

Les mer om
medlemsfordelene dine

https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/nyheter/2018/aldri-har-norsk-ungdom-jobbet-sa-lite-om-sommeren-som-na/
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2018/laverevekstibemanningsbransjen/
https://www.nhosh.no/bransjer/forvaltning-drift-og-vedlikehold/kantine/nyheter/208/halverer-matsvinn-innen-2030/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/ledelsesprogram-skreddersydd-smabedrifter/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/ledelsesprogram-skreddersydd-smabedrifter/
https://www.nhosh.no/jus-hjelp/hms/hms-nyheter/5-smarte-ting-a-gjore-for-a-fa-ned-sykefravaret/
https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/offentlige-anskaffelser/offentlige-anbud-vil-ha-lille-doffin/
https://www.nho.no/Prosjekter-og-programmer/ringer-i-vannet1/nav-og-nho-inngar-samarbeid-om-inkludering/
https://www.nhosh.no/jus-hjelp/hms/hms-nyheter/5-smarte-ting-a-gjore-for-a-fa-ned-sykefravaret/
https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/offentlige-anskaffelser/offentlige-anbud-vil-ha-lille-doffin/
https://www.nho.no/Prosjekter-og-programmer/ringer-i-vannet1/nav-og-nho-inngar-samarbeid-om-inkludering/
https://www.facebook.com/nhoserviceoghandel/
https://www.facebook.com/nhoserviceoghandel/
https://www.toptemp.no/
https://www.gulesider.no/f/manpowergroup-solutions-as-avd-%C3%B8stre-%C3%B8st:103171956
https://www.arbeidogvekst.no/
https://www.fremtiden.no/
http://www.compass-group.no/tjenester/eurest/
http://www.elite.as/
https://www.nhosh.no/medlemsforhold/
https://www.nhosh.no/medlemsforhold/


Ukens Nyheter fra NHO Service og Handel

http://www.anpdm.com/newsletterweb/45425D427544445B4573474A59/40?noTracking=true[02.07.2018 09.05.59]

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

Registrere | Avregistrere

 

http://www.nhoservice.no/
http://www.anpdm.com/form/4145594072444B5C457040/4341584774434A504371

	anpdm.com
	Ukens Nyheter fra NHO Service og Handel


