Lønnoppgjøret: Her går grensen for NHO

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

06. mars 2020

Medlemsfordeler

Lønnsoppgjøret 2020

Kurs og seminarer

NHOs forhandlingsposisjon
for lønnsoppgjøret er klar
NHOs representantskapsmøte denne uken har vedtatt
forhandlingsposisjon for årets lønnsoppgjør. NHO mener
rammen i oppgjøret må ligge under 2,9 prosent.
- Vi må se 2-talet, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. Han tror det
er mulig å få til et lønnsoppgjør som gir norske
arbeidstakere økt kjøpekraft, samtidig som vi ikke svekker
bedriftenes konkurranseevne.
Les mer

Korona og bedrifter

Ny flyktningekrise?

Vi søker direktør

Her er oversikt over hvordan bedriftene
bør å forholde seg til Korona-viruset.
Oppdateres daglig.

Mottaksapparatet i Norge takler trolig
ikke en ny asyløkning lik den i 2015.

Vi søker bransjedirektør velferd.
Stillingen er nyopprettet. Søknadsfrist:
2. april.

Les mer

Les mer

Les mer

SMAK 2020

Coor vant NM Community
Catering 2020
Vårt medlem Coor, Equinor Business Center, Stavanger, gikk
helt til topps og vant NM Community Catering 2020.
Les mer
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Renset korona raskt

Årets beste byrå

For puslete?

Skadebegrensningsselskapet Polygon
gjorde en imponerende innsats etter
mistanke om koronasmitte på fly.

Randstad-selskapet Dfind er nylig kåret
til "Årets rekrutteringsbyrå". Anders
Beichmann, Dynamic People ble kåret til
årets hodejeger.

Aldri har så mange kommet i jobb.
Aldri har så mange blitt uføretrygdet
Hvorfor?
Har vi de rette verktøyene?
Møter vi mennesker på riktig måte?
Er politikken for puslete?

Les mer

Les mer

Les mer

Handelens miljøfond

80 millioner til
plastforskning
Norges forskningsråd og Handelens Miljøfond har inngått en
omfattende avtale for å bygge kunnskap og kompetanse om
plast. Norske forbrukere bidrar gjennom 50-øringen vi
betaler for hver plastbærepose.
Les mer

ÅRETS FRISØR 2020

140 på AFT-seminar

Korona og kontrakter

Til årets fotokonkurranser har vi gjort
noen endringer i enkelte kategorier. Ny
kategori er "Årets Kreative Team", som
erstatter "Årets Hårstylist".

140 personer var samlet på bransjens
svært matnyttige AFT-seminar. NAV
Vestland delte sine forventninger og
erfaringer. Dagen inneholdt også en
rekke eksempler fra bedrifter som har
gjort grep for å oppnå bedre resultater.

Utbruddet av koronaviruset kan gjøre at
bedriften din ikke mottar varer eller
tjenester som er bestilt. Det kan også
gjøre at bedriften selv ikke kan levere
varer eller tjenester som er solgt.

Les mer

Les mer

Les mer
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