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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

02. nov. 2018

NHO Service og Handel tar
sykepleierne på alvor! 
Sykepleiere er en verdifull ressurs for NHOs
medlemsbedrifter. De skal tjene godt, og derfor har vi
strukket oss langt i dette lønnsoppgjøret, skriver Sigbjørn
Mygland, direktør for arbeidsliv i NHO Service og Handel, i
Nordlys. 

Les mer

  

Dette sa NSF nei til 
Norsk sykepleierforbund fikk tilbud om
et bedre oppgjør enn det privat sektor
for øvrig har fått. 

Les mer

Når bedriften rammes

av konflikt 
Heftet "Når bedriften rammes av
konflikt" gir deg alt du trenger å vite om
streik og konflikt. 

Les mer

Har du spørsmål om

streiken? 
De berørte bedriftene som har
ytterligere spørsmål om streiken, kan
kontakte advokatene i NHO Service og
Handel på tarifftelefon: 917 10 213. 

Les mer

Ny avtale: 

Gir læreplassgaranti for
elever 
Securitas AS har signert samarbeidsavtale med Akershus
fylkeskommune. Avtalen skal gi læreplassgaranti til elever
som er kvalifisert til å få en læreplass. 

Mer her
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Forenkler hverdagen

til små bedrifter 
Før sommeren 2019 vil regjeringen
legge fram en strategi for små og
mellomstore bedrifter. - En stor dag når
vi nå har fått gjennomslag, sier
administrerende direktør i NHO Service
og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn. 

Les mer

Roses for sitt arbeid

for inkludering 
Denne uken fikk Dølen Hotel tildelt
Ringer i Vannet-diplom. 

Les mer

Årets frisør: Registrer

din deltakelse her 
I henhold til reglementet for
konkurransene må deltakerne registrere
seg/melde seg på, før innsending av sitt
bidrag. 

Les mer

Generalforsamling -
konferanse og fest 
NHO Service og Handel ønsker alle medlemmer velkommen
til generalforsamling og konferanse i Næringslivets Hus. 

Les mer

Nå 2.410 medlemsbedrifter med 6047 virksomheter. Nye er:
Certego AS 
Med virksomheter i 
Tvetenveien Oslo,
Trondheim, Tromsø,
Strømsveien Oslo
Stavanger, Sandefjord,
Oslo-Storo, Lillehammer,
Kristiansand, Kongsvinger,
Haugesund, Harstad,
Hamar, Gjøvik,
Gardermoen, Fredrikstad,
Drammen, Bergen
Hovedavd, Begen-Minde
og Asker. Nettside

Sogn Vegteneste AS
Nettsted

Skindeep AS
Nettsted

Renates Hud og
Fotterapi

Mestringshusene
Oslo og Notodden
Nettside

Aarekol Trafikktjenester
AS
Nettside

Wskonsulting Waleria
Oliveira Santos 

Workethic AS 
Nettside

Velværetunet AS
Nettside

Ksm Nord AS 

Idol the Lord of Hair AS

Familiehjelp AS 
Nettside

City Service Bergen AS
Nettside

Les mer om
medlemsfordelene dine
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