Det var på høy tid at det kom

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

30. nov. 2018

Våre bedrifter

Medlemsservice

Politikk

-En god start, men det er
nå jobben begynner!
-Det er på høy tid at handelsnæringen med 380.000
arbeidsplasser endelig får sin egen Stortingsmelding.
Meldingen har mange gode intensjoner og flere gode forslag
til ny politikk. Dette er en god start, men det er nå jobben
begynner, sier adm. dir. Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO
Service og Handel.
Les mer

Fleksibelt arbeidsliv

Oslo venter ikke

Først med lærlinger

Ap vil fjerne muligheter for å jobbe
fleksibelt: Under Stortingets høring
denne uken understreket NHO Service
og Handel at mange arbeidstakere selv
ønsker gjennomsnittsberegning av
arbeidstid og ser på dette som et gode.

Oslo kommune venter ikke på
høringsrunden om nye regler og er
allerede i gang med å gjennomføre
anskaffelser innenfor helse- og
omsorgssektoren som er reservert for
ideelle organisasjoner.

For første gang søker et
bemanningsbyrå om å bli godkjent som
lærebedrift i betong- og tømrerfaget i
Oslo.

Les mer

Les mer

Les mer

Svar på et spørsmål på Facebook:

Vinn gavekort for 1000 kr
Dette er NHO Service og Handels adventskalender. Hver uke
fram til jul gir vi deg en ny julenøtt. Vi trekker en heldig
vinner som får et gavekort på 1.000 kroner fra en av våre
medlemsbedrifter. Klarer du å tippe riktig på spørsmålet? Da
er du denne uken med i trekningen av et gavekort fra
Komplett. Vinneren blir trukket 7. desember
Les mer
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Vil du bli ny kollega?

Viktig vennskap

Hva tjener de?

NHO Service og Handel har ledig fire
nye stillinger. Det er to
jurister/advokater, "Selger" og
"Prosjektleder for foreningens ulike
møteplasser".

Simon sitter en sofa og ser på TV. Han
ser bilder av båtflyktninger som
kjemper sitt livs kamp på vei over
Middelhavet til Italia.

Ny rapport lanseres 6. desember: Hva
tjener de private på å levere ulike
helse- og velferdstjenester og hvordan
disponeres overskuddene i
virksomhetene? Tar de ut utbytte og
hvor store er disse utbyttene? Hva er
forskjellene og likhetene mellom
aksjeselskap og ideelle virksomheter?

Les mer

Les mer

Les mer

Konferanse for
sykehus-leverandører
Renholdsbransjen, FDV, kantiner og andre leverandører bør
merke seg at Sykehusinnkjøp arrangerer Dialogkonferansen
2019 på Scandic Holmenkollen Park i Oslo 2. - 3.april 2019.
Les mer

Slurver med ID-kort

Økt brannfare før jul

Ekstrem makeover

35 prosent av de ansatte i bygg- og
anlegg mangler gyldig HMS-kort som er
et lovpålagt krav.

Én av tre følger ikke røykvarslerlovkrav: Det skal være minimum én
røykvarsler for hver 60 kvadratmeter i
hver etasje, men dette lovkravet er det
ikke alle som følger.

«Hår & Skjønnhet» får ekstrem
makeover
-Dette blir en fargesprakende festival
som deltakerne ikke har sett maken til
før!!

Les mer

Les mer

Les mer

Nå 2.433 medlemsbedrifter med 6192 virksomheter. Nye er:
Karrierespesialisten AS
Facebook
Go4bemanning AS

Sylvi Blix AS Rema 1000
Nesbyen
Nettside

Snøfnugg AS
Nettside
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Seniorvikarene AS
Nettside
Les mer om
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medlemsfordelene dine
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