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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

07. september 2018

Familien Adolfsen mistet alt
de eide: I dag er de en av
Norges mest suksessrike
bedriftsledere 
Kristian Adolfsen og broren brettet opp armene og skapte
selskaper, som blant annet NHO Service og Handel-medlem
Aberia Healthcare, som omsetter for over 13 milliard kroner
og har 23.000 ansatte. 

Les mer

  

Slik får du jobben 
Kan kroppsspråket ditt sikre deg
drømmejobben? Vår medlemsbedrift
Bemanningsbyraaet viser hvordan du
kan bli mer selvsikker i et NRK-
program. 

Les mer

Her er kurs-oversikt: 
For å gjøre bemanningsbransjen best
mulig rustet til å håndtere nye
rammevilkår som trer i kraft fra nyttår
tilbyr NHO Service og Handel en rekke
kurs over hele landet. 

Les mer

Reddet 1000 tonn 
Nettverket av matsentraler i Norge har
reddet over 1000 tonn mat fra å havne i
søpla i årets første 6 måneder. 

Les mer

  

Skal du starte opp? 
Norge trenger 600.000 nye
arbeidsplasser de nærmeste årene. NHO
har et spesialtilbud til slike bedrifter. 

Les mer

Slåss for de små 
NHO vil ha en ny løsning som gjør at
små bedrifter lettere kan vinne anbud. 

Les mer

Sikkerhetskonferanse 
Informasjonssikkerhet,
kriminalitetsbildet og sikkerhet
internasjonalt er tema på konferansen
20. september i Oslo. 

Les mer
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Nytt ledelsesprogram 

Driver du en liten eller
mellomstor bedrift? 
Vi har skreddersydd et lederprogram for deg i Oslo og Lisboa
høsten 2018 og våren 2019. 

Blir du med?

  

Bra for flyktninger 
Velle Utvikling AS trakk det lengste
strået i anbudskonkurranse om
Introduksjonsprogram for flyktninger i
Færder kommune. Et år senere er
erfaringene meget gode.. 

Les mer

Med på TV-aksjonen 
NHO er med på TV-aksjonen søndag
21.oktober. Vi støtter Kirkens Bymisjons
arbeid for å skape et varmere og mer
inkluderende samfunn. Vil du bidra? 

Les mer

Kjenner du vinneren? 
Vi skal kåre "Årets Service- og
handelsbedrift 2018" og "Årets
Talsperson 2018" og trenger din hjelp til
finne verdige vinnere. 

Les mer

Nå 2.394 medlemsbedrifter med 5.906 virksomheter. Nye er:
Synsam Norge AS
Nettsted

The Hair Lab AS
Nettsted

Store og Små AS
Nettsted

Stonetech AS
Nettsted

Stolt AS Avd Bodø
Nettsted

Helseforetaket Incita
AS Avd Hurdal
Recoverylandsby
Nettsted

HCD Teaterplassen AS
Nettsted

Hast AS
Nettsted

Glasspaper People AS
Nettsted

Carpe Diem Møllendal AS
Carpe Diem Bergen AS
Nettsted

Beauty Basics AS
Nettsted

Les mer om
medlemsfordelene dine
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