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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

16. nov. 2018

NHO Service og Handel går
til lockout 
NHO og NHO Service og Handel har torsdag vedtatt å gå til
lockout i den pågående konflikten med Norsk
Sykepleierforbund (NSF). 

Les mer

  

Kroken på døra 
Streiken kan føre til nedleggelse av en
ideell stiftelse med en 100 år lang
historie i tjeneste for mennesker som
trenger hjelp og bistand, skriver
Lillanna Lindeman Engzelius, adm. dir.
på Godthaab Helse og Rehabilitering. 

Les mer

Nye kontrakter 
Her er nye standardkontrakter som NHO
Service og Handel har utviklet for bruk i
bemanningsbransjen. 

Les mer

Redder mange liv 
De siste fem årene har vektere reddet
livet til 1.199 personer. Denne uken
skjedde det på ny. Nokas-vektere var
nærmest da det sto om livet på et tog
på Oslo Sentralbanestasjon. 

Les mer

  

Verneombud utvider 
Ordningen med regionale verneombud
utvides fra nyttår. Utvidelsen gjelder
særlig serveringsvirksomhet, men
ordningen er også viktig for renhold og
overnatting. 

Les mer

Stabilt marked 
Markedet var stabilt i 3. kvartal for
bemanningsbedrifter, men det fryktes å
bli krevende etter nyttår når nye
rammebetingelser slår inn. Nye tall ble
offentliggjort denne uken. 

Les mer

Reddet huset 
Rebecka skulle fritere vårruller da oljen
i kjelen plutselig tok fyr. 

Les mer
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Generalforsamling -
konferanse og fest 
NHO Service og Handel ønsker alle medlemmer velkommen
til generalforsamling og konferanse i Næringslivets Hus. 

Les mer

  

Byttet ut rusen 
- Jeg eier ikke stort, men nå har jeg nok
selvtillit på plass til en ny start, sier Per
Ulv Brekke til Adresseavisen. 

Les mer

Ren jul 
Bransjeforeningen Renhold og
Eiendomsservice ønsker medlemmer
innen FDV og renhold velkommen til
medlemsmøte og reise til København
med DFDS. 

Les mer

Hotteste influencer! 
Norske Frisør- og Velværebedrifter
(NFVB) har sammen med
Styringsgruppen for Hår og Skjønnhet
gleden av å annonsere en helt ny pris
som skal deles ut for første gang på
Prisfesten 16. mars; Årets Influencer! 

Les mer

Nå 2.427 medlemsbedrifter med 6153 virksomheter. Nye er:
Vex-gruppen AS
Nettside

Stiftelsen Kim-Senteret
Nettside

Otrera AS, Avd Oslo
Nettside

Long Karlsen AS Rema
1000 Bie
Nettside

Linnea
Kompetansesenter AS 
Nettside

Jarle Lilletvedt AS Avd
Rema 1000 Skjold
Nettside

Go4bemanning AS 
Nettside

Geir Ove Meland AS
Rema 1000 Kvinesdal
Nettside

4Service Kantine AS
Ny virksomhet
Nettside

Les mer om
medlemsfordelene dine

Redaktør Baard Fiksdal - NHO Service og Handel - PB. 5473 Majorstuen - 0305 Oslo - Telefon 23 08 86 50 - nhoservice.no

Registrere | Avregistrere

 

https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/generalforsamling-2018/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/generalforsamling-2018/
https://www.arbeidoginkludering.no/aktuelt-saker/2018/47-ar-og-larling-per-byttet-ut-et-langt-liv-pa-rus-med-fast-arbeid/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/ren-jul---medlemsmote-og-reise/
https://tinyurl.com/yd9arz86
https://www.arbeidoginkludering.no/aktuelt-saker/2018/47-ar-og-larling-per-byttet-ut-et-langt-liv-pa-rus-med-fast-arbeid/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2018/ren-jul---medlemsmote-og-reise/
https://tinyurl.com/yd9arz86
http://www.vex.no/
http://kimsenteret.no/
https://otrera.no/
https://www.rema.no/
http://www.linneakompetansesenter.no/
https://www.rema.no/
https://www.jobreg.no/company.php?id=536
https://www.rema.no/butikker/Kvinesdal/rema-1000-kvinesdal/1037222
https://www.de3stuer.no/
https://www.nhosh.no/medlemsforhold/
https://www.nhosh.no/medlemsforhold/
http://www.nhoservice.no/
http://www.anpdm.com/form/4145594072444B5C457040/4341584774434A504371

	anpdm.com
	NHO Service og Handel går til lockout


