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Norge â€“ Wikipedia Utdannelse
og
arbeid.
RÃ¸islien
er
utdannet
sivilingeniÃ¸r i industriell
matematikk fra Norges
teknisk-naturvitenskapelige
universitet (NTNU) i 1998.
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GMT Jo RÃ¸islien â€“
Wikipedia - Hovedavtalen
Hovedavtalen omfatter bl.a.
forhandlingsordningen,
rettigheter
og
plikter,
arbeidsmiljÃ¸utvalg,
kompetanseutvikling,
likestilling og permittering.
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Kommunalt
tariffomrÃ¥de (KS) - Norsk
Lektorlag - Norsk Lektorlag
er en fagforening for
universitets
og
hÃ¸yskoleutdannede
lektorer og for andre
akademikere
med
tilsvarende
utdannelse.
VÃ¥re medlemmer har
mastergrad eller hovedfag.
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GMT Organisasjon - Norsk
Lektorlag - NÃ¥ er fÃ¸rste
luke i adventskalenderen
Ã¥pnet og fÃ¸rste lys tent. I
gÃ¥r var det tenning av
julegran pÃ¥ torg og
plasser, korene sang, nissen
kom med poser til barna og
vi voksne kjente at stresset
kom sigende.
LUFS :
Blogg - â€“ Sosiale
forskjeller truer rettsstaten.
(- Advokatene har et
samfunnsansvar.
Advokatbransjen er en
konservativ bransje preget
av kollegial lojalitet.
Advokater (rettshjelp) Forsiden
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