
 

 
 

 
BAMA er det ledende selskapet i Norge innen fersk frukt og grønt. Selskapet har også en sterk posisjon innen 
påsmurte produkter, drikke og blomster. Den internasjonale virksomheten omfatter hel- og deleide selskaper i 
Sverige, Finland, Polen og Nederland. Visjonen vår er «En sunnere og ferskere framtid». Forretningsidéen er å 
skape grønn, ansvarlig vekst gjennom ferske og sunne produkter basert på samarbeid i hele verdikjeden. Vi tar 
ansvar for bærekraftige løsninger som sikrer god kvalitet fra jord til bord, og er til stede i hele samfunnet for å 
inspirere til sunnere livsstil. Vi har rundt 2300 ansatte i Norge og 810 internasjonalt. BAMA omsatte for 20,3 
milliarder kroner i 2020. Les mer på www.bama.no 
 

Bama Eiendom AS er et heleid datterselskap i BAMA og eier og forvalter ca 240.000 m2 kombinasjonsbygg.  
Kundene og leietakerne er konsernets virksomheter.  
 
Bama Eiendom har som målsetning å være en profesjonell eiendomsaktør med god miljøprofil. Brukerne skal til 
enhver tid kunne tilbys tidsriktige- og effektive lokaler i tillegg til øvrige eiendomsrelaterte tjenester.  Bama 
Eiendom ivaretar all forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av egne eide- og innleide bygg/lokaler.  
 

Selskapet søker nå etter en selvstendig og samarbeidsorientert Teknisk sjef. Stillingen vil innebære teknisk 
driftsansvar for hovedterminalen på 45 000 m2 på Nyland Syd i Oslo samt overordnet ansvar for drift av øvrige 
eiendommer i Norge. På sikt vil stillingen også kunne omfatte teknisk rådgivning og prosjektbistand i de 
utenlandske enhetene i BAMA 
 
Teknisk sjef vil rapportere til eiendomssjefen og være hans høyre hånd.   
 

 

 

Teknisk sjef  
-nybygging – drift – bransjeledende teknologi 

 

 
Oppgaver og ansvar 

• Operativt ansvar for at tekniske forhold blir ivaretatt i BAMAs eiendommer  

• Oppfølging av konsernkunder og samarbeidspartnere  

• Personalansvar - for tiden 11 ansatte 

• Budsjett- og resultatansvar innen området forvaltning, drift og vedlikehold av 

bygningsmassen                        

 
Kvalifikasjoner 

• Elektroteknisk, VVS eller byggteknisk utdannelse, fortrinnsvis på høyskolenivå  

• Erfaring som leder  

• Erfaring fra drift av større industri/lagerbygg/prosessanlegg          

• Kunnskaper og interesse innenfor ENØK og miljø                            

• Erfaring fra selvstendig arbeid i prosjekter         

• Har gode datakunnskaper og økonomisk forståelse   

• Kommunisere godt skriftlig og muntlig på norsk og engelsk. Norsk tilvarende nivå 
B1                               

 
 

Personlige egenskaper 



• Analytisk, systematisk og teknisk tverrfaglig anlagt                    

• Engasjert, løsningsorientert og serviceorientert  

• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 

 

Vi tilbyr: 

• Varierte oppgaver og et godt arbeidsmiljø 

• En arbeidsgiver med et viktig samfunnsoppdrag, som gjenspeiles i vår visjon «En 

sunnere og ferskere fremtid» 

• Konkurransedyktige betingelser 

• Nytt bygg med personalrestaurant og treningsrom 

 

 

Aktuelle kandidater vi bli bakgrunnssjekket via Semac.               

 
Vil du vite mer? Ta kontakt med eiendomssjef Terje Rikstad, telefon 93 23 84 60 eller vår rådgiver i De4 
Esten Solberg, telefon 93 25 25 11. Alle henvendelser behandles konfidensielt.  
Søknad sendes snarest til: esten.solberg@de4.no.  
Søknadsfrist er tirsdag 19.04.2022. 
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