Slik får du kriselån

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

20. november 2020

Medlemsfordeler

støttepakker

Korona-sider

70 millioner til å utvilkle
sirkulær økonomi
Norges Forskningsråd lyser ut 70 millioner til
samarbeidsprosjekter for sirkulær økonomi. Handelens
Miljøfond bidrar med 20 millioner kroner. Målet er at
forskere og næringsliv finner sammen.
Les mer

Lettere å få lån

Smittvernet bedres

Vekterstreik utvides

Regjeringen tar nye grep for å hjelpe
bedrifter i koronaskvis. – Det vil være til
stor hjelp for bedrifter som sliter med
likviditeten, sier NHOs Ole Erik Almlid
og sjefen for Finans Norge Idar
Kreutzer.

Ny veileder for smittevern i
detaljhandelen er utarbeidet av Norsk
Standard på vegne av Helsedirektoratet,
NHO Service og Handel og våre
bedrifter.

Nye 136 vektere tas ut i streik av Norsk
Arbeidsmandsforbund (NAF) fra og med
tirsdag 24. november.
Les mer

Les mer

Les mer

Mulighetenes marked
i Drammen
“Speed-date” er ikke akkurat det vi forbinder med NAV. Men
når NAV Jobbservice i Drammen inviterer til «Last
Thursday», er det nettopp matching det handler om. Møt
mannen som har innført et unikt kontaktpunkt mellom
arbeidssøkere og bemanningsbedrifter.
Les mer
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Kolonial.no satser

Skjønnhet lider

UngJobb i Agder

Vårt medlem Kolonial.no er Norges
største nettmatbutikk og går nå i
direkte konkurranse mot
leveringsaktører og skal levere varer for
Anton Sport, Milrab og Sprell.

–Nå er vi i praksis stengt, uten å bli
stengt, forteller eieren av vårt medlem
Oslo hudpleieklinikk Anne Berit Eide til
VG.

Pio, Edvard og Lena ved Sam Eyde
videregående skole kombinerer skole og
jobb, og får gjennom HELT MED
UngJobb i samarbeid med Jobbklar gode
muligheter til å gå rett fra skolebenken
til fast jobb innenfor en rekke
spennende og viktige yrker.

Les mer

Les mer

Les mer

Bedre kompensasjon
- Vi er glade for at regjeringen og Frp har lyttet til
tjenestenæringenes viktigste innspill til tiltakspakken, om å
heve kompensasjonsgraden, samt finne løsninger for
likviditetskrisen som mange bedrifter nå står i, sier AnneCecilie Kaltenborn adm. dir. i NHO Service og Handel.
Les mer

Nye gratis kurs

Nyt dagslyset

Korona-verktøy

For hudpleiere: Bransjeprogrammet
har nå inngått avtale med InciDerm om
nettbaserte og tidsaktuelle kurs for
hudpleiebransjen. Dette er kurs som vil
gi faglig påfyll, fordypning og
oppdatering i en bransje som er i stadig
utvikling.

NHO og Virke går sammen med Norsk
Friluftsliv, og oppfordrer arbeidslivet til
å legge til rette for at ansatte på
hjemmekontor får en tur ut i løpet av
dagen. – Viktig grep for den psykiske
helsa.

Her har vi samlet det vi vet er aktuelt
for mange bedrifter i forbindelse med
koronapandemien.

Les mer

Les mer

Les mer

Årets begivenhet

Jobbskaperne –
Årskonferansen 2021
Årskonferansen blir denne gang en TV-sending du ser via
nho.no. I tillegg lager vi møteplasser i din region der du kan
være tilstede. På disse møteplassene kan du både følge TVsendingen og få med deg et program med en regional vri.
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Les mer

Nå 2.637 medlemsbedrifter med 7.385 virksomheter. Nye er:
Bergen Hudpleieklinikk AS
Bowie AS

EBP AS
Haukeland Medispa AS

Jeanette Kjeserud AS
Pluss+ AS

Saras Hårdesign AS
Tuppein Frisør AS
Trafikktjenester AS
Dine Medlemsfordeler
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