Du kan også åpne nyhetsbrevet her

18. juni 2021

Medlemsfordeler

støttepakker

Korona-sider

Lansering av ny
kompetansestandard for
renholdsbransjen

Onsdag denne uken lanserte Renholdsbransjen i NHO
Service og Handel, Drift og Service, en helt ny
kompetansestandard for renhold.
Les mer

Nedprioritert

Helsepersonell er nedprioritert i
vaksinekøen. -Dette setter de ansatte i
en vanskelig situasjon, sier Tone
Larssen, avdelingsleder hos Humana
omsorg og assistanse på Gimsøy.
Les mer

Ferske Oslo-tall

Faghandel som tekstil, mote og sko i
Oslo sentrum er den store taperen,
mens dagligvarehandelen i de ytre
bydelene er den store vinneren, viser
ny rapport.
Les mer

Får du nok fagfolk?

Fullføringsreformen er vedtatt av
Stortinget: -Dagens tilbud er ikke godt
nok. Vi er glad for at utviklingen av et
bedre Vg3-tilbud i skole vil involvere
partene i arbeidslivet, sier Jan Kristian
Pettersen, som har ansvar for
kompetansepolitikk i NFVB.
Les mer

Gjennomslag

Nå kommer ny
grensehandelsstatistikk

Nærings- og fiskeridepartementet og SSB har inngått en
femårig avtale som innebærer at SSB skal lage ny, og
forbedret grensehandelsstatistikk. – Dette er et
gjennombrudd for det som NHO Service og Handel og
Grensehandelsalliansen har jobbet for, sier Linda Vist.
Les mer

Er et forbilde

Internasjonale eksperter har gransket
Norges plasthåndtering på oppdrag for
Handelens Miljøfond. Norge er et
foregangsland, men viktige grep må
gjøres.

Renhold allmenngjort

Minste timelønn for renhold er nå satt
til kr. 196,04 og tariffavtalen er
allmenngjort.
Les mer

Restaurant og matfag

NHO Service og Handel er
medarrangør og ønsker velkommen til
Landskonferansen for Restaurant- og
Matfag den 23. september. Deltakelsen
er gratis.

Les mer

Gjør hverandre gode!

Magasinet FRISØR nr. 2 2021 er nå ute
med 96 sider inspirasjon og
informasjon. Fagkunnskap, kreativitet
og god bedriftsledelse er alltid i fokus.
Vær bevisst på hva som løfter bransjen
ut av koronatåken.
Les mer

Les mer

Mer skreddersøm

Arbeid & Inkludering støtter
regjeringens forslag å gjeninnføre
unntak for maksimal varighet for
arbeidsavklaringpenger for personer
som venter på behandling. Vi mener
innstrammingene som har vært
gjennomført i AAP har ført til økning i
uføretrygdede.

Ungdom får hjelp

Namdalskysten næringsforening laget i
vår en plan for at ungdom lettere
skulle komme i jobb. Vårt medlem
Manpower spiller en viktig rolle. Nå
settes planen ut i livet.
Les mer

Les mer

28. jun 2021, kl. 12:15–16:00

Næringslivets Studentdag

Er du student og interessert i hvordan næringslivet ser på
fremtiden og hva det er behov for fremover? Finans Norge
og NHO har gleden av å invitere studenter til Næringslivets
Studentdag den 28.juni. Dette er en digital faglig samling
med temaer innenfor utvikling og omstilling av norsk
næringsliv, arbeidsliv og ledelse.

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
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