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Våre bransjer Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

23. februar 2018

- Det offentlige
bør lære av NHO 
-Ringer i Vannet-metodikken har potensiale til å få langt
flere i jobb og bør spres utenfor NHOs egne
medlemsbedrifter, sier NTNU-professor Jan Tøssebro til
Ukeavisen Ledelse, i dag, fredag. 

Les mer

  

Møt FM-studenter 
16 mars inviterer OsloMet til speed date
med FM-studenter på jobb-jakt. Dette
er relevant for bedrifter innen Renhold
og Eiendomsservice, Forvaltning, drift
og vedlikehold, samt Sikkerhet og
Beredskap 

Les mer

En av 5.000 blir sjef 
Hvert år, når konsernsjefen drar på
sommerferie, ansetter Adecco en
student, et ledertalent, som får bryne
seg på reelle utfordringer en toppleder
møter. Lønn: 100.000 kr i måneden.
5.000 har søkt på jobben i år 

Les mer

Komplett - amazon 
Vår medlembedrift Komplett frir nå til
alle som har en vare å selge, og vil
satse på Amazon-modell med flere
hundre sterke varemerker som partnere

Les mer

  

Ny lærebok - vektere 
Nye krav til opplæring av vektere er
bakgrunnen for at det nå kommer ut en
ny lærebok for de rundt 2000 vektere
som utdanner seg i faget årlig. Boken er
laget av NHO Service og Handel

- Helt umulig 
Tore Bakke i Bravida og er opptatt av å
sikre kompetanse og
konkurransedyktighet i et opphetet
byggemarked. Han mener han
muligheten for innleie er helt nødvendig

Look to Sweden 
- Vektere vil særlig kunne bistå med
livreddende førstehjelp, evakuering og
avsperring av områder, sier fagsjef
Runar Karlsen. Han beklager at Norge
ikke vil følge Sverige og la politiet ta
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sammen med NAF. 

Les mer

for å kunne ta på seg store prosjekter i
Norge. 

Les mer

seg av antiterror-opplæring av vektere. 

Les mer

Arbeid & Inkludering 

Fagkonferansen 18-19.april
Statsminister Erna Solberg har valgt å gjøre
arbeidsinkludering til en satsing for regjeringen i 2018.
Inkluderingsdugnaden blir dermed et naturlig tema for
Fagkonferansem 18.-19. april på Gardermoen. 

Les mer

Nå 2.395medlemsbedrifter med 5.867virksomheter. Nye er:
Østlandske Bedriftsservice
AS Avd Elko
www.obs24.no

Leif Rune Johannessen AS
Avd Rema 1000
Rådhusplassen
www.rema.no

Avd Rema 1000 Høvleriet
www.rema.no

Irene Damefrisør

Helse Studio Bergen,
WellMed
www.wellmed.no/

Bevar Meg Vel Hp AS 
Bevar Meg Vel AS
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