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08. februar 2019

Du vil trenge eBevis for å
selge til det offentlige 
Alle som ønsker å selge til det offentlige vil trenger et såkalt
eBevis. Tiltaket lanseres våren 2019 og skal bekjempe
kriminalitet i arbeidslivet. 

Les mer

  

Imponerende frisør 
Kry Frisør og Diana Jakobsens i Bodø
har lagt ned en imponerende innsats for
Kirkens Bymisjon. Diana skriver i sin
blogg: - Det er faktisk pappas skyld.
Han er snill, kreativ, uredd og så er han
alkoholiker. 

Les mer

Nye bransje-verktøy 
NHO Service og Handel lanserte 5.
februar nye verktøy innen blant annet
oljeskade, asbestskade, vann- og
fuktskader. 

Les mer

Kurs i Stavanger 
I Stavanger 21. mars blir det kurs i
arbeidsrett for Bemanning og
Rekruttering. 

Les mer

Nytt lederkurs i høst 
Vi kjører ny runde med et ledelsesprogram som er
skreddersydd i samarbeid OsloMet. Programmet starter 30.
oktober, går over 2 samling av 5 dager. Første samlingen er
i Norge og den andre i Portugal. 

Les mer
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Grensehandel måles 
-Det haster med å få plass
grensehandelsbarometer, mener NHO
SH og øvrige deltakere i
Grensehandelsalliansen som i dag møtte
Nærings- og fiskeridepartementet om
saken. 

Les mer

Få full kontroll 
Slik slipper du å ligge våken om natten i
frykt for alt som kan gå galt. Dette er
tema for direktør Morten Frøid i Norsk
Gjenvinning når han går på scenen
under konferansen & messsen Bygg Ren
Verdi 8.-10. mai. 

Les mer

Miljøpolitikk 
Vi har samlet miljøpolitikken på et brett.

Les mer

  

Nyheter fra USA 
Direktør Leif Bache-Mathiesen har vært
en tur i New York og forteller i
nyhetsbrev om trender innen handel. 

Les mer

Austevoll snur 
-Rekommunalisering i Austevoll handler
ikke om dårlig kvalitet, skriver Torbjørn
Furulund bransjedirektør for helse og
velferd i NHO Service og Handel i
lokalavisen Marsteinen. 

Les mer

30 miljø-millioner 
73 søkere får til sammen 30 millioner
kroner fra Handelens Miljøfond. 
- Engasjementet for å løse
plastproblemet sprengte rammene til
fondet, sier en fornøyd Rasmus
Hansson, leder av fondet. 

Les mer

Nå 2.423 medlemsbedrifter med 6.329virksomheter. Nye er:
Baos AS
Nettside

Bloomed AS
Nettsted

Connexa Barnevern AS
Nettsted
https://www.connexa-
barnevern.no

Finstad Menypartner AS
Nettsted

Hugin Barnevernstiltak
AS
Nettsted

Hvil Vingene Dagspa AS
Nettsted

Lillehammer hud og
velvære AS
Nettsted

Magnhilds frisørsalong
Nettsted

Norsk Trafikksikring AS
Nettsted

Sykepleierbistand AS
Nettsted

Odd Kåre Gamlem AS,
Rema 1000 Korsegården
Nettsted

Waxing Palace AS
Nettsted

Les mer om
medlemsfordelene dine
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