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PRESSEMELDING 
 
 
 
Produsent og lærling fra Salford henter hjem sølvmedaljer fra nasjonal prisutdeling for bedrifter 
 
Mettler Toledo Safeline, og en ung lærling har blitt utnevnt som ”British manufacturing champions” 
etter å blitt tildelt sølv ved EEF Future Manufacturing Awards som ble avholdt i London forrige måned. 
 
Salford-baserte Mettler Toledo Safeline, som har 300 ansatte og produserer industrielle 
metalldeteksjonsløsninger for behandling og emballering innen næringsmiddels- og 
farmasiindustrien, kom på andreplass i priskategorien «Environmental Achievement» (miljømessig 
prestasjon), sponset av CMR Consultants. Denne prisen går til produsenten som har gjort mest, eller 
tatt de mest innovative skrittene, for å forbedre miljøeffekten. 
 
Og det ble ikke bare én pris – selskapet sikret seg enda en medalje da den 25 år gamle lærlingen 
Jordan Brophy ble nummer to i priskategorien «Outstanding Final Year Apprentice» (enestående 
sisteårslærling), sponset av Siemens. 
 
Mens Jordan imponerte dommerne med sin utmerkede kombinasjon av både tekniske ferdigheter og 
produktkunnskap, imponerte arbeidsgiveren hans med sin pragmatiske, teamorienterte tilnærming, 
som har ført til gode resultater på en rekke områder innen virksomheten. Dommerne uttalte at 
selskapet hadde utvist svært miljømessig bevissthet, innovasjon og økonomisk design med en tydelig 
visjon for fremtiden. 
 
Begge ble valgt av et dommerpanel bestående av bedriftsledere, 
bransjeeksperter og akademikere, og de møtte hard konkurranse fra 
en rekke dynamiske virksomheter, små og store, fra hele 
Storbritannia. 
 
Nicola France, HSE Officer ved Mettler Toledo Safeline, uttalte:«Vi er 
svært fornøyd med anerkjennelsen vi har mottatt. Vi tar vårt 
miljøansvar på alvor og har jobbet hardt for å implementere dette i 
vår strategi og daglige drift.» 
 
Jordan Brophy, lærling ved Mettler Toledo Safeline, uttalte: «Det var en stor ære å komme så langt. 
Det er en fantastisk avslutning på en flott lærlingetid, hvor mitt potensiale har blitt utviklet – ikke bare 
som lærling, men også som menneske.» 
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 «Jeg vet at andre unge mennesker og foreldre lurer på hva som er fordelene ved å gå i lære – alt jeg 
kan si er at det byr på store muligheter, og jeg håper min suksess er et bevis på det.» 
 
Tony Hickson, HR Manager ved Mettler Toledo, uttalte: «Samtidig som vi tar vårt miljømessige ansvar 
på alvor, er vi klar over viktigheten av å utvikle lærlinger som Jordan, og hvor viktig det er for vår 
fremtid. Vi håper vår suksess vil inspirere andre produsenter og lærlinger til også å dele sine 
prestasjoner.» 

 

 

 

For spørsmål , vennligst ta kontakt: 

Peter Widgren 
+47 930 102 04 
peter.widgren@mt.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
METTLER TOLEDO selger vekter og veiesystemer samt analyse- og prosessinstrumenter for 
produksjonsindustri og laboratorier. Selskapet er representert i ca 100 land og har produksjon på 15 
steder rundt om i verden, bl a i Sveits, Tyskland, England, USA, Kina og Norge. Konsernet, med 
hovedkontor i Sveits, er notert på New York Stock Exchange. Totalt har konsernet ca 13.100 ansatte 
og omsatte i 2014 for 2.486 milliarder USD.  METTLER TOLEDO Nordic er en markeds, salg og 
service organisasjon med hovedkontor i Stockholm, men har også kontorer i Oslo og København. I 
Finland og Baltikum, så er METTLER TOLEDO representert av forhandlere.  I Skandinavia har vi ca. 
165 ansatte med en årlig omsetning på  ca. 400 millioner kroner.www.mt.com. 
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