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Medlemsfordeler

støttepakker

Korona-sider

Tjenestesektoren ser
mørkt på sommeren
- Til tross for økt vaksinering og gjenåpning av varehandel,
ser det ut som at effekten av dette i tjenestesektoren lar
vente på seg, sier Anne-Cecilie Kaltenborn adm. dir i NHO
Service og Handel. Hele 2 av 5 bedrifter innen kantine og
renhold tror at omsetningen vil falle de neste tre
månedene.
Les mer

Innleie er viktig for
distrikts-Norge

Det er mange misforståelser om hva
innleie av arbeidskraft betyr, både for
den som leies ut og for samfunnet,
skriver Anne-Cecilie Kaltenborn i
Dagens Perspektiv.
Les mer

Fremtidig bruk av
hjemmekontor

NHOs mener at hjemmekontor i større
grad vil kunne bli et supplement til
kontorarbeidsplassen fremover. Det er
en del av arbeidsgivers styringsrett å
avgjøre om det skal åpnes for å
arbeide fra hjemmekontor.
Les mer

Når du trenger
rettslig hjelp

Vi minner om at dersom du har
arbeidsrettslige saker, som skal for
retten og som NHO skal bistå med, er
det viktig at du varsler oss straks
bedriften har mottatt stevning.
Les mer

1. juni:

Lansering av Tall og
Trender 2021

Vårt webinar 1. juni gir deg Tall og Trender 2021:
Koronaåret har endret etterspørsel, handlevaner,
markedstilgang, arbeidsmarkedet og økonomiske rammer
for våre bransjer.
Les mer

Mangler 46.000

Samtidig som Norge har 200.000
arbeidssøkere, mangler norske
virksomheter 46.000 ansatte. Nær
halvparten er innenfor helsefag og
bygg og anlegg, viser Navs
bedriftsundersøkelse for 2021.

Jobbmatch for alle

Sjekk ut her hvordan vi mener det kan
skapes jobbmatch for flere.

Les mer

Snudd til overskudd

-Folk kjøper alt fra puter til vaser og
bilder. Jeg tror ikke det er blitt handlet
så mye stearinlys som i fjor. Kundene
ville da ha hjemmekos. Den trenden
har fortsatt i år, sier direktør Vebjørn
Torsetnes i Kremmerhuset Ting &
Sånt.

Les mer
Les mer

Skape gode samspill

Mange ser på tariffoppgjøret som et
spill, men først og fremst handler det
om å skape et godt samspill i
bedriftens daglige drift. Tariffavtalen
gir både arbeidsgiver og arbeidstaker
forutsigbarhet.
Les mer

Helsefagarbeidere

Standard Norge publiserte i april 2021
en ny Norsk Standard, NS 6510
Systematisk og kunnskapsbasert faglig
oppdatering av autoriserte sykepleiere
i kommunehelsetjenesten. Nå inviterer
de til et frokostmøte for å informere
om oppstarten av et tilsvarende
prosjekt for helsefagarbeidere.
Les mer

Vi søker ny
analyseansvarlig
Vil du jobbe med viktige
næringspolitiske spørsmål som vår nye
analyseansvarlig?
Les mer

Bærekraftig handel hvordan lykkes og hvordan
komme i gang?
Webinar 2. juni: Hvordan kan du som medlem i NHO
Service og Handel oppfylle krav til arbeid med klima og
miljø, grunnleggende menneskerettigheter og anstendig
arbeidsforhold?

Les mer

Velferdsmiks

Skal få deg til å føle deg
bedre
Dette initiativet skal få flere til å føle seg bedre i pandemihverdagen: – En god påminnelse om at det finnes håp
Les mer

Godt voksne kompiser
jobber sammen om
spennende konsept
– Målet er å skape en trivelig hverdag og å vise at vi
fortsatt betyr noe!
Les mer

Bergen:

Klatret til fast jobb

Robert gikk fra å være en aktiv klatrer på fritiden til å
klatre fulltid. Takket være Jobzone Norge har Robert i dag
fast jobb som Stillasmontør i Pilar Stillas!
Se film
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