
Sterkt resultat - Alle hevet seg

http://www.anpdm.com/newsletterweb/45425D427544445B4573474A59/40?noTracking=true[09.09.2019 13.04.02]

Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

6. sptember 2019

Velferdsmiks ga økt kvalitet
på sykehjem i Oslo 
Ny rapport viser at velferdsmiks har hatt en meget positiv
effekt på kvalitet på sykehjem i Oslo. Konkurranse har gjort
at alle hever seg. Både ideelle, kommersielle og kommunens
egen drift har bedret seg. 

Les mer

  

HR-trender 2019 
- Hva er din største utfordring:
-Å få tak i riktig kompetanse (31%).
-Håndtere mangel på kompetanse
(26%)
-Beholde dyktige medarbeidere (22,5%)
-Utvikle dyktige ledere (16,3%) 

Les mer

Utvider netthandel 
Kolonial.no innleder samarbeid med
Clas Ohlson. Vareutvalget vil begynne
med forbruksvarer som lyspærer og
batterier, men også kjøkkenutstyr,
verktøy og kabler kommer på nett. 

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 

Les mer

  

Ble med ordensvakter
Ønske om økt fokus på sikkerhet og
større respekt for profesjonelle
ordensvakter, ble konklusjonen etter at
stortingsrepresentant Jon Helgheim

Madonna på flyttefot 
Vårt medlem Verisure stilte nylig ut
Munch-verket Madonna i en alarmsikret
reklamemonter ved Oslo S. – Dette er
sannsynligvis det mest verdifulle

Kritikerne bommer 
Kritikerne av bemanningskontraktene
bommer, skriver bransjedirektør Even
Hagelien i NHO Service og Handel i et
innlegg i Frifagbevegelse. 
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(Frp) ble med ordensvakter på jobb i
Drammen. 

Les mer

utendørsmotivet som noen gang har
blitt utstilt i hele verden, sier
markedssjef Per Scavenius i Verisure. 

Les mer

Les mer

Arbeiderpartiet på
sidelinjen 
Før i tiden sto Arbeiderpartiet i front når ny velferdspolitikk
skulle utformes. Nå er partiet i ferd med å sette seg selv på
sidelinjen, skriver Ole Erik Almlid (NHO), Roald Gulbrandsen
(Abelia) og Anne-Cecilie Kaltenborn (NHO SH) i Dagsavisen. 

Les mer

  

Beste sikkerhet 2019 
Vårt medlem Sector Alarms nye
boligalarm er nominert til «Beste nye
sikkerhetsprodukt» av OSPA
(Outstanding Security Performance
Awards). OSPA-prisene blir delt ut i en
rekke land. 

Les mer

NFVBs på offensiven 
Landsmøtet i oktober vil behandle
behovet for en omfattende
organisasjonsendring. Hvordan skal
NFVB driftes, sentralt og lokalt, for å få
best måloppnåelse på forbundets
oppgaver? 

Les mer

Feiret PS:hotell 
Petter Stordalen, byrådsleder Raymond
Johansen, arbeidsdirektør Sigrun
Vågeng var alle med og feiret PS:hotell.
Hotellet, som drives av Oslo Kollega, er
nå en del av Nordic Choice og det vil gi
arbeidssøkere enda større muligheter
for jobb i hotellkjeden. 

Les mer

Nå 2.390 medlemsbedrifter med 6.877 virksomheter. Nye er:
Best Bemanning AS
Nettside

Den Skreddersydde
Enhet AS
Nettside

Midt-Norge
Skadeservice AS
nettside

Promiso AS
Nettside

Stendi AS
Nettside

Thusma Marihøna DA
nettside

Mias Hud og Velvære
Omholt

Trafikkvakta Det Finn's
Trafikkhjelp AS
Nettside

Dine Medlemsfordeler
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