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14. september 2018

Fag, fest og
fellesskap 
NHO Service og Handel ønsker alle medlemmer velkommen
til Generalforsamling og konferanse i Næringslivets Hus og
fest på Hotell Opera. 

Les mer

  

Tok sølv i VM 
Det norske landslaget tok mandag kveld
en imponerende sølvplass i VM i
frisering i Paris, kategori Ladies
Fashion.- Dette vil heve statusen til
frisørfaget i Norge, sier trener Dag
Gustavsen. 

Les mer

De beste kantinene 
Trondheims-kantinene Hegstad &
Blakstad vant gull i kantine NM, mens
vår medlemsbedrift Brest fikk sølv. Våre
medlemmer Compass, Toma og De 3
Stuer hevdet seg også bra. 

Les mer

Bedre inkludering 
NAV har sammen med partene i
arbeidslivet laget en ny webportal for
bedrifter som vil bli bedre på
inkludering eller hindre at folk faller ut
av arbeidslivet. 

Les mer

  

Skal du starte nytt? 
Norge trenger 600.000 nye
arbeidsplasser de nærmeste årene. NHO
har et spesialtilbud til slike bedrifter. 

Les mer

Bemanning økte 6,6%

I 2. kvartal økte bemanningsbransjens
aktivitet med 6,6%. Det er nå vekst i
alle landsdeler unntatt på Sørlandet,
viser statistikk som NHO Service og
Handel ga ut denne uken. 

Les mer

Slik utvikles kvalitet 
Katten Maja fikk skryt da NHO Service
og Handel og våre medlemsbedrifter ga
innspill på området helse og velferd, for
650 høyrepolitikere i Stavanger. 

Les mer
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Ny statistikk: 

7 av 10 vil ansette flere 
Arbeidsgivere i syv av ni bransjer regner med å ansette flere
før nyttår, viser ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer
Q4 2018 som ble offentliggjort tirsdag. En viktig vekstmotor
nå er reiseliv. 

Mer her

  

Må si nei til pasienter 
De må si nei til pasienter som ønsker
rehabilitering etter sykdom som
rammer balanseevnen. Mange opplever
lang ventetid. Denne uken fikk eldre- og
folkehelseminister Åse Michaelsen (FrP)
lytte til erfaringene hos vår
medlemsbedrift Opptreningssenteret i
Finnmark (OiF). 

Les mer

Vi rundet 4000 
Denne uken rundet vi 4000 følgere på
Facebook. Er du en av dem? 

Les mer

Kjenner du vinneren? 
Vi skal kåre "Årets Service- og
handelsbedrift 2018" og "Årets
Talsperson 2018" og trenger din hjelp til
finne verdige vinnere. 

Les mer

Nå 2.400 medlemsbedrifter med 5.914virksomheter. Nye er:
Synsam Norge AS
Nettsted

The Hair Lab AS
Nettsted

Studio M Vågå AS
Nettsted

Stonetech AS
Nettsted

Susanne Sølling AS
Rema 1000 Fagerholt
Nettsted

HMS:agenda, 
Karianne Sagen
Nettsted

Helseforetaket Incita AS
Avd Vestmarkveien
Nettsted

Glasspaper People AS
Nettsted 

Ditt Tiltak AS
Nettsted

Aktimed Vest AS Avd
Sandnes
Nettsted

4Service Kantine AS
To nye kantiner
Nettsted

Les mer om
medlemsfordelene dine
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