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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

22. juni 2018

50 nye jobber i Radisson
via Ringer i vannet 
-Vår ambisjon er å gi jobb til 50 personer i løpet av året som
kommer, sier HR-direktør Josefine Janson. I dag underskrev
hotellkjeden Radisson en konsernavtale med Ringer i vannet
som åpner store muligheter. 

Les mer

  

Starter 15. august 
Handelens Miljøfond vil bruke 300 - 400
millioner kroner i året til å redusere
plastposebruk, redusere plastforsøpling
og øke ressursutnyttelsen av plast. 

Les mer

Første med Apple Pay

Vår medlemsbedrift Kolonial.no blir
første nettbutikk i Norge med Apple
Pay. Denne nyheten sprakk gründer Karl
Munthe-Kaas under Trendkonferansen i
regi av NHO Service og Handel. 

Les mer

HMS-kurs på nett 
Alle bedrifter i NHO får nå mulighet til å
ta et rimelig HMS-kurs som e-læring. 

Les mer

  

Roser Ringer i vannet 
Ringer i vannet fikk ros av regjeringen i
går, da statsminister Erna Solberg,
finansministrer Siv Jensen,
kulturminister Trine Skei Grande var på
bedriftsbesøk. 

Les mer

Bobler over av ideer 
Det bobler over av ideer jeg vil ta med
meg hjem, sier Katharine Gude Aspvik i
Smart Bemanning etter å ha deltatt på
Trendkonferanse 2018. 

Se film

Svarer Fagforbundet 
Fagforbundet kommer med en rekke
påstander om oss private som drifter
tjenester på oppdrag for kommunene.
Det kan ikke stå uimotsagt, skriver Nina
Torp Høisæter i Dagsavisen. 

Les mer

https://www.nhosh.no/om-oss/vare-medlemmer/
https://www.nhosh.no/medlemsforhold/
https://www.nhosh.no/politikk/
https://www.nhosh.no/bransjer/arbeid-og-inkludering/nyheter/2018/50-jobber-i-radisson-via-ringer-i-vannet/
https://www.nhosh.no/jus-hjelp/hms/hms-nyheter/5-smarte-ting-a-gjore-for-a-fa-ned-sykefravaret/
https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/nyheter/2018/handelens-miljofond-starter-opp-15.-august/
https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/nyheter/2018/forste-nettbutikk-i-norge-med-apple-pay/
https://www.nhosh.no/jus-hjelp/hms/hms-nyheter/ta-lovpalagt-hms-kurs-som-e-laring/
https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/nyheter/2018/handelens-miljofond-starter-opp-15.-august/
https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/nyheter/2018/forste-nettbutikk-i-norge-med-apple-pay/
https://www.nhosh.no/jus-hjelp/hms/hms-nyheter/ta-lovpalagt-hms-kurs-som-e-laring/
https://www.nhosh.no/bransjer/arbeid-og-inkludering/nyheter/2018/enklere-lonnstilskudd/
https://www.facebook.com/nhoserviceoghandel/videos/1800285213340445/
https://www.nhosh.no/bransjer/helse-og-velferd/nyheter-helse-og-velferd/2018/vi-jobber-i-samfunnets-tjeneste/
https://www.nhosh.no/bransjer/arbeid-og-inkludering/nyheter/2018/enklere-lonnstilskudd/
https://www.facebook.com/nhoserviceoghandel/videos/1800285213340445/
https://www.nhosh.no/bransjer/helse-og-velferd/nyheter-helse-og-velferd/2018/vi-jobber-i-samfunnets-tjeneste/


Ukens Nyheter fra NHO Service og Handel

http://www.anpdm.com/newsletterweb/45425D427544445B4573474A59/40?noTracking=true[28.06.2018 10.36.46]

Nytt ledelsesprogram 

Driver du en små eller
mellomstor bedrift? 
Vi har skreddersydd et lederprogram for deg i Oslo og Lisboa
høsten 2018 og våren 2019. 

Blir du med?

  

Sterkt halvårsmøte 
Med 200 deltakere var det idenne uken
rekordsterkt oppmøte for Bemanning og
Rekruttering som arrangerte årsmøte,
konferanse og bransjens sommerfest. 

Les mer

Bistår i Sverige 
Steinar Vadla Risa i vår medlemsbedrift
Vadla Trygghetsbyrå bistår svenskene i
hanskes med økende butikktyveri. 

Les mer

Stenger gode ideer 
- Hver eneste dag ser vi eksempler på
at tjenester rundt oss blir bedre fordi
flere konkurrerer om å utvikle den beste
løsningen. Men i norsk helse og omsorg
stenges de gode ideene ute, viser en ny
rapport fra Menon Economics. På sikt
kan det true hele velferdsstaten, skriver
Anne-Cecilie Kaltenborn i en kronikk i
DN. 

Les mer

Oppdateringer hver dag: 

Få siste nytt fra NHO
Service og Handel! 
Følg oss på Facebook. 

Trykk her for å følge oss

Nå 2.383 medlemsbedrifter med 5.846 virksomheter. Nye er:
Still Norge
Nye avdelinger i Vestbygd,
Trondheim, Stavanger,
Oslo, Berlevåg og Bergen
www.still.no

Polygon AS 
Nye Avdeinger i Vadsø,
Tromsø, Narvik, Harstad,
Finnsnes og Alta
Nettsted

Krysset Frisør AS
På nett

Fremtiden i Norge AS
Nettside

Eurest AS
Ny virksomhet
Nettsted

Bryn & Beauty AS
På nett

Auster Salon &
Academy AS, Avd. Oppsal
Nettsted

Albatross Forpleining
Ny virksomhet
Nettsted

4Service
Ny virksomhet
Nettsted

Les mer om
medlemsfordelene dine
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