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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

28. september 2018

Har du HMS-spørsmål? 
Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) er viktig for alle våre
bedrifter. Har du spørsmål? Vi har opprette en egen HMS-
telefon med nummer 94 80 92 67 eller epost
hms@nhosh.no. GRATIS for medlemmer. 

Les mer

  

Mangler kompetanse 
Seks av ti NHO-bedrifter mangler
ansatte med rett kompetanse. Les mer
om Kompetansebarometeret som ble
lagt frem denne uken. 

Les mer

Sykepleier-brudd 
Der brudd i forhandlingene med
sykepleierforbundet og oppgjøret går nå
til mekling. 

Les mer

Mer etisk handel 
Næringslivet har behov for økt
kompetansen på bærekraft og derfor
styrker vi vårt samarbeid med Initiativ
for etisk handel (IEH). 

Les mer

  

Skal du starte nytt? 
Norge trenger 600.000 nye
arbeidsplasser de nærmeste årene. NHO
har et spesialtilbud til slike bedrifter. 

Les mer

BHTs fremtid 
Vi tar debatten basert på
Ekspertutvalgets evaluering. Kan du
delta 27 september? 

Les mer

Tar grep om matsvinn

Over 1.700 serveringssteder er nå med
i satsingen. Det er på tide med en felles
samling for faglig oppdatering,
erfaringsutveksling og inspirasjon til
videre arbeid. 

Les mer

Se i opptak: Mer anstendighet i

https://www.nhosh.no/om-oss/vare-medlemmer/
https://www.nhosh.no/medlemsforhold/
https://www.nhosh.no/politikk/
https://www.nhosh.no/jus-hjelp/hms/var-hms-telefon/
https://www.nhosh.no/jus-hjelp/hms/var-hms-telefon/
https://www.nhosh.no/politikk/rammebetingelser/2018/bedrifter-melder-om-manglende-kompetanse/
https://www.nhosh.no/jus-hjelp/lonn-og-tariff/tariffoppgjoret-2018/brudd-i-forhandlingene-med-norsk-sykepleierforbund/
https://www.nhosh.no/arrangementsoversikt/nyheter/styrker-samarbeid-om-etisk-handel/
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https://www.nhosh.no/om-oss/om-oss--artikler/nho-grunder--for-deg-i-etableringsfasen/
https://www.nhosh.no/bransjer/helse-og-velferd/bedriftshelsetjeneste/nyheter-bht/2018/hvordan-moter-vi-fremtidens-utfordringer-for-bht-best/
https://www.nhosh.no/bransjer/forvaltning-drift-og-vedlikehold/kantine/nyheter/208/serveringsbransjen-tar-grep-om-matsvinnet/
https://www.nhosh.no/om-oss/om-oss--artikler/nho-grunder--for-deg-i-etableringsfasen/
https://www.nhosh.no/bransjer/helse-og-velferd/bedriftshelsetjeneste/nyheter-bht/2018/hvordan-moter-vi-fremtidens-utfordringer-for-bht-best/
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renholdsbransjen? 

7 av 10 vil ansette flere 
Fafo-rapport «Renholdsbransjen sett nedenfra» ble nylig
presentert i samarbeid med NHO Service og Handel, Virke,
NAF og Arbeidstilsynet. Se opptak fra seminaret. 

Mer her

  

Bedre politi 
Sør-Vest politidistrikt og syv
sikkerhetsselskaper har inngått avtale
om samarbeid og skal ha faste
kontaktpunkter og samarbeidsmøter i
Stavanger. 

Les mer

Vi rundet 4000 
Denne uken rundet vi 4000 følgere på
Facebook. Er du en av dem? 

Les mer

Kjenner du vinneren? 
Vi skal kåre "Årets Service- og
handelsbedrift 2018" og "Årets
Talsperson 2018" og trenger din hjelp til
finne verdige vinnere. 

Les mer

Nå 2.402 medlemsbedrifter med 5.919 virksomheter. Nye er:
Upper Cut Kamilla
Normark

Susanne Sølling AS Rema
1000 Fagerholt

Studio M Vågå AS

Studio 5 AS

Nordic Care AS, Avd. Nord
Nordic Care AS Avd
Østfold
Nordic Care AS Avd
Trondheim
Nordic Care AS Avd Mo I
Rana

Kreativ Profilering &
Firmagaver AS

Fritz Isaksen Dagligvare
AS Rema 1000 Veisletta

Aktimed Vest AS Avd
Sandnes

Ahmad Harmouch AS
Rema 1000 Skårer

4Service Kantine AS 
To nye kantiner

Les mer om
medlemsfordelene dine
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