Tajiks ekstreme tiltak vil skape løsarbeidere
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Medlemsfordeler

Ferske tall Handel

Korona-sider

-Er det "vanlige folk"
de skal hjelpe?
-Under dekke av å skulle hjelpe de som ikke har fast jobb,
foreslår arbeidsminister Hajik ekstreme tiltak som vil skape
"løsarbeidere" av ansatte som hadde det langt tryggere i en
bemanningsbedrift, skriver Anne-Cecilie Kaltenborn i Dagens
Perspektiv.
Les mer

IKEA er kåret som
ledende innovatør
Vårt medlem IKEA er kåret som Norges
mest kommersielt innovative bedrift av
NHH.
Les mer

Hvorfor bli frisør?

Ikke reservert ideelle

Innen 1. mars skal skoleelever gjøre ett
av sitt livs viktigste valg: Hvilken
yrkesretning skal jeg velge? Det er
mange, gode grunner til å bli frisør. Alle
eiere og ansatte i NFVBs frisørbedrifter
er ambassadører for faget, og kan
fortelle skoleungdom om hvorfor det er
et godt yrkesvalg.

Avtalene til Helse Vest RHF med private
leverandører om kjøp av helsetjenester
innen tverrfaglig spesialisert behandling
for rusmiddelavhengighet (TSB),
spesialisert rehabilitering, radiologi og
kirurgi går ut innen utgangen av 2022.
Nye anskaffelsesprosesser planlegges i
løpet av første halvår, og det blir ingen
reservering for ideelle, melder anbud
365.

Les mer

Les mer

NFVBs landskonferanse 2022:

Din bedrift – din fremtid
– ditt ansvar
Fantastiske muligheter ligger foran oss. NFVB jobber for
utvikling av fag, bedrift og bransje. Gjennom medlemmenes
engasjement skapes resultater. Nå inviteres delegater fra
alle medlemsbedriftene til NFVBs landskonferanse fredag 18.
mars.
Les mer
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Det lysner

Ny advokat

Ny markedssjef

40 prosent av NHOs medlemsbedrifter
sier at markedssituasjonen er god, mot
33 prosent i begynnelsen av januar. Det
er fortsatt ikke helt på linje med nivået i
fjor sommer og høst. Undersøkelsen ble
tatt opp rett etter at brorparten av
smitteverntiltakene ble fjernet.

Hanna Skjebstad Weigård er ansatt som
ny advokat i NHO Service og Handel.

Lise Strøno Bruusgaard er ansatt som
ny salgs- og markedssjef i NHO Service
og Handel.

Les mer

Les mer

Les mer

Kompetansebarometer Sosial bærekraft

Tariffoppgjøret 2022

28. februar lanseres NHOs
kompetansebarometer på et gratis
webinar. Undersøkelsen viser bedriftene
udekkede kompetansebehov og
konsekvensene av dette. Bedriftene er
også spurt om kompetansebehov etter
fagområder, utdanningsnivå, typer
yrkesfag, samt ingeniørbehov.

15. februar er det webinar for HRnettverk for handel med tema tariff. Det
tar for seg prosessen og tidslinjen rundt
tarifforhandlinger, forhandlingsfullmakten og forventninger til årets
oppgjør. Det blir anledning til spørsmål
og svar.

Les mer

Webinar 29. mars har to hovedlinjer:
Vi gir konkret bistand til strategiske
grep for medlemmer og vi vil
synliggjøre at service- og
handelsbransjenes allerede har
etablerte kompetanse på området. Vi
innviterer til erfaringsutveksling og får
besøk av kunnskapsmiljøer, relevante
samarbeidspartnere og legger opp til et
bedriftspanel.

Les mer

Les mer

Får nå vesentlig
høyere lønn
- Mange utleide arbeidstakere innen bygg får nå vesentlig
høyere lønn enn de ville fått om de hadde vært direkte
ansatt, fordi det er så stor mangel på arbeidskraft, skriver
Even Hagelien i Dagens Næringsliv.
Les mer

Best av 1200 nettbutikker

Vi gratulerer Get Inspired
som årets nettbutikk!
Vårt medlem Get Inspired er kåret til årets nettbutikk av
Bring. Over 1.200 nettbutikker ble vurdert i konkurransen.
Les mer
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