
 

 
 
Bama Fresh Cuts AB i Helsingborg söker en 
 

Kvalitetschef 
 
Bama Fresh Cuts AB och Bama Fresh Cuts Oy är sedan 2019 en del av norska BAMA Group A/S. 
Tillsammans är vi nu Nordens största producent av färdigsköljda och färdigskurna sallader samt 
grönsaker. I sortimentet finns såväl mixade singelsallader som grönsaker av finaste ursprung. Det 
som tillverkas hos oss är alltid klart att serveras och njutas i hemmet, skolan eller att på någon av de 
restauranger som vi dagligen förser med våra produkter. Vi vill göra Norden grönare och sundare! 
 
Rollen:  
Bama Fresh Cuts söker en kvalitetschef med huvudsakligt ansvar att säkerställa kundens krav och 
förväntningar. Du ansvarar för att säkerställa att företaget uppfyller tillämpliga lagar och föreskrifter, 
samt kundspecifika överenskommelser. Du är en operativ ledare, som kommer att leda din 
organisation genom att coacha och utveckla företagets funktioner från jord till bord, i målsättningen 
att varje dag leverera produkter till marknadens bästa kvalitet. Tjänsten är placerad i Bama Fresh 
Cuts anläggning i Helsingborg, där du tillsammans med engagerade medarbetare kommer in i en 
växande organisation. 
 
Du rapporterar direkt till Fabrikschefen och kommer att ingå i ett kvalitetsteam tillsammans med 
övriga kvalitetsavdelningar inom koncernen. Fabriken är idag certifierad enligt BRC. 
 
Arbetsuppgifter: 

• Leda och utveckla medarbetarna inom kvalitetsavdelning 

• Ansvara för att företaget uppfyller tillämpliga lagar och föreskrifter inom kvalitet 

• Leda och utveckla företagets kvalitetsledningssystem 

• Delta och i relevanta fall, driva revisioner både internt- och externt 

• Initiera och leda utbildningar inom tilldelat ansvarsområde 

• Driva och delta i produkt- och processutvecklingsarbetet – fortsätta bygga in kvalitet i varje 

process 

• Tillsammans med inköps- och produktionsavdelningar delta i leverantörsbedömningar  

• Leda HACCP-arbetet 

• Leda och samordna kundspecifika kvalitetsärenden 

• Etablera och säkerställa nyckeltal, mål och strategier inom ansvarsområdet 

• Samarbeta med övriga enheter inom Bama Koncernen (Finland, Sverige och Norge) på både 

strategisk och operativ nivå. 

• Löpande samordna miljöfrågor 

 
Personliga Egenskaper: 
För att lyckas med uppdraget så tror vi att du drivs av att göra skillnad och har ett starkt 
resultatfokus, i kombination med mycket goda ledaregenskaper. Du är även strukturerad och har ett 
metodiskt arbetssätt och en förmåga att fatta snabba beslut. Vi värdesätter en god kommunikations- 
och samarbetsförmåga, då funktionen är central i bolaget med många kontaktytor, interna som 
externa. 
 
Dina kvalifikationer: 

• Universitets- eller högskoleutbildning, till exempelvis Agronom eller Civilingenjör med inriktning 

mot livsmedel, kemi, eller liknande erfarenhet är ett krav 

• Tidigare ansvar för HACCP-arbete är en förutsättning 



 

 
 
• Mycket god kännedom inom BRC eller ISO 22000 (FSSC) 

• Minst 5 års erfarenhet av brett kvalitetsarbete inom livsmedels- eller läkemedelsindustri 

• Flytande i svenska och engelska (tal och skrift) 

• Tidigare arbete inom miljöledningssystem är meriterande. 

 
Ansökan  
Vi ser fram emot din ansökan med ett uppdaterat CV och Personligt brev så snart som möjligt, dock 
senast den 19 september. Märk din ansökan med ”Kvalitetschef” i ämnesraden och skicka den 
till recruitment@bama.se   
Inkludera eventuella frågor om rollen i din ansökan och notera att vi går igenom ansökningarna 
löpande. 
Vi ser fram emot din ansökan!   
 
Tillträde: Snarast   
Anställningsform: Tillsvidareanställning 
Placering: Helsingborg  
Ansökan skickas till: recruitment@bama.se   med ”Kvalitetschef” i ämnesrade 
Frågor hänvisas till: recruitment@bama.se  
 
 
Inför den här rekryteringen har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi 
undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.   
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