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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

31. januar 2020

Konkurransedirektør Lars Sørgard 

Ønsker å stoppe
anbudsjuks med tilsyn 
– Ingen har i dag ansvar for å føre tilsyn med offentlige
anskaffelser såfremt det ikke kommer en klage. Det taper
samfunnet store summer på, mener Lars Sørgard,
konkurransedirektør. 

Les mer

  

ASKO med i miljøfond
Matvaregrossisten ASKO blir medlem av
Handelens Miljøfond og bidrar dermed
med 50 øre per solgte plastbærepose til
viktige plastforsøplings- og
plastgjenvinningstiltak. 

Les mer

Når alarmen går 
Vekter og objektleder Anne-Brit
Krogstad sprang motstrøms og gjorde
akkurat det hun skulle da det brøt ut
brann på Magneten kjøpesenter i
Levanger. 

Les mer

Gratis webinar 
NHO Gründer ønsker velkommen til
webinarer med ulike temaer for
bedriftsledere. Webinarene er gratis og
åpne for alle.. 

Les mer

  

– Vi må skjerpe oss 
- Både bedriftene som leier inn og
bemanningsbransjen må skjerpe seg,
ellers blir hele bransjen forbudt, mener
blikkenslager Jarle Kristiansen. 

Les mer

-Gjør flere ansettbare 
-Det er dårlig match mellom folk som
søker jobb, og jobber som søker folk.
Særlig farlig er dette i tjeneste- og
handelssektoren, skriver Anne Cecilie
Kaltenborn i Dagens Perspektiv i dag. 

Les mer

Verisure i TV-serie 
Serien «Alarmstasjonen» på TV-kanalen
MAX starter 17. februar og gir et unikt
innblikk i hvordan alarmoperatører,
vektere og nødetater sammen
håndterer brann, innbrudd, akutt
sykdom og andre nødsituasjoner. 

Les mer
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SSB: 

Kraftig vekst i utenlandsk
netthandel 
Nordmenn svikter i økende grad den norske netthandelen til
fordel for utenlandske nettbutikker som i fjor stod for rundt
halvparten av den totale nettomsetningen, viser ferske tall
fra SSB. 

Les mer

  

Satser på ledere 
Hele ni av deltagerne på NFVB
Lederprogram Kull 2 er fra Adam og Eva
systemet. - Vi må ha gode ledere for å
få gjennomført prosesser, sier adm. dir.
Kristin Sandum Berre. 

Les mer

Møt politi landet rundt
Næringslivets Sikkertsråd skal ut på
Norgesturné og holde frokostseminar
med PST og politiet i politidistriktene
Vest, Sør-Øst, Sør-Vest, Troms og
Agder. 

Les mer

Årskonf. og seminar 
Drift og Service ønsker velkommen til
årsmøte og seminar 12. februar. 

Les mer
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