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Du kan også åpne nyhetsbrevet her

15. november 2019

Måler og fanger mikroplast
fra klesvask 
Hver gang du vasker klær, skyller du ut mikroplast i havet.
Men vi vet lite om mengden og spredningen av mikroplast
fra ulike tekstiltyper. Nå jobber forskere med å måle og
fange mikroplast fra klesvasken vår. Det skjer i samarbeid
med NHO-bedriften Fjong som driver med utlån og leie av
brukte kjoler og hverdagsplagg. 

Les mer

  

Prisene er gransket 
Det er store forskjeller i
dagligvarekjedenes innkjøpspriser. Det
viser Konkurransetilsynets kartlegging
av innkjøpsbetingelser i det norske
dagligvaremarkedet. 

Les mer

Behov for nyansering 
- Det er behov for å nyansere bildet av
enetiltak i barnevernet, sa Morten
Nybakk under et seminar i regi av NHO
Service og Handel denne uken. 

Les mer

Viktig møte for bygg 
Bemanningsbedrifter som leverer til
bygg og anlegg hadde et viktig
informasjonsmøte om nye
rammebetingelser denne uken. Opptak
av møtet ligger i en lukket gruppe for
medlemmer på Facebook. 

Les mer

  

Bedre menneskesyn? 
Trolig ville flere komme i jobb dersom
de som skal inkluderes ble møtt med
den samme entusiasmen som de som
skal inkludere, skriver Jon Qvortrup i
Dagens Perspektiv. 

Er du fareblind? 
David er blitt fareblind. Han er blitt så
vant med sine omgivelser at han
begynner å overse detaljer. Det kan få
fatale konsekvenser. Se filmen her og
meld deg på kurset - kostnadsfritt 

Gøy å bli nominert 
Agderposten bruker to sider på vår
medlemsbedrift Lucky frisør for
nominasjonen som Årets Service og
Handelsbedrift. 
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Les mer Les mer
Les mer

Handlekraft 2019 
Vi ønsker velkommen til generalforsamling, årskonferanse
og festmiddag den 21. november 2019 på Clarion Hotel The
Hub i Oslo. Dette er viktige møteplasser for alle våre
bransjer med et faglig spennende program. 

Les mer

Vi forby bemanningsbransjen 

Svarer
Utdanningsforbundet 
– Om du er ansatt i et bemanningsbyrå, har du mer trygghet
og forutsigbarhet enn som direkte ringevikar. Det poenget
tror jeg noen hver kan glemme, sier Anne-Cecilie Kaltenborn
til Klassekampen. 

Les mer

  

Best i Oslo 
Vårt medlem Attendo Omsorg Paulus
sykehjem er nominert til å bli Oslos
beste lærlingebedrift. 

Les mer

Si din mening 
I disse dager går NHOs
medlemsundersøkelse 2019 ut til
bedriftene. Benytt anledningen til å si
hva du mener. 

Les mer

Fronter bærekraft 
Recover Nordic AS fronter arbeidsmiljø
og bærekraft i skadesaneringsbransjen.
Bedriften har nå fått et løft i miljø- og
kvalitetsarbeidet. 

Les mer

Nå 2.388 medlemsbedrifter med 6.888 virksomheter. Nye er:
Gv Reklame AS Leif Tore Johansen Samtext Norway AS Skibotn Helse og

Rehabilitering AS
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