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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

01. mars 2019

Meget overraskende
vekst i januar 
- Ski-VM er en del av forklaringen, sier Ingebjørg Tollnes i
vår medlembedrift Komplett om detaljhandelen som gikk
overraskende opp 1,6 prosent i januar. Dette er første tegn
til vekst siden nedgangen som startet i fjor sommer, i følge
SSB-tall som kom denne uken. 

Les mer

  

Forhandler om lønn 
Mellomoppgjøret mellom LO, YS og NHO
starter 11. mars 2019 og skal handle
om lønn. 

Les mer

Styrker møteplasser 
NHO Service og Handel styrker nå
tilbudet til medlemmene ved å øke
satsingen på møteplasser, som
konferanser, seminarer og kurs. 

Les mer

Spiser det han vil 
- Jeg er for gammel til å være sunn og
vil ha den maten jeg liker best, sier Jan
Stangeland (80). 

Les mer

Forebygger sex-
trakassering på festivaler 
Mer enn 2 av 5 kvinner under 40 år har opplevde uønsket
seksuell adferd eller trakassering på festivaler eller
konserter, viser undersøkelse fra YouGov i England. Trolig er
ikke problemet mindre i Norge. Å forebygge trakassering er
nå prioritert av sikkerhetsbransjen i Norge.

Les mer
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Mindre fukt-krangel 
Hvordan bør fuktskader utbedres, og
når er det egentlig tørt nok? Kranglene
om dette er mange, dyre og
ressurskrevende. Det som skal bidra til
å rydde opp er den nye norske
standarden NS 3515. 

Les mer

Ny analyseansvarlig 
Linn Østebø (37) er ansatt som ny
analyseansvarlig i avdeling for
Kommunikasjon og politikk i NHO
Service og Handel. 

Les mer

Bemanningsnytt nr. 1
Bemanningsnytt nr. 1 - 2019 er nå
tilgjengelig på web, 

Les mer

  

Meninger om frisørfag
Fram mot høsten 2020 vil det skje store
endringer for yrkesfaglig utdanning. Nye
læreplaner skal lages og nytt
utdanningsløp skal formes. Utdanningen
er med på å forme morgendagens
frisører og hudpleiere, og du har
muligheten til å påvirke arbeidet,
skriver Jan Kristian Pettersen i Norske
frisør- og velværebedrifter (NFVB). 

Les mer

Kurs i arbeidsrett 
21. mars i Stavanger blir det kurs i
arbeidsrett for bransjen Bemanning og
Rekruttering. 

Les mer

Herlig Spir! 
I løpet av 14 dager har 6 lærlinger ved
Spir Oslo gått opp og bestått fagprøven
med meget godt bestått. Herlig! 

Les mer

Nå 2.427 medlemsbedrifter med 6.418 virksomheter. Nye er:
Skagerak Bemanning AS
Nettsted

Ressurspool AS
Nettsted

Rb Logistikk DA
Nettsted

Din Optikkpartner AS
Nettsted

Les mer om
medlemsfordelene dine
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