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22. november 2019

Årets beste bedrift 
Lucky Frisør vant prisen som Årets service- og
handelsbedrift under vår årskonferanse, Handlekraft 2019.
Heine Wang fra Nokas ble kåret til Årets talsperson. 

Les mer

  

Velferdsstat-krise 
- Vi styrer inn mot et finansieringsgap i
velferdsstaten, sa Kristin Clemet, daglig
leder i Civita, under Handlekraft2019.

Les mer

On-demand økonomi 
Denis Pennel, leder av verdens-
organisasjonen for
bemanningsbransjen, snakket om on-
demand økonomien og globale trender
på Handlekraft2019. 

Les mer

Skaper muligheter 
Aiman Shaqura kom til Norge som
palestinsk flyktning. Nå har han over
100 ansatte i selskaper som han har
startet selv. Under Handlekraft2019
fortalte han om sine erfaringer. 

Les mer

  

Nytt styre 
Generalforsamling i NHO Service og
Handel valgte i går nytt hovedstyre for
foreningen med Maalfrid Brath i
Manpower Group AS som gjenvalgt
styreleder. 

Les mer

Avansert FM-løsning 
40.000 kvm, kaffebar, teknisk drift av
bygg, konferansesenter og administrativ
støttefunksjon. Totalt 20 Sodexo-
ansatte skal ta seg av avanserte FM-
tjenester i Jotuns nye prestisjebygg i
Sandefjord. 

Les mer

Bærekraft-nettverk 
Bedre klimafotavtrykk og bedre
inkludering er målet for et nytt nettverk
for drift- og servicebedrifter i NHO
Service og Handel. 

Les mer
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Arendal leter etter julenissen 

Kvinner oppfordres
til å søke 
Vår medlemsbedrift Aksess bemanning har fått i oppdag å
rekruttere Arendals offisielle nisse, for snarlig tiltredelse.
Kvinner oppfordres til å søke en ofte mannsdominert jobb.
Arbeidstid: 1-2 kvelder per år, lønn etter avtale. 

Les mer

  

Sjekk før julebordet 
Arbeidstilsynet, Likestillings- og
diskriminieringsombudet, NHO og LO
har laget 5 punkter for å få bukt med
seksuell trakasseringen og annet som er
viktig nå som julebordsesongen står for
døren. 

Les mer

Neste trekk 
NHOs årskonferanse - Neste trekk er
årets viktigste møteplass. Ser vi deg
den 8. januar 2020? 
Vil Norge være et godt samfunn å leve i
fremover?
Vil det finnes en jobb til alle?
Vil vi nå klimamålene?

Les mer

Gjenbruk av data 
Skatteetaten foreslår at bedriftene skal
kunne gjenbruke lønnsdata fra a-
ordningen. Dette er en forenkling både
for arbeidsgiver og pensjonsleverandør.
Arbeidstakerne kan dessuten være
sikrere på at de får riktig
pensjonsinnbetaling. 

Les mer

Nå 2.388 medlemsbedrifter med 6.888 virksomheter. Nye er:
Piing Technology Group AS Studio Alf Avd

Hegdehaugsveien AS
Trond Malvin Sporsheim
AS

Skibotn Helse og
Rehabilitering AS
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