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Coop satsar på praktikplatser i Göteborg 
 
Under hösten 2009 inleder Coop en satsning för att ta emot praktikanter i sina butiker i 
Göteborgsområdet. 
 
– Göteborg har drabbats hårt av lågkonjunkturen med ökad arbetslöshet som följd. Framförallt är 
det unga människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Genom att erbjuda runt 40 
praktikplatser i våra butiker vill vi ge unga människor framtidstro och en möjlighet till 
arbetslivserfarenhet inom handel, säger Lars Idermark, koncernchef i Kooperativa Förbundet (KF) 
där Coop-butikerna ingår.  
 
Praktikplatserna riktar sig till personer i åldern 18-24 år och praktiken kommer att ske inom 
butikskedjorna Coop Konsum och Coop Extra.  
 
–I framtiden kommer Coop att ha ett stort rekryteringsbehov i Göteborgsområdet och tanken är att 
vi även ska kunna rekrytera nya medarbetare bland praktikanterna. Handeln är en framtidsbransch. 
Nästa år öppnar vi en ny butik i centrala Göteborg och vi inom Coop har starka expansionsplaner 
för hela regionen. 
 
Coop ansvarar tillsammans med Konsumentförening Väst för praktikplatserna. 
 
– Kooperationen är inte enbart till för att skapa nytta för sina medlemmar utan ska även bidra till 
samhället i stort. Att hjälpa till och minska ungdomsarbetslösheten i Göteborg är ett mycket konkret 
sätt för oss att vara med och skapa samhällsnytta, säger Ulla Hultén, ordförande i 
Konsumentföreningen Väst. 
 
För mer information kontakta: 
 
Ulla Hultén, ordförande i Konsumentföreningen Väst, tel. 070-582 83 13 
Magnus Nelin, presschef KF/Coop, tel. 08-743 23 33 
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