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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

15. juni 2018

5 smarte ting å gjøre for å
få ned sykefraværet 
En daglig telefon mellom sjef og ansatt er blant de smarte
tingene å gjøre for å få ned sykefraværet. Fafo la denne
uken frem en ny rapport basert på de beste erfaringene fra
privat og kommunal sektor. 

Les mer

  

Hva får fraværet ned?

Vet vi egentlig hva som virker på
sykefraværet? Innerst inne? Vet vi det,
spurte statssekretær Christl Kvam, da
Fafo la frem ny forskning på et
frokostmøte i regi av NHO Service og
Handel. 

Les mer

The Garden Party 
NHO Service og Handel har hagefest 20.
juni i Næringslivets Hus. Samme dag er
det TREND-konferanse. Kommer du? 

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

  

Vil utrede franchise 
Rødts forslag om å pålegge eiere av
franchise delt arbeidsgiveransvar ble
nedstemt i Stortinget, men det ble
flertall for et forslag fra H, FrP, V og KrF
om å utrede franchise som ordning. 

Les mer

Øker med 30 kantiner

Bare 16 år gamle startet Frode Standahl
og hans bror egen bedrift. Nå har AB
Solutions over 1000 ansatte og styrket
seg med 50 nye ansatte i 30 kantiner
ved å overta Beet Kantiner AS. 

Les mer

Ble begeistret 
Eldreministeren Åse Michaelsen besøkte
denne uken vår medlemsbedrift Villa
Omsorg i Oslo. 

Les mer
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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?

  

Utleie dekker ikke nok

Utleie av arbeidskraft mellom bedrifter
gjør bemanningsbransjen unødvendig,
skriver Klassekampen . - Feil. Det er
supert å leie fra hverandre, men det
dekker bare en liten del av behovet, sier
Anne-Cecilie Kaltenborn til avisen. 

Les mer

Lokket BBC til Norge 
Kurset har fått internasjonal
oppmerksomhet, og for andre gang har
vår medlemsbedrift Hero fått besøk av
den britiske kringkastingskanalen, BBC. 

Les mer

Hindrer matsvinn 
Slik har Norges største
personalrestaurant kuttet matsvinnet
med ett tonn. 

Les mer

Oppdateringer hver dag: 

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

Trykk her for å følge oss

Nå 2.381 medlemsbedrifter med 5.827virksomheter. Nye er:
Still Norge AS
Avd i
Vestbygd,Trondheim/Hoved,
Stavanger, Oslo, Berlevåg
og Bergen
Nettside

Rema 1000 Anniken
Landbakk AS
rema.no

Auster Salon & Academy
AS
Nettsted

Albatross Forpleining
To nye virksomheter
Nettsted

Mizu AS
Facebook

Krysset Frisør AS
Mer om bedriften

Kraft Drift AS
Nettside

AA Leker, kontor og utstyr
AS
Mer om bedriften

Dalane Zoo AS
Facebook

Bryn & Beauty AS
Mer om bedriften

Les mer om
medlemsfordelene dine
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