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02. februar 2018

Regjeringen vil ha 
dugnad for å få flere i jobb 
Erna Solberg la denne uken frem regjeringserklæringen for
Stortinget. En inkluderingsdugnad for å få flere i jobb er en
av de viktigste sakene for regjeringen. 

Les mer

  

La ny strategi 
Styret i NHO Service og Handel har
vært på to-dagers strategisamling på
Sundvollen. 

Les mer

Søndagshandel 
Onsdag denne uken parkerte
Stortingsflertallet planene om å
liberalisere reglene for søndagsåpne
butikker. 

Les mer

Feier vekk gründere 
- Kvinnelig gründerskap blir avfeid,
skriver Nina Torp Høisæter og Siril
Kleiven i Dagsavisen. 

Les mer

  

Får frem kompetanse 
PIL-metoden er en satsing i NHO
Service og Handel som får frem faktiske
kompetanse hos medarbeidere. 

Les mer

Vi styrker laget 
Ny kommunikasjonsrådgiver er Lena
Verås Eriksen. 

Les mer

Mottak betyr mye 
- Vi vet at i alle fall 1000 personer har
mistet arbeidsplassene sine som følge
av nedlegging av asylmottak, sier Dag
Ekelberg til NRK Sogn og Fjordane. 

Les mer

Bemanningsbransjen 
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Gode rammer for de seriøse
En godkjenningsordning for bemanningsselskaper i bygg og
anlegg vil sette en stopper for de useriøse aktørene, skriver
Anne-Cecilie Kaltenborn er adm. dir. NHO Service og Handel
i Dagbladet. 

Les mer

Nå 2.420 medlemsbedrifter med 6.008 virksomheter. Nye er:
AssisterMeg AS
www.assistermeg.no

Attendo Nøstret AS
www.nostret.no

Attendo Kroksund AS
www.attendo.no

OBOS Eiendomsdrift AS
www.ofb.no

Daniel Thømt AS Rema
1000 Vestby
www.rema.no

Works AS
www.works.no

Ove Mannsverk AS Rema
1000 Dyrløkkeveien
www.rema.no

Mer om saken
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