
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Mettler-Toledo AB 

Adress 
Telefon 

Fax 
Internet 

Virkesvägen 10, Hammarby Sjöstad 
+46 8 702 50 00 
+46 8 642 45 62 
www.mt.com 

Vågar, vägningssystem och analysinstrument 

PRESSEMEDDELELSE 
 
 
 
Producent og elev fra Salford vinder sølvmedaljer i en national virksomheds- prisuddeling 
 
Mettler Toledo Safeline, og en ung elev er blevet kåret som ”British manufacturing champions” efter at 
have vundet sølv ved EEF Future Manufacturing Awards, der blev afholdt i London i sidste måned. 
 
Mettler Toledo Safeline fra Salford, der beskæftiger 300 medarbejdere og fremstiller industrielle 
løsninger inden for metaldetektion til forarbejdnings- og emballeringsbranchen af fødevarer og 
lægemidler, fik andenpladsen ved Environmental Achievement Award, der sponsoreres af CMR 
Consultants. Denne pris uddeles til den producent, der har gjort mest eller taget de mest nyskabende 
skridt for at forbedre sin miljømæssige præstation. 
 
Men virksomheden stillede sig ikke tilfreds med kun én pris. Den sikrede sig en pris mere, da eleven 
Jordan Brophy på 25 år vandt andenpladsen ved Outstanding Final Year Apprentice Award, der 
sponsoreres af Siemens. 
 
Mens Jordan Brophy imponerede dommerne med sin formidable balancering mellem tekniske 
færdigheder og produktkendskab, imponerede hans virksomhed med sin pragmatiske team 
orienterede tilgang, der har ført flotte resultater med sig inden for en række områder i virksomheden. 
Dommerne udtalte, at virksomheden demonstrerede en god miljøbevidsthed, nyskabelse og 
økodesign med en stærk vision for fremtiden. 
 
De blev begge valgt af et dommerpanel bestående af 
virksomhedsledere, brancheeksperter og akademikere, og de var 
oppe imod stærke konkurrenter fra en række dynamiske 
virksomheder, store og små, fra hele Storbritannien. 
 
Nicola France, HSE Officer hos Mettler Toledo Safeline, udtaler: "Vi 
er henrykte over den anerkendelse, vi har modtaget. Vi tager vores 
miljømæssige ansvar meget alvorligt og har arbejdet hårdt for at 
inkorporere det i vores strategi og daglige aktiviteter." 
 
Jordan Brophy, elev hos Mettler Toledo Safeline, udtaler:  "Det var en kæmpestor ære at nå så langt. 
Det er en fantastisk måde at afslutte, hvad der har været et par utrolige år som elev, hvor mit 
potentiale er blevet udviklet – ikke kun som elev – men også som menneske." 
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"Jeg ved, at andre unge mennesker og forældre afvejer fordelene ved en elevplads – jeg kan blot sige, 
at den fører gode muligheder med sig, og jeg håber, at min succes er et bevis på det." 
 
Tony Hickson, HR Manager hos Mettler Toledo, udtaler: "Samtidig med, at vi tager vores 
miljømæssige ansvar alvorligt, er vi bevidste om betydningen af at udvikle elever som Jordan, og 
hvor vigtigt det er for vores fremtid. Vi håber, vores succes vil inspirere andre 
fremstillingsvirksomheder og elever til også at dele deres resultater." 
 

For spørgsmål , kontakt venligst: 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
METTLER TOLEDO producerer og sælger vægte og vejesystemer, samt analyse- og 
processinstrumenter til fremstillingsvirksomheder og laboratorier. Koncernen er repræsenteret i 100 
lande og har fabrikker 15 steder rundt om i verden, herunder Schweiz, Tyskland, England, USA, Kina 
og Norge. Koncernen, der har hovedsæde i Schweiz, er noteret på New York Stock Exchange. Samlet 
set har koncernen ca. 13.100 ansatte og en omsætning i 2014 på ca. 2,5 mia. USD. Mettler Toledo 
Nordic er en salgs- og serviceorganisation med hovedsæde i Stockholm og kontorer i Oslo og 
København. I Finland og Balitkum er Mettler Toledo repræsenteret af forhandlere. I Skandinavien har vi 
ca. 165 medarbejdere med en årlig omsætning på ca. 400 mill. kroner. www.mt.com.   

http://dk.mt.com/dk/da/home.html
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