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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

25. januar 2019

Hjelp oss å finne Norges
beste kommuner for
næringslivet 
Sammen med KS har NHO tatt initiativ til å fremme gode
vertskapskommuner for næringslivet. Nå trenger vi din
hjelp. 

Les mer

  

Bergen kutter vikarer 
Arbeiderpartiet i Bergen vil spare
penger og erstatte innleide vikarer med
fast ansatte i kommunens egen
vikarsentral. – Urealistisk plan, sier
Even Hagelien til Klassekampen. 

Les mer

Farlige fredager 
Flest branner skjer på fredager og
farligste tidspunkt er mellom klokken 18
og 19, viser nye tall. 

Les mer

Beste på klima 
Over 7.000 selskaper er målt på
klimaledelse. Rema 1000 er blant de
beste. 

Les mer

  

Smart HMS 
Er du opptatt av et arbeidsmiljø der
arbeidstakerne trives og vil komme på
jobb? Kurset "Smart HMS" er lagt til 7.
mars i Oslo. 

Les mer

Skifter til Stendi 
Ambea overtar som eier av Aleris
Omsorg Norge og konsernet skifter navn
til Stendi. Også Heimta er nå en del av
Stendi. Det blir ingen endringer i drift,
kontrakter eller tjenestetilbud. 

Les mer

FDV-politikk 
Vi har samlet næringspolitikken for
forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
på et brett. 

Les mer
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Vil du selge 
til det offentlige? 
Innovative anskaffelser er en metode for å kjøpe smartere,
gjennom å gå i tidlig dialog med markedet. På frokostmøtet
på Lillestrøm får du nyttige tips om hva du bør vite og tenke
på. 

Les mer

  

Tydeligere grenser 
Arbeid & Inkludering etterlyser
tydeligere grensedragning mellom hva
Nav skal gjøre i egenregi og hva som
skal gjøres av forhåndsgodkjente
tiltaksarrangører. 

Les mer

Årets partner 
Sikkerhetsbransjen og politiet i
Trøndelag har i lang tid spilt på lag, og i
desember ble samarbeidet formalisert
med signering av samhandlingsavtalen
som alle landets politidistrikter heretter
skal forholde seg til. 

Les mer

Imponerende historie 
Gjennomsnittsalderen i frisørbransjen er
kun 32 år, men Astrid er en av få som
har vært i yrket helt til pensjonsalder! 

Les mer

Nå 2.433 medlemsbedrifter med 6.312 virksomheter. Nye er:
Cater Drammen AS
Nettside

Helsepartner 
Nord-Norge AS
Nettsted

Kristiania Management AS 
Nettside

Sykepleierbistand AS
Nettsted

Les mer om
medlemsfordelene dine

Redaktør Baard Fiksdal - NHO Service og Handel - PB. 5473 Majorstuen - 0305 Oslo - Telefon 23 08 86 50 - nhoservice.no

Registrere | Avregistrere

 

https://www.nho.no/regionkontor/nho-viken-oslo/kurs-og-arrangementer/vil-du-selge-til-det-offentlige2/
https://www.nho.no/regionkontor/nho-viken-oslo/kurs-og-arrangementer/vil-du-selge-til-det-offentlige2/
https://www.arbeidoginkludering.no/aktuelt-saker/2019/etterlyser-tydeligere-grenser/
http://aktuellsikkerhet.no/politet-vegar-er-arets-samarbeidspartner?fbclid=IwAR2Mc8bgPRP9_AA7_KGbbgjWzPAQE59Bq3_NTCWFIbSy8QaHujNGXBrx4Bw
https://www.firdaposten.no/lokalnytt/svelgen/frisor/takkar-for-seg-etter-50-ar-med-frisyrer/f/5-16-285862?key=2019-01-11T07%3A50%3A01.000Z%2Fretriever%2Fc7cf91964d742d3b8d61dd7790ff6afa21d175ad&fbclid=IwAR1ZHQMdwJ-2oqpiqYp-9hIKgaOb0rzKIsrWcx15usQ5MoqwUI-MF2hJ2eg
https://www.arbeidoginkludering.no/aktuelt-saker/2019/etterlyser-tydeligere-grenser/
http://aktuellsikkerhet.no/politet-vegar-er-arets-samarbeidspartner?fbclid=IwAR2Mc8bgPRP9_AA7_KGbbgjWzPAQE59Bq3_NTCWFIbSy8QaHujNGXBrx4Bw
https://www.firdaposten.no/lokalnytt/svelgen/frisor/takkar-for-seg-etter-50-ar-med-frisyrer/f/5-16-285862?key=2019-01-11T07%3A50%3A01.000Z%2Fretriever%2Fc7cf91964d742d3b8d61dd7790ff6afa21d175ad&fbclid=IwAR1ZHQMdwJ-2oqpiqYp-9hIKgaOb0rzKIsrWcx15usQ5MoqwUI-MF2hJ2eg
http://www.bjornulfs.no/nc/
https://helsepartnernordnorge.no/
https://kristianiamanagement.no/
https://www.gulesider.no/sykepleierbistand+as+oslo/135510308/bedrift
https://www.nhosh.no/medlemsforhold/
https://www.nhosh.no/medlemsforhold/
http://www.nhoservice.no/
http://www.anpdm.com/form/4145594072444B5C457040/4341584774434A504371

	anpdm.com
	Norges beste kommune for næringslivet


