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COOP GOTLAND

ANTAL ANSTÄLLDA
Coop Gotland har över 200 anställa och därtill 150  
säsongsanställda.  Vi är bland de största arbetsgivarna 
på ön. 
 
OLIKA YRKEN INOM FÖRETAGET
Hos oss finns yrken som butikssäljare, butikschef, 
driftchef, säljledare, bagare, kallskänka, lagerarbetare, 
café- och kundservicesäljare, ekonom/-assistent, värd-
skapsambassadör, personalchef, kommunikatör, IT-, 
marknads-, säkerhets- och miljöansvarig.
Besök gärna vår hemsida www.coop.se/ jobba hos oss 
och läs mer om alla yrken och hur det är att arbeta 
inom Coop. 

UTBILDNINGSVÄGAR
Gymnasieutbildning: handel, service, ekonomi eller livs-
medel. Högskoleutbildning inom relevant område.

OM FÖRETAGET 
Coop är en av Sveriges största livsmedelskedjor. Det finns 
cirka 800 Coop-butiker runt om i Sverige. Vi ägs av 3,5 
miljoner medlemmar, fördelade på ett trettiotal konsu-
mentföreningar. Vi är det gröna varumärket i branschen, 
flerfaldigt prisade för vår hållbarhetsprofil. Vi är ett 
kooperativ vilket betyder att vi ägs av våra medlemmar. 
Våra värderingar utgår från vad som är bra för affären,  
medlemmen och miljön. Det ska genomsyra allt vi gör 
varje dag i veckan.

ADRESS
Coop Gotland 
Stenhuggarvägen 5, 621 53 VISBY

Kontakt: Therese Ahlgren, Personalchef
Telefon: 010-747 30 07

Webbplats:   coopgotland.se
 
SOCIALA MEDIER

 StoraCoopVisby

Hur ser din framtid ut? Står du på tröskeln in i  
arbetslivet eller har du nya planer på 
gång? Är du intresserad av att arbeta 
med människor och mat? Gillar du att 
ge bra service och vill vara med på en  
arbetsplats som sticker ut och gör skillnad?  
Kanske finns ditt framtida arbete inom Coop  
Gotland?

Coop Gotland ägs av cirka 32 000 medlemmar. 
Coop Gotland är en kooperativ ekonomisk för-
ening. Kooperation innebär att vi ägs av våra 
medlemmar. Det betyder att alla de du möter 
i ditt dagliga jobb som har ett medlemskort är 
delägare i den organisation du arbetar för!

De flesta arbetar på butik som butikssäljare men 
det finns även ledaruppgifter på olika nivåer. 
I vår bransch söker vi människor med sinne för 
affärer, mat och matlagning samt intresse för 
att arbeta för och med människor. Ett omväx-
lande arbete med möjlighet att växa. Du som 
trivs med detta omväxlande arbete har stora 
möjligheter att göra karriär på arbetsplatsen. Vi 
har en organisationsform som tar tillvara på ta-
langer och gör det möjligt att växa inom Coop. Vi  
erbjuder också internutbildningar inom våra varu- 
områden, säkerhet och ledarskap.


