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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

26. april 2019

Slik er lønnsregulering
i din bransje 
Har du oversikt over lønnsreguleringene i din bransje etter
tariffoppgjøret 2019? Se din bransje her. 

Les mer

  

Forbud mot plast 
Blir forbudt i EU: Engangsbestikk
(gafler, kniver, skjeer og spisepinner),
plastikkasjetter, sugerør, ørepinner,
plastholdere for ballonger og flere andre
former for engangsplast. Her er hva
Norge gjør. 

Les mer

Mye helseinnovasjon 
Over fem av ti behandlingsbedrifter har
introdusert nye eller vesentlige bedre
produkter de siste årene, viser ny
Menon-rapport som kom torsdag. 

Les mer

5 byer - 5 seminar 
Slik håndterer du farlige stoffer. Gratis
seminar i regi av Arbeidstilsynet i fem
byer fra 7. - 15 mai . 

Les mer

  

Innovasjon i 15 land 
Vår medlemsbedrift Verisure lanserer nå
en felles alarmplattform og fokus på
innovasjon og teknologi i 15 land som
de håper skal flytte grensene for sikring
av boliger og bedrifter. 

Les mer

Gransker velferd 
-Vi tilbyr tjenester som det er vanskelig
å finne andre steder, sa direktør Mona
Lien fra Humana som sammen med
NHO Service og Handel ga innspill til
Hagen-utvalget denne uken. Utvalget
kartlegger bruk av private aktører i
offentlig finansierte velferdstjenester. 

Les mer

Beste betalte jobb 
Over 1.500 ungdommer har søkte på
sommerjobben hvor du tjener 100.000 i
måneden og får fungere som
konsernsjef i Adecco med ansvar for
over 6.000 ansatte. 

Les mer
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Nå kommer eBevis 
Bedrifter, som deltar i konkurranser om offentlige
anskaffelser, må i dag sende inn skatteopplysninger og
firmaopplysninger. Takket være en ny teknisk løsning,
eBevis, skal det nå bli slutt på dette. 

Les mer

  

DN-hedrer gründere 
Dagens Næringsliv (DN) kartlegger og
kårer årets gründere. Vår
medlembedrift Kolonial.no er hedret
med diplom. 

Les mer

Sarah (9) drømmer 
Sarah (9) drømmer om å starte
frisørsalong på fiskebruket. 

Les mer

Ny verveansvarlig 
Trude B. Gundersen har startet i NHO
Service og Handel som ny
verveansvarlig. Hun overtar for Lasse
Tenden som blir pensjonist til
sommeren. 

Les mer

Nå 2.427 medlemsbedrifter med 6.627 virksomheter. Nye er:
Ren-Vakt AS
Nettside

OSLO HUDPLEIEKLINKK
Bogstadveien, Grünerløkka
og Pilestredet
Nettside

Oasis Global AS
Nettside

Øst-Con AS
Nettsted

Les mer om
medlemsfordelene dine
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