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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

11. januar 2019

Se høydepunktene 
Gikk du glipp av NHOs årskonferanse "Vi og verden"?
Høydepunktene står i kø. Her kan du se alle klippene fra
årets råeste konferanse. 

Les mer

  

God på analyse? 
Vil du bidra til å øke kunnskapen om
tjenestesektoren og varehandelen i
Norge? Vi søker ny medarbeider. 

Les mer

- Ta kundene tilbake 
- Det handler om å få kundene tilbake
igjen, sier Leif Bache-Mathiesen,
bransjedirektør i NHO Service og
Handel, til avisen Lindesnes. 

Les mer

Kan du 12. februar? 
NHO Service og Handel ønsker
medlemmer i Bemanning og
Rekruttering velkommen til kurs i
arbeidsrett 12. februar. 

Les mer

  

Leier du arbeidskraft?
Fra 1. januar 2019 er det flere
endringer i arbeidsmiljøloven som får
betydning for bruk av innleie. 

Les mer

13 prosent bedring 
Matsvinnet falt 13 prosent i 2015-17 og
fortsetter å gå ned, viser årsrapport fra
Matvett. 79 bedrifter har siden juni
2017 forplikter seg til å jobbe med
tiltak, viser oversikt fra Matvett. 

Les mer

Klar for egenmelding?
Alle bedrifter kan fra nyttår benytte seg
av muligheten til utvidet egenmelding
ved sykdom. Det er en del av den nye
IA-avtalen. – Dette er noe de
nåværende IA-bedriftene har god
erfaring med, sier Nina Melsom. 

Les mer
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Bransjens Oscars 
Velkommen til årets største bransjehappening, PRISFESTEN
under "Hår & Skjønnhet" i Oslo 16. mars 2019! Husk at det
er begrenset antall plasser, fortløpende registrering! 

Les mer

Nå 2.436 medlemsbedrifter med 6.236 virksomheter. Nye er:
Adhoc Personell og
Tjenester AS

Atl AS 

Bravo Bemanning AS

Cantavit AS

Dyrlegene Bodø Butikk AS 

Falck Global Assistance
Norway AS

Falck Helse AS Avd Oslo

First Engineers AS

Vilje Construction AS

XL Bemanning AS

Frem Drift AS

Gammel Nok AS

Helseleverandøren AS

Kristiania Management AS

V & T Entreprenør AS

Vaktia AS

Mozart Dame- og
Herrefrisør

Oriental House AS

Parat Halvorsen AS

Personaltjenester
Telemark AS

Rosenvik Holding AS

Toppen Frisør OS AS

Les mer om
medlemsfordelene dine
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