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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

13. september 2019

Vekst i olje, 
nedtur i bygg og helse 
Nye rammevilkår og politisk motstand fører til svakere
marked over hele landet for bemanningsbransjen. På
landsbasis er det varierende utvikling med solid vekst i
Rogaland (+29,5%) og Vest-Agder (+20%), mens store
markeder som Oslo (-11,4%) og Trøndelag (-21,4%) har
kraftig nedgang. 

Les mer

  

Drømmejobb i januar 
Er du mellom 18 og 25 år og har en
programlederspire i deg? Ønsker du å
gå i sporene til Linn Skåber, Yousef
Hadaoui og Ylvis? NHO er på jakt etter
to unge til å lede NHOs årskonferanse
2020. 

Les mer

Vil ha innkjøp-innspill 
Har du noen innspill til næringsminister
Thorbjørn Røe Isaksen som skal lage
felles kjøreregler for offentlige
anskaffelser? 11. oktober er det
innspillsmøte i NHO. 

Les mer

Her er dine fordeler 
Slik kan du dra nytte av den nye IA-
avtalen i din bedrift? Avtalen gjelder
frem til 2022 og målet er å redusere
sykefraværet med 10 prosent. 

Les mer

  

Årets beste bedrift 
Vi skal kåre "Årets Service- og
handelsbedrift 2019" og "Årets
Talsperson 2019" og trenger din hjelp til
finne verdige vinnere. 

Les mer

Kurs for instruktører 
Kursene for instruktører til ny nasjonal
vekteropplæring vil finne sted 4 - 6
november i Næringslivets Hus i Oslo. 

Les mer

Økt mattrygghet 
Mattilsynets nasjonale retningslinjer for
økt mattrygghet i serveringsbransjen er
implementert i eSmileys digitale IK-mat
system. NHO Service og Handel tilbyr
medlemmer 50 prosent rabatt når du
bestiller digital IK-mat system fra
eSmiley 
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Les mer

Kjøper du en slik
til dine lærlinger? 
I disse dager strømmer lærlingene inn i bedriftene, og det er
mye å sette seg inn i. Her er et nyttig hjelpemiddel for din
lærling! 

Les mer

  

- Kast dem ut 
Inga Marte Thorkildsen (SV) mener i
Klassekampen 6. september at private
bør kastes ut av barnevernet fordi de
har et profittmotiv og ikke er opptatt av
barnas beste. I torsdagens avis fikk hun
svar av Maria Reklev. 

Les mer

Tid for handling 
Høstutgaven av magasinet FRISØR er
ute nå. NFVBs landsmøte og NFVBs
lederprogram er to fokusområder. Det
handler om å bruke mulighetene dine! 

Les mer

VTA-konferansen 
28.-29. oktober på Scandic Oslo
Airport: Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
skal videreutvikles med økt vekt på
kvalifisering, brukerperspektiv og
samspill med ordinært arbeidsliv. VTA-
konferansen presentere gode eksempler
og drøfte hvordan enda flere kan få et
robust og kvalitativt godt tilbud. 

Les mer

Nå 2.393 medlemsbedrifter med 6.874 virksomheter. Nye er:
Den Skreddersydde
Enhet AS
Nettside

Berge Bygg og
Skadeservice AS
Facebook

Maskin & Verktøy AS
Nettside

Midt-Norge
Skadeservice AS
Nettside

Møllendal Hårdesign AS
Nettside

Pastell 
Frisørsalonger AS
Nettside

Petite Frisørene Østerås
Nettside

Promiso AS
Nettside

Østfold
Sikkerhetsservice Vakt 
Nettside

Dine Medlemsfordeler
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