
BAMA Fresh Cuts AB söker 

Underhållstekniker

Bama Fresh Cuts AB (Sverige) tillsammans med Bama Fresh Cuts Oy (Finland) är Nordens största producent av färdigsköljda och 

färdigskurna sallader samt grönsaker. I våra sortiment finns både mixade singelsallader och grönsaker av finaste kvalitet och ursprung. 

Tillsammans med Bama Foods (fd Nordic Lunch) och CQ Foods utgör våra enheter dotterkoncernen Bama Nordic med en total 

omsättning om 1 MDSEK med ca 400 medarbetare. Några av våra mer välkända varumärken som finns representerade på 

konsumentmarknaden är Vegme, Lillesjö och Greenest.  

Bama Nordics driver en vision om en sundare och friskare framtid. Vi låter vår värdegrund – Målinriktad, Ansvarstagande, Inspirerande 

och Samverkande – vägleda oss i detta arbete, i allt från vår produktutveckling och klimatpåverkan till hur vi arbetar och utvecklas 

tillsammans. 

Bama Nordic ägs i sin tur av Bama Gruppen AS – Norges största aktör inom frukt och grönt med en årlig omsättning om ca 17 

MDNOK. För mer information: www.bama.se 

Om rollen 

Vi söker en medarbetare till underhållsavdelningen på Bama Fresh Cuts AB i Helsingborg. Underhållsgruppen 

samarbetar för att säkerställa en hög tillförlitlighet och kvalitet genom att förebygga och avhjälpa mekaniska och 

elektriska fel. Som underhållstekniker kommer du arbeta nära underhållschefen. Underhållet omfattar både 

produktionsanläggningen och fastigheter. Du är även delaktig i förbättringsprojekt, ombyggnader och installation av 

ny utrustning. Som underhållstekniker samarbetar du även med arbetsledningen, kvalitet- och 

utvecklingsavdelningen.  

Bakgrund och tidigare erfarenhet
För att lyckas i tjänsten krävs erfarenhet av underhållsarbete, gärna inom livsmedelsproduktion med dess högt ställda 

hygienkrav. Vi tror du har goda allmänna kunskaper inom service och felsökning samt en högre kompetens inom 

något specialområde. Särskilt intressanta kompetenser är svetsning i rostfritt och/eller felsökning i el- och styrsystem, 

PLC och servoprogrammering. Har du dessutom förmågan att organisera, leda och instruera andra finns fler 

utvecklingsmöjligheter.  

Som person är du flexibel och lösningsorienterad. Du är lagspelare som tar ansvar för dina arbetsuppgifter och sätter 

värde vid att få hjälpa andra. Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt som lojalitet, omtanke och 

problemlösningsförmåga. Du trivs med ett högt arbetstempo och ett varierat arbetsinnehåll. Svenska och engelska i 

tal och skrift är ett krav då instruktioner och kontakter kräver det. Körkort B är också ett krav och du skall kunna jobba 
skift. 

Ansökan
Vi ser fram emot din ansökan märkt ”Underhållstekniker”. Skicka din ansökan till goran.stojanovski@bama.se För mer 

information om tjänsterna kontakta underhållschefen Goran Stojanovski på tel.nr 0708-557183 

Tillträde: Snarast 

Placering: Helsingborg 

Frågor hänvisas till: Goran Stojanovski – tel.nr 0708-557183 

Ansökan skickas till: goran.stojanovski@bama.se 

Din ansökan bör innehålla ett CV samt Personligt brev där du beskriver dina kvalifikationer utifrån rollen. Urval kommer att ske 

löpande, vilket innebär att anställning kan ske innan annonsens slutdatum. Vi ser därför gärna att du skickar in din ansökan, med 

"Underhållstekniker" i ämnesraden, omgående. Vi ser fram emot din ansökan! 

Inför den här rekryteringen har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med 

mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. 

http://www.bama.se/



