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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

20. september 2019

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

Les mer

  

Viktig BPA-utvalg 
Regjeringen oppnevner et eget utvalg
for brukerstyrt personlig assistanse
(BPA). Med i utvalget blir Torbjørn
Furulund fra NHO Service og Handel og
Trude Wester fra vår medlemsbedrift
Privat Omsorg Nord. 

Les mer

Spøkelseteiner fjernes
Spøkelsesteiner og andre fiskeredskaper
som dreper hummer, krabber, fisk og
andre dyr, skal nå fjernes i Raet
Nasjonalpark takket være million-støtte
fra Handelens Miljøfond. 

Les mer

Karriereløft for 2 av 3
2 av 3 får et karrièreløft med Female
Future. Søknadsfristen er 27.
september. 

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. 

Les mer

Faglig renholdsfrokost
NHO Service og Handel har en tett
relasjon til Norsk Forening for Service
og Renhold (NFSR) som arrangerer
faglig frokost i Oslo 10.oktober. 

Les mer

Arbeidsrett for handel
Arbeidsrettskurs for handel arrangeres i
Oslo 17.oktober. Kurset er for deg med
leder- eller personalansvar. Basert på
våre erfaringer fra medlemsbedriftene,
har vi laget et kurs som tar for seg
juridiske problemstillinger som
arbeidsgiver møter i hverdagen. 

Les mer
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Sterk slutt på året for
bemanningsbransjen 
Vekst på 10 prosent er prognosen for fjerde kvartal. I 5 av 9
sektorer rapporterer arbeidsgivere om sterkere
bemanningsutsikter sammenlignet med samme periode i
fjor, viser ferske tall fra ManpowerGroups
arbeidsmarkedsbarometer 

Les mer

  

Fet stavangerkontrakt
Vårt medlem Compass Group og Hinna
Park Facility Management AS har
signert en avtale til 100 millioner kroner
for levering av kantine, gjeste- og
møtemat, renhold og conciergetjenester
i Stavanger. 

Les mer

Åpen stol - ny møtepl.
Prosjektgeneral Peter vonkunz Brun har
etablert Åpen Stol, en ny, uformell
møteplass for frisører. Første seanse
gikk av stabelen i PÅHÅRET
Rådhusplassen i Oslo. 

Les mer

Møt kundene 
Er du klar for å treffe mulige offentlige
oppdragsgivere? 24 september inviterer
vi til dialogkonferanse i Næringslivets
Hus i Oslo. 

Les mer

Nå 2.391 medlemsbedrifter med 6.870 virksomheter. Nye er:
Berge Bygg og
Skadeservice AS
Facebook

Finn Schjøll / Iff Invest
AS
Nettsted

Maskin & Verktøy AS
Nettside

Mde Personell AS
Nettsted

Safran Ramin Akbari

Varodd AS
Nettsted

Østfold
Sikkerhetsservice Vakt
AS
Nettsted

Møllendal Hårdesign AS
Nettsted

Pastell Frisørsalonger
AS
Nettsted

Pilar Personell AS
Nettsted

Dine Medlemsfordeler
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