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Våre bransjer Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

22. desember 2017

Fredfylt jul 
Vi håper du får noen fine dager. 

Mer om saken

  

Slik øker du salget 
Med Lady Gaga på øret shopper du mer
og dyrere. Ny forskning viser hvordan
salget i butikker kan økes. 

Les mer

- Stolte av fagbrev 
7 av de 16 ansatte ved
sikkerhetskontrollen ved Leknes
lufthavn har tatt fagbrev. Det gjelder
syv vektere ved vår medlemsbedrift
Securitas Transport AS. 

Les mer

Nettverk betyr mye 
Å få seg jobb uten nettverk er
krevende. Norge er et av verdens mest
nettverksbaserte land. Det gjør
bemanningbransjen meget viktig.

Mer om saken

  

Sammen om anbud? 
Skal du levere tilbud og er usikker på
om du skal levere alene eller sammen
med din konkurrent? Tenk deg om to
ganger! Og bli med på et seminar om
saken 1. februar. 

Les mer

Personvern 
Slik kommer du i gang med de nye
personvernreglene. Manglende
oppfølging av personvern kan bli
kostbart – både økonomisk og for
omdømmet. NHO gjør dette enklere for
deg som medlem. 

Starter miljøfond 
50 øre per plastpose er et miljøtiltak
som planlegges å tre i kraft fra
mars/april 2018. Satsingen er et
samarbeid mellom Regjeringen,
Dagligvarehandelens Miljøforum, Virke,
og NHO Service og Handel. 
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Les mer Les mer

  

De fleste får jobb 
61 prosent av dem som gikk ut av
introduksjonsprogrammet for
nyankomne innvandrere i 2015 var i
jobb eller utdanning ett år etter. 

Les mer

Erstatning i Seljord 
Matvarehuset mistet på kort varsel
kontrakt på matservering til de eldre på
institusjoner i Seljord og kommunen
overtok. Bedriften får nå hjelp av NHO
Service og Handel og saken ligger hos
Klagenemnda for offentlige anskaffelser
(Kofa). 

Les mer

- Bransjen blir hørt 
-Bransjen blir hørt. Det er ikke flertall
på Stortinget for søndagsåpne butikker,
sier Bjørn Næss i NHO Service og
Handel. 

Mer om saken

Attendo Velferd 

Scoret best på kvalitet 
Stavanger kommune har tildelt ny kontrakt for drift av
Boganes sykehjem i Stavanger til Attendo Velferd AS. 

Se mer

Nå 2.401 bedrifter med 5.943 virksomheter. Nye er:
Murrelektronik AS
www.murrelektronik.no

De 3 Stuer AS
Ny virksomhet
www.de3stuer.no

Lyreco Norge AS
www.lyreco.no

4Service AS
Ny virksomhet
Nettsted

Mer om saken
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