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Medlemsfordeler støttepakker Korona-sider

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

04. desember2020

Vekterstreiken er over 
Vekterstreiken er over etter at det også med Norsk
Arbeidsmandsforbund (NAF) ble oppnådd enighet om en
avtale på linje med den Parat-vekterne sa ja til for en måned
siden. De ansatte tok opp igjen arbeidet i dag, fredag. 

Les mer

  

Ferske bransjetall 
Vi har samlet statistikk for handel i
november. 

Les mer

Søker prosjektleder 
Vi søker en prosjektleder til utvikling av
nye utdanninger for mellomledere i
drift- og servicebransjen. 

Les mer

Kartlegger innovasjon
Hvordan har serveringsbransjen og
matindustrien blitt mer innovative under
koronakrisen? Det skal en ny
undersøkelse finne ut av som et
samarbeid mellom NHO Service og
Handel, NHO Mat og Drikke og
matforskningsinstitutt Nofima. 

Les mer

Utrolig glad for fast jobb 
Andrea (27) mistet jobben på Color Line: – Jeg er utrolig
glad for fast jobb i Sande. Hun ble ansatt i Jobzone som
leide henne ut til frisørsalongen da den kunne åpne dørene
igjen. 

Les mer
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Innovativt toalett 
Coor er blant de mest innovative
medlemsbedriftnee våre, både når det
gjelder å ta i bruk ny teknologi og når
det gjelder nye
samarbeidskonstellasjoner og
samarbeidsformer. Et godt eksempel er
sensorer og komprimatorer som testet
ut på toalettene på Storo Storsenter. 

Les mer

Ny HK-avtale 
Handel og Kontor og NHO Service og
Handel har denne uken kommet til
enighet om endringer i
Handelsoverenskomsten. Dette var den
første forhandlingen på den nye avtalen
som gjelder for ordinære
handelsvirksomheter og netthandel. 

Les mer

Gjennomslag 
- Vi er glade for at regjeringen og Frp
har kommet oss og våre bedrifter innen
handel i møte ved å kutte betydelig i
avgiftene på typiske
grensehandelsvarer. Dette vil endre
handlevaner og skape nye, norske
arbeidsplasser, sier Anne-Cecilie
Kaltenborn, adm.dir. i NHO Service og
Handel. 

Les mer

Nytt verktøy for dialog for
renholdsbedrifter under
korona 
Verktøyet er utviklet av Drift og Service i NHO Service og
Handel i samarbeid med Avonova (tidligere Stamina Helse).
Dette er et supplement til smitteveiledere som er utarbeidet.

Les mer

-Konkurransetilsynet er på
ville veier 
- Jeg har jobbet i både bank og varehandel og har forholdt
meg til både Konkurransetilsynet og Finanstilsynet. Mitt
inntrykk er at mens Finanstilsynet virker til beste for
markedet og kundene, gjør Konkurransetilsynet det ikke,
skriver Rema-sjef Trond Bentestuen i DN. 

Les mer
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