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Korona-sider

Mer sårbare forbrukere er
en viktig trend fremover
- Mer sårbare forbrukere blir en viktig trend. Vi får en eldre
befolkning, går mot en dobling av 80-åringer, samtidig som
mange arenaer og kilder til informasjon er digitale, sa AnneCecilie Kaltenborn, adm dir i NHO Service og Handel på
Forbrukerrådets strategisamling denne uken.
Les mer

18,2% over 2019

Fikk drømmejobb

Gjør dagen bedre

Handelen ligger samlet sett 18,2
prosent over 2019 per oktober. De
fleste næringene hadde økt
omsetningsvolum i oktober. De største
bidragene til den samlede veksten kom
fra butikker som selger sportsutstyr og
fritidsbåter, samt netthandel, viser tall
som kom fra SSB i dag.

Yakob Gebremikael kom til Norge fra
Eritrea i 2010. Han fikk fagbrev, lærte
norsk og fikk jobb hos Ulefos Esco i
Kongsberg. Yakob fikk drømmejobben
gjennom Manpower.
Les mer

Les mer

for sine kolleger
Kosma Plakou kom fra Hellas til Norge
for 6 år siden. I lommen hadde han en
bachelorgrad i landbruksprodukter,
markedsføring og kvalitetskontroll. Etter
et år oppdaget han at vårt medlem Oda
er en spennende karrierevei.
Les mer

Nye SSB-tall

- Det haster med å ta grep
og bremse grensehandel
SSB la torsdag frem ferske tall som viser at grensehandelen
er på vei tilbake mot normalisering. - Det haster nå å ta
grep hvis vi ønsker oss en ny normal uten handelslekkasje,
sier Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir. i NHO Service og
Handel.
Les mer
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Nye filmer i appen

Vant OSPA-priser

Vant Akan-pris

Denne høsten gikk prosjekt
Kompetansestandard Renhold over i ny
fase. Nå gjelder det å ta verktøyet i
bruk i bedriftene. I løpet av første
kvartal 2022 vil det legges inn full
engelsk oversettelse av begge
kompetansenivå.

AVA Security var en av vinnerne da
årets OSPA-priser ble delt ut denne
uken.

Vårt medlem Coor Norge har vunnet
Akan-prisen, en pris som går til
virksomheter som forebygger og
håndterer rus- og
avhengighetsproblematikk på en god og
systematisk måte
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Er gresset virkelig grønnere
på den andre siden, eller er
plenen full av fallgruver?
Å leie sin egen arbeidsplass kan være fristende fordi man da
er sin egen sjef, og å leie ut i stedet for være arbeidsgiver
kan friste med tanke på alt man slipper å ivareta av ansvar
og kostnader. Dette er en helt lovlig organisasjonsform, men
det er mye å tenke og passe på, og det er slett ikke sikkert
at det lønner seg for verken utleier eller leietager når alt
kommer til alt.
Les mer

Blir NOVA Spektrum

Lær RIV-metoden

Vårt medlem Norges Varemesse bytter
navn til NOVA Spektrum. Det nye
navnet gjenspeiler at messesenteret
tilbyr et bredt spekter av tjenester,
opplevelser og møteplasser utover
messene.

10 desember er det Innføringskurs om
Ringer i Vannet (RiV) metoden.
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Oversikt over
koronatiltak
Norske myndigheter har innført
nasjonale tiltak for å håndtere
koronasituasjonen. Les mer om
nasjonale karanteneregler og hva som
gjelder lokalt.
Les mer

12. januar - nytt kurs

Hvordan bli en
god leverandør
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til offentlig sektor
Skal du bli en god og foretrukken leverandør til det
offentlige, må du kunne spillereglene. På webinaret får du
lære mer. Dette webinaret egner seg også godt for små,
mellomstore og start-up-bedrifter:
Les mer
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