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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

24. januar 2020

Barne- og familiedepartementet 

-Private bidrar til økt
effektivitet og bedre tilbud i
barnevernet 
«De aller fleste tilfellene av kjøp av tiltak og tjenester i
barnevernet bidrar til økt effektivitet og bedre tilbud, og
private leverandørene utfyller det offentlige barnevernet
med kompetanse, fleksibilitet og differensiert tilbud.» Det
konkluderer en ny rapport som Oslo Economics har
utarbeidet på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet. 

Les mer

  

Tre ledige stillinger 
Vi søker: Bransjedirektør Handel,
Bransjedirektør Helse og Fagsjef for
renhold- og fasilitetstjenester. 

Les mer

God på bærekraft 
Halvert matsvinn, mer bærekraftig
renhold, utfasing av all engangsplast og
mål om å redusere klimapåvirkningen
med 34 % innen 2025. Dette er
hovedpunkter i
"Samfunnsansvarsrapporten for 2019"
fra vår medlemsbedrift Sodexo. 

Les mer

REMA best i verden 
Vår medlemsbedrift REMA 1000 har
halvert sine utslipp siden 2013, og
rangeres som beste nordiske aktør i sin
bransje for andre året på rad. CDP
rangerer årlig over 8400 selskaper på
klimaledelse. 

Les mer

  

Økt ansvar varslere 
Arbeidsgiver har fått økt ansvar for
varsling. Eksempler: 
fare for liv eller helse

1 av 3 er redde 
Selv om retail går så det griner for
mange i USA er en rekke toppledere
pessimistiske. I en undersøkelse sier

Bygge nettverk og fag
- Det viktigste er å bygge nettverk og
utvikle oss faglig og forretningsmessig,
sier ny president i Intercoiffure Norge,
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fare for klima eller miljø
korrupsjon eller annen økonomisk
kriminalitet
myndighetsmisbruk
uforsvarlig arbeidsmiljø
brudd på personopplysningssikkerheten 

Les mer

1/3 av CEO'ene i statene at de er redde
for at deres virksomhet er borte om tre
år. 

Les mer

Hanne Foss Hellberg. 

Les mer

Ny app kommer i april 

Ny bestillingsløsning for
HMS-kort 
Ny løsningen gjør det enklere å kontrollere om HMS-kort
(obligatorisk ID-kort) er gyldig. Bedriftene vil fra april kunne
administrere HMS-kort via en ny app. Kortene har fått nytt
design. 

Les mer

  

Ufaglært viktig tiltak 
Det beste tiltaket mot fattigdom er flere
arbeidsplasser for ufaglærte, skriver
pensjonert professor i sosialmedisin
Bjørgulf Claussen i en kronikk i Bergens
Tidende. 

Les mer

Unge gründere 
NHO satser tungt på Ungt
Entreprenørskaps (UE). Ny
samarbeidsavtalen for 2020 er
undertegnet av UEs adm. direktør Grete
Ingeborg Nykkelmo og NHO-sjef Ole
Erik Almlid. 

Les mer

Ny handlingsplan 
Fra nyttår fusjonerer FDV og Renhold og
Eiendomsservice. Den nye bransjen
heter Drift og Service, og vi ønsker
velkommen til bransjens første årsmøte
12 februar da blant annet ny
handlingsplan skal diskuteres. 

Les mer

Nå 2.337 medlemsbedrifter med 6.789 virksomheter. Nye er:
Good Vibez As

Huseby Dagligvare AS

Linda Olufsen
Frisør/Sminkør

Ny vekst og kompetanse

Rent Man Personal AS

Simi Consulting AS
http://simiconsulting.no/

Simi Consulting AS

Dine Medlemsfordeler
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