
Coop Nordland

• 2,4 mrd i omsetning

• 1200 ansatte

• 83 butikker

• 60 000 medlemmer



CASE CORNER CAFE



DAGENS SITUASJON PÅ CORNER CAFE ER RØD

• Hva skal vi gjøre med situasjonen på Corner Cafe? Leiekontrakten går ikke 
ut før om mange år. 

• Corner ligger «Vegg i vegg» med Prix.. og en økning i antall kunder til »nye 
Corner» vil også skape mer trafikk til Prix.. 

• Hva med å virkelig blåse liv i Coops verdisett som er å skape og dele 
verdier…på en ny og tøff måte? 

• Bodø skulle hatt en skikkelig kaffebar. Kan vi kombinere dette med en 
etisk og samfunnsnyttig driftsmodell? 

• Vi skal ikke legge noe i mellom på verken utstyr. Vi skal gi dem skikkelig 
opplæring, og alle forutsetninger for å lykkes. 

• Vi kaller det «Prosjekt S» og omdøper det hele til SAMVIRKELAGET når 
tiden er moden.  Et navn treffer oss midt i hjertet. 

• 16. februar 2018 la vi ned Corner Cafe og tapetserte vinduene i gråpapir. 

• Så startet jakten etter byens beste driver. 

• Samme dag la «Prosjekt S» ut sin første FB-post, og nå var det ingen vei 
tilbake. 



FØRBILDER



”Prosjekt S”

- Bodøs frokost, lunsj og kaffe sted nr 1

• HISTORIKK
• KONSEPT
• DRIFTSFORM
• PROSESSEN FRAM MOT ÅPNING
• MØT DE ANSATTE
• EVALUERING ETTER ÅPNING



HVA: 

• Coffeshop med det lille ekstra. 

• 10 av 10 både på etikk og uttrykk. 

• Prosjekt S er Bodøs kaffe og lunsjsted nr 1.

• Ny atmosfære for Bodø (design og uttrykk)

• Etisk og miljøvennlig driftsmodell.

• Vi går under radaren ved å kalle cafeen for ”Prosjekt S”. 

• Deretter omprofileres det til Samvirkelaget. 

DRIFTSFORM

• Driftsform: Samarbeid med NAV, skolene og Nordlandssykehuset. 

• Det første prosjekt starter opp Bodø. Så får vi se… 

• Nøkkelord: Spenning, ung energi, lagånd, kvalitet og ny sjanse. 

Konsept og visjon



• Samarbeidsavtale NAV, Nordland Fylkeskommune og skolene.

• DEN RETTE DRIVEREN. 

• Metode for å velge ut de rette rekruttene. 

• Smart markedsføring og kommunikasjon 

• Enkel og frisk meny 

• GOD OPPLÆRING OG SATSNING PÅ MENNESKENE

• Løpende god kommunikasjon med støttegruppe. 

• Trene opp unge medarbeidere til rekruttering innad i 
organisasjonen eller ut i arbeidsmarkedet.

• Introdusere Bodø for et konsept som er like rått på innsiden som 
på utsiden. (etikk og uttrykk)

• Bygge samfunnsansvar gjennom en inkluderende og tøff strategi 
som er i tråd med våre verdier. 

HVORDAN LYKKES?

MÅLSETTINGER



Støttegruppen

•Cathrine Jenssen-Tvervik •Lene Hellesvik Hansen

Representant 

Styringsgruppe – rekruttering / støtte 

- Driftsleder Daniel Andreassen
- S-lagets driver
- HR avdeling COOP Nordland



Styringsgruppe

TRULS

**Driveren av cafeen blir svært viktig for helheten i driftsformen. Vi ønsker personen knyttet mot kontaktperson i NAV. 
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”rekrutter”
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”førsterekka”

+ Kaffekurs
+ Servicekurs
+ Cafemanual
- Prepping av mat
- Oppvask
- Daglige rutiner 
- Servering

”Førsterekka” har jobbet inn rutinene og er 
trygg i stillingen. Faste vakter gjennom.

- Fast ansettelse?
- Intern driver etter et år? 
- Annen jobb i Coop?
- Annen jobb eksternt? 
- Fagbrev? 

Leder for teamet
Mentor
Pådriver
Inspirator
Ansikt utad 

Kontaktledd NAV og rekruttering
Kontaktledd mot skolene
Kontaktledd mot sykehuset

Driftsform

+ Milosh



DRIVEREN!

• Vi headhuntet Trus Bjerke som driver. 
• People person
• Glimt i øyet
• Kunne ikke lage kaffe 
• Drakk heller ikke kaffe
• Amazing Truls

STEG 1



PROSJEKT S – VIL DU JOBBE MED OSS? 

• 19. februar valgte vi å søke etter ansatte uten å avsløre 
konseptet. 

• Det er ikke CV-en som er i fokus, men motivasjonen og 
mennesket. 

• Dette gav oss oppmerksomhet og nysgjerrighet, og vi fikk 
rettet fokuset mot etikken i prosjektet. 

• Kanalene som ble benyttet var: Facebook, Instagram, Nav, 
Skolene og «jungeltelegrafen».

Stillingsannonsen

STEG 2



KATTA ER UTE AV SEKKEN

• Responsen på hva «Prosjekt S» egentlig 
er for noe har vært fenomenal. 

• Vi har fått 80 søkere og 30 av disse søkte 
på annonsen uten å vite hva «Prosjekt S» 
handlet om. Da vi spurte de hvorfor de 
hadde søkt så sa de at annonsen hadde 
snakket til akkurat dem.

• Posten vår «katta er ute av sekken» har 
fått 135 delinger og mer enn 2000 liker, 
hjerter og wow ☺ + en drøss av fine 
kommentarer. 

• Vi har nå 14 fantastiske medarbeidere 
som er topp motivert til å lære seg å lage 
kaffe. Det er medarbeiderne som som 
skal velge ut hva som skal være 
SAMVIRKELAGETS  grunnverdier.

STEG 3



SÅ STARTET INTERVJUPROSESSEN

• 80 søkere ble til 40 som gikk videre til intervju. 
• 20 av disse gikk videre til 2. gangs intervju. 
• Disse ble igjen silt ned til 14 medarbeidere. 

VERDIER

• Det er de 14 utvalgte medarbeiderne som skal sette 
SAMVIRKELAGETS  grunnverdier. 

• Under første møte med det utvalgte laget fikk de i 
oppgave å skrive tre verdier på hver sin kopp. 

• Ærlighet, respekt og positivitet. 

• To hektiske opplæringsuker. Alt fra meny, kaffemaskin 
og bli kjent med rutiner. 

STEG 4



INTERESSE I MEDIA

STEG 5







HVORDAN HAR DETTE GÅTT?

- Åpning 26. april 2018
- 32.000 kopper kaffe
- 4.000 samvirkesnurr
- 8.000 toast 
- 20 artikler
- Bo Nytt



HVORDAN ER HVERDAGEN? 

- Daglig drift
- Ansatte 
- Rutiner
- Utfordringer
- Hadde vi gjort det på nytt? 



TAKK FOR OSS. 

SPØRSMÅL? ☺


