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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

27. september 2019

4 av 10 mister kunder 
4 av 10 at har tapt kunder eller markedsandeler fordi de
mangler medarbeidere med riktig kompetanse. 6 av 10 av
har et udekket kompetansebehov, viser NHOs
kompetansebarometer som ble lagt fram denne uken. 

Les mer

  

Fraværet sank 19% 
Sykefraværet falt nær 19 prosent for
våre renholdsbedrifter som selger til
kommuner i 2. kvartal. I privat sektor
er fraværet nær uendret. 

Les mer

Brexit 
Dette må du ha klart før 31. oktober. 

Les mer

Samler startups 
I januar 2020 blir 30 utvalgte impact
startups samlet til BootCamp på
Nordens viktigste akseleratorprogram
for sosiale og miljørettede selskaper.
Blir din bedrift en av dem? Søk om plass
i Impact Startup før 1. november! 

Les mer

  

Årets beste bedrift 
Vi skal kåre "Årets Service- og
handelsbedrift 2019" og "Årets
Talsperson 2019" og trenger din hjelp til
finne verdige vinnere. 

Varehandel er spent 
Regjeringen har nå en mulighet til å
rette opp skadene som skjedde etter
avgiftsøkningene som kom i tolvte time
under budsjettforhandlingene i 2017 på

Slutt å skvise SMB 
-Staten må slutte å diskriminere SMB i
anbudskonkurranser. Kontrakten, som
ble brukt til å diskriminere hoteller på
Vestlandet, og som skapte sterke
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Les mer
Jeløya. 

Les mer

reaksjoner, er senere kopiert og brukt i
identisk samme form i flere andre
offentlige anbud, sier Tom-Christer
Nilsen (H) fra Næringskomiteen på
Stortinget. 

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

  

IKT-Norge satser 
Arbeid & Inkludering har nylig inngått
en intensjonsavtale med IKT-Norge med
et klart mål om flere i jobb. 

Les mer

Bemanningsnytt 5.-19
Bemanningsnytt nr. 5 - 2019 er nå
tilgjengelig på web. 

Les mer

Skaper stasstemning 
Årets Frisørbedrift 2019: - Vi vil at
kunden skal oppleve «Stasstemning» 

Les mer

Nå 2.384 medlemsbedrifter med 6.864 virksomheter. Nye er:
Bergen Interiør AS
Facebook

Lykke Hjemme AS
Nettsted

Maskin & Verktøy AS
Nettside

Mde Personell AS
Nettsted

Safer Life Solutions AS
Nettsted

Varodd AS
nettsted

Møllendal Hårdesign AS
Nettsted

Pastell Frisørsalonger
AS
Nettsted

Pilar Personell AS
Nettsted

Dine Medlemsfordeler
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