
Ansøgningsskema Coop Retorikskole 2019 

Navn:  

Adresse:  

Postnr. & By:  

Mail:  

Telefonnr.:  

Alder:  

Uddannelse:  

Stilling (arbejde):  

 

Hvorfor vil du gerne være en del af første årgang på Coop Retorikskole 2019? 

Svar: 

Hvilke erfaringer har du med at holde oplæg foran større forsamlinger? 

Svar: 

På hvilke 5 ”scener” regner du med at kunne tage ud og fortælle en Coop-nær historie (der skal deltage 
mindst 50 personer)? (Eksempel på en scene: den lokale Coop butik, lokale aftenskole, lokale foreninger, 
årsmøder og generalforsamlinger osv.) 

Svar: 

Alt det med småt: 

Betingelser og krav 
Når du ansøger op optagelse på retorikuddannelsen, takker du samtidig ja til at formidle nogle af Coops gode historier: I løbet af 
uddannelsen forpligter du dig således til at formidle et Coop-nært emne, du brænder for. Det kan være i den lokale Coop butik, i 
forsamlingshuset, på skolen, gymnasiet eller plejehjemmet – eller måske som en film på de sociale medier? Ved at være med på 
Retorikskolen forpligter du dig til at formidle for +5o tilhørere mellem 5 og 10 gange. Vi forventer også, at du kan stille op til Coops 
generalformsamlinger og årsmøder som oplægsholder. Denne ansøgning skal suppleres af en lille video på max 2 minutter. Læs 
mere på https://coopforum.dk/uddannelse/retorikskolen-i-coop/ 

12 pladser på første årgang 
Der er et begrænset antal pladser på årgangen. Vi kan derfor ikke garantere alle en plads. Det kan derfor blive nødvendigt at give 
afslag på ansøgninger, hvis der er flere egnede ansøgere end pladser på holdet. 
 
Ansøgningsfrist 
Vi skal modtage din ansøgning på mail karsten.toksvig@coop.dk senest den 19. august 2019. Den supplerende video indsendes 
senest samme dato via wetransfer.com – ligeledes til mail karsten.toksvig@coop.dk. Der gives svar på ansøgningen i uge 38. 

 

 

Eventuelt: (andre relevante oplysninger du synes vi bør vide) 
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