
 
BAMA Fresh Cuts AB söker 

Operativ inköpare 
 

Är du nyfiken och lösningsorienterad? Har du ett intresse i en hälsosam livsstil och gillar grönsaker? Vi 
söker nu en Operativ Inköpare för minst ett års vikariat till vår produktionsenhet i Helsingborg! 

 

Om rollen 

Vi söker en operativ inköpare för ett vikariat i ungefär 1 år. I rollen som operativ inköpare förväntas 
du ha ett stort engagemang och ta ansvar för att lösa frågor och problem som uppstår rörande 
inköpsflödet, detta i samråd med Inköpschefen.  
 
Inköpsavdelningen består av tre medarbetare som tillsammans arbetar med att köpa in bra råvaror i 
rätt tid. Då Fresh Cuts AB främst producerar hackad, sköljd och packad sallad är det framförallt olika 
sorters sallad som inköpsavdelningen köper in.  
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter: 

- Planering av råvaror 
- Orderläggning och transportbokning 
- Leveransbevakning 
- Ekonomisk uppföljning och fakturagranskning 
- Uppföljning av reklamationsärenden 
- Administration 

 
Tjänsten är ett vikariat på ca 1 år och placerad i Helsingborg. 
 
Vi söker 
 
BAMA Fresh Cuts söker en driven, handlingskraftig och positiv person som vågar tänka utanför 
boxen. Då det dagliga arbetet innebär mycket samarbete med övriga avdelningar, medarbetare och 
leverantörer bör du vara samarbetsvillig, flexibel och ha en god kommunikativ förmåga.  
Vi jobbar med produkter som har kort hållbarhet vilket kräver ett högt tempo vid alla led i vår 
verksamhet. Vi söker dig som trivs med att ha många bollar i luften och gillar att hitta kreativa 
problemlösningar.  
 
God datorvana och goda kunskaper i det engelska och svenska språket är ett krav. 
Det är meriterande om du antingen har en relevant utbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet 
(ca 3 års arbetserfarenhet av en liknande roll).  
 
Mer information om tjänsten 
Vänligen kontakta Sandra Lasson via mail sandra.lasson@bama.se alt. tel 072 45 22 771 om du vill 
veta mer om tjänsten.  
 
Ansökan 

Urval kommer att ske löpande, vilket innebär att anställning kan ske innan annonsens slutdatum. 
Skriv ”Operativ Inköpare” i ämnesraden när du skickar in din ansökan. Vi ser fram emot din ansökan! 
Skicka din ansökan till recruitment@bama.se senaste den 24 april.  
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Tillträde: Juni 
Placering: Helsingborg 
Anställningsform: 1 års vikariat 
Ansökan skickas till: recruitment@bama.se 

 

Om företaget 

BAMA är ett av Nordens ledande företag inom frukt och grönt, växtbaserat och färsk färdigmat. 
Efterfrågan på gröna alternativ fortsätter att öka och vi står redo att möta den med ett brett 
sortiment av goda produkter. 

Vi förser dagligvaruhandel, servicehandel och grossistled inom livsmedelssektorn i Norden och 
Baltikum med växtbaserade alternativ, färdigskurna sallader och färdiga måltider. Ett offensivt 
hållbarhetsarbete går som en grön tråd genom hela vår verksamhet.  

Bama Nordic omsätter ca 1 MDSEK, har ca 450 medarbetare och ägs i sin tur av Bama Gruppen AS – 
Norges största aktör inom frukt och grönt med en årlig omsättning om ca 20 MDNOK.  
För mer information: www.bama.se 
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