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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

24. august 2018

Omtaler våre virksomheter
som bakterier og ugress 
Anne-Cecilie Kaltenborn, adm dir NHO Service og Handel har
i Dagens Næringsliv, Aftenposten og Dagsnytt 18 reagert
skarpt på Per Olaf Lundteigen (Sp) som omtaler våre
virksomheter som "bakterier" og "ugress". 

Les mer

  

Ny FM-lærebok 
Den nye læreboka for FM, om
standarden NS-EN ISO 41001, lanseres
19 september av Standard Norge i
samarbeid med Norge bygg- og
eiendomsforening (NBEF) og NHO
Service og Handel 

Les mer

Naturskader uten plan

På tross av store problemer med tørke,
skogbranner og flom: Norske kommuner
sliter med å prioritere forebygging av
klimarelaterte naturskader, viser ny
kartlegging. 

Les mer

Renhold sett nedenfra

Renhold & Eiendomsservice har årsmøte
med påfølgende middag 30. august. Få
med deg Fafo-rapporten
"Renholdbransjen sett nedenifra". 

Les mer

Nytt ledelsesprogram 

Driver du en liten eller
mellomstor bedrift? 
Vi har skreddersydd et lederprogram for deg i Oslo og Lisboa
høsten 2018 og våren 2019. 

Blir du med?

  

https://www.nhosh.no/om-oss/vare-medlemmer/
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Tar grep - kontanter 
Forbruksmønsteret har endret seg og
etterspørselen etter kontanter er
synkende. Lovpålagte myndighetskrav
og forventet etterspørsel medfører at
vår medlembedrift Nokas iverksetter
nye tiltak som skal sørge for tilgang til
kontanter, også i årene som kommer. 

Les mer

Hva venter oss 
Hvordan vil Norge utvikle seg i tiårene
frem mot 2050, og hvordan vil vi preges
av verden rundt oss? «Verden og oss»
er en rapport som forsøker å gi noen
svar på hva vi kan vente oss i
fremtiden, sett med øynene til norske
bedrifter. 

Les mer

Ser vi deg i Østfold? 
NHO Service og Handel arrangerer
medlemsmøte i Sarpsborg/Fredrikstad
11. oktober. 

Les mer

  

Pakket fruktkurver 
Et opplagt Kronprinspar tok seg god tid
og hilste på alle ansatt på OrbitArena
Anker da de besøkte
arbeidsinkluderingsbedriften onsdag.
Gjestene var svært imponert over
arbeidet de ansatte utfører og over
miljøet de fikk være en del av ved å
delta i produksjonen. 

Les mer

Norges beste sommer

Zelia (26) har Norges kanskje mest
ettertraktede sommerjobb og tjener
100.000 på en måned hos en av våre
medlemsbedrifter. 

Les mer

Kjenner du vinneren? 
Vi skal kåre "Årets Service- og
handelsbedrift 2018" og "Årets
Talsperson 2018" og trenger din hjelp til
finne verdige vinnere. 

Les mer

Oppdateringer hver dag: 

Få siste nytt fra NHO
Service og Handel! 
Følg oss på Facebook. 

Trykk her for å følge oss

Nå 2.388 medlemsbedrifter med 5.901 virksomheter. Nye er:
Vida Fitness AS
Nettside

Safe Bemanning AS 
Nettside

Lura Frisør AS
Nettside

Helseforetaket Incita
AS Avd Hurdal

HCD Teaterplassen AS
Nettside

euroRessurs AS
Nettside

Albatross Forpleining
En ny virksomhet
Nettside

4Service FS AS

https://www.nhosh.no/bransjer/sikkerhet-og-beredskap/nyheter-sikkerhet/2018/nokas-gjor-strategiske-grep-for-a-sikre-tilforsel-av-kontanter/
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https://www.euroressurs.com/
http://www.sentralrigg.no/
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Recoverylandsby
Nettside

En ny virksomhet
Nettside

Les mer om
medlemsfordelene dine
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