Årets viktigste møteplass

Du kan også åpne nyhetsbrevet her
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støttepakker

Korona-sider

Årets viktigste møteplass
Vi ønsker velkommen til vår viktigste møteplass,
generalforsamling, årskonferanse og middag den 29. oktober
2020 på Clarion Hotel The Hub i Oslo. Du kan møte fysisk
eller bruke webstream.
Les mer

Fare for streik

Gjennomslag:

Dersom mekling for
vekteroverenskomsten 14. - 15.
september ikke fører frem blir det
streik. NAF og Parat har varslet at
følgende vil bli tatt ut i streik.
Les mer

Bedring for 4 av 7

Pasient-valgfrihet
Regjeringen foreslår å innføre en
nasjonal godkjenningsmodell for fritt
brukervalg i hjemmetjenestene. - Dette
vil styrke makten til de som er avhengig
av hjemmebasert omsorg, sier AnneCecilie Kaltenborn.

Bemanningsutsiktene bedrer seg i fire
av syv bransjer sammenlignet med
forrige kvartal, ifølge ManpowerGroups
nyeste arbeidsmarkedsbarometer.
Les mer

Les mer

-Det som er harry
er avgiftene
- Vi kan ikke si at det er harryhandel å kjøre over grensen til
Finland, Russland eller Sverige for å handle. Det som er
harry, er avgiftene, sier Anne-Cecile Kaltenborn til
Altaposten. Hun vil ha lavere avgifter på lokkevarer som
godteri, vin og øl.
Les mer
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Ny smart smørehub

Enklere - bærekraftig

Ny SOS-tjeneste

Det nye verktøyet heter smørehub.
Konseptet er tatt i bruk av 7-Eleven ved
Byporten kjøpesenter i Oslo, er det
første i sitt slag og skal levere 360.000
baguetter i året.

- Å reparere noe som har gått i stykker
er lettere enn man tror, enten det
gjelder en knust tallerken eller støvler
med hull. Vi lanserer nå First Repair Kit
som gjør det litt enklere å leve mer
bærekraftig i hverdagen, sier Eva Berg,
direktør for innkjøp og produktutvikling i
vårt medlem Clas Ohlson.

Vårt medlem Verisure utvider sin
alarmtjeneste til også å gjelde utenfor
hjemmet. Via Verisure-appen på
mobiltelefon vil kundene få hjelp fra
alarmstasjonen uansett hvor de
befinner seg.

Les mer

Les mer

Les mer

Ledere for fremtiden
NFVB Lederprogram Kull 1 er i mål. Fra første stund har
deltakerne fått praktiske oppgaver og brukt ny kunnskap i
egen bedrift. NFVB gratulerer deltakerne med godt
gjennomført lederprogram, og ønsker lykke til med nye
utfordringer.
Les mer

Nå 2.613 medlemsbedrifter med 7.286 virksomheter. Nye er:
Cabinweb AS

Jacobsen Blomster AS

Epyo Velvære AS

Lita Lux Jasiene

Opplæring for Frisører
Marianne Høvik Torgnes
Osm People Norway AS

Oppland Hagesenter AS
Quality Health Care AS
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