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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

20. juni 2019

Privat + Offentlig =
Proffentlig 
I dag lanserer NHO en kampanje for å hylle samarbeidet
mellom private og offentlige løsninger, et samarbeid vi har
lange tradisjoner for i Norge. Samarbeidet kaller vi
Proffentlig. 

Se videoen

  

Vårt lederprogram 
Med en modul i Oslo og en i Lisboa har
NHO Service og Handel etablert et
lederprogram som er skreddersydd
ledere og mellomledere i tjeneste- og
handelsbedrifter. Super evaluering fra
første runde gjør at vi nå åpner
påmelding til en ny runde med dette
lederprogrammet. 

Les mer

Selge mer i sommer? 
Her er gode tips om hvordan du kan
selge mer i butikken din i sommer. 

Les mer

Oppgjør med Smiths 
Fellesforbundet og NHO Service og
Handel håper Arbeidstilsynet setter en
stopper for urettferdig konkurranse fra
Smiths venner. 

Les mer

  

Inn på maktlista 
Jobben som adm. dir. i NHO Service og
Handel gjør Anne-Cecilie Kaltenborn til
den 13. mektigste kvinnen i norsk
organisasjonsliv, ifølge bladet Kapital. 

- Viktig at de blir hørt 
-Det er viktig og riktig å legge til rette
slik at både unge, eldre og andre med
omsorgsbehov blir hørt, sier Anne-
Cecilie Kaltenborn. Kommunene skal til

Treff offenlig innkjøp 
Er du klar for å treffe mulige offentlige
oppdragsgivere? 24 september inviterer
vi til dialogkonferanse i Næringslivets
Hus i Oslo. 
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Les mer
høsten få flere råd som gjør
medvirkning lettere. 

Les mer

Mer her

HMS-kort får
sanntidsinformasjon 
Regjeringen vil innføre sanntidsinformasjon i HMS-kort som
er obligatorisk for renhold, innen deler av FDV, samt i bygg
og anlegg. 

Les mer

Nå 2.416 medlemsbedrifter med 6.665 virksomheter. Nye er:
Sandvik Nielsen Mat AS 
Rema 1000
Nettside

Medical Recruitment
and Staffing AS
Nettside

Rema Etablering Oslo/
Østlandet AS
Nettside

Smida Rekruttering og
Bemanning AS
Nettside

Dine Medlemsfordeler
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