Ukens nyheter fra NHO Service og Handel
Du kan også åpne nyhetsbrevet her

10. desember 2021

Medlemsfordeler

Ferske tall Handel

Korona-sider

Dette jobber vi med nå for
å hjelpe bedriftene våre

Vi i NHO Service og Handel arbeider nå tett med bedriftene
våre for å utforme og få innført treffsikre tiltak som kan
redde arbeidsplasser og omsetning.
Les mer

Koronakrisen:

Regjeringen varsler
lønnsstøtte

- Det er bra at regjeringen har lyttet til partene og åpner
for en lønnsstøtteordning. Vi har dårlig tid. Arbeidet må
starte umiddelbart, mener NHO.
Les mer

Bedre enn stat
og kommune

Funksjonshemmede
kommer ut i jobb

Sykefraværet i NHO-bedriftene har en
bedre utvikling enn virksomheter i
kommunal og statlig regi. Det samlede
sykefraværet innen renhold, helse,
kantine og vakt og sikkerhet i alle
sektorer øker i Q3 2021 fra 4,50% til
4,67%.

Bemanningsbransjen får
funksjonshemmede ut i jobb.Tor
Andreas Bremnes mener bransjen er
en viktig døråpner for
funksjonshemmede som vil ut i
arbeidslivet, slik den har vært for ham
selv, skriver Handikappnytt.no.

Les mer

Les mer

Hjelp når du står fast

- Tilskudd til ekspertbistand er en del
av avtalen om et inkluderende
arbeidsliv (IA-avtalen), og blir forvaltet
av NAV, forteller Katrine A. Torskog.
Hun er daglig leder for vårt medlem
Life Improvement som holder til i
Skien.
Les mer

De beste på
å kutte matsvinn

Regjeringen har sammen med matbransjen et mål om å
halvere matsvinnet i Norge innen 2030. Resultatene viser
at det kastes ca ti prosent mindre mat enn i 2015. Best er
dagligvarebransjen som har kuttet 23,3 prosent og
serveringsbransjen 28 prosent, mens industrien har kuttet
bare 1,2 prosent.
Les mer

Årets bedrift?

Er din bedrift den neste vinneren i en
av de følgende konkurransene: Årets
Hudpleiebedrift, Årets Frisørbedrift
eller Årets Frisørkonsern? De
prestisjefylte bransjeprisene betyr mye
for bedriftens omdømme og
teambuilding.

Mer samarbeid

Over halvparten av symptomene
fastlegepasienter har, kan relateres til
muskel- og skjelettplager. Mer
samarbeid mellom fastleger og
kiropraktorer kan være en del av
løsningen.

Alle er velkommen

På Årskonferansen 2022 skal vi snakke
om morgendagens jobber i Norge,
morgendagens arbeidsgivere og
arbeidstakere, og ikke minst
morgendagens arbeidsliv.
Alle er velkommen til å følge den
digitale versjonen av Årskonferansen.

Les mer

Les mer

Les mer

HMS

Gratis verktøy for bedre
arbeidsmiljø
En bra dag på jobb er et gratis verktøy utviklet av Statens
arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Det er basert på forskning
og spesialtilpasset ulike bransjer for å hjelpe virksomheter
til å skape et bedre arbeidsmiljø.
Les mer

Hjelper med vaksiner
Vårt medlem Randstad Care har stått
på under pandemien og sørget for

Sammen er vi
fantastiske!

Gode eksempler

Over 80.000 mennesker får hvert år
jobb gjennom bemanningsbransjen.

sykepleiere som har bistått med
vaksinering.
Les mer

- NFVB som organisasjon former i stor
grad bransjens fremtid, og vi trenger
virkelig medlemmenes engasjement på
mange plan, sier NFVB-president
Espen Sævold. Nå er det fokus på
regional organisasjonsutvikling.

Her er gode eksempler og viktige
erfaringer.
Les mer

Les mer

60 ledige plasser

Nå kan du søke til vårens
FM-emne ved OsloMet
Handelshøyskolen ved OsloMet åpner nå for søknad om
opptak til vårens FM-emne som er "Pedagogisk ledelse og
ressursutvikling innen Facility Management". Skolen tilbyr
ca 60 studieplasser, tildelt etter førstemann-til-møllaprinsippet.
Les mer
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