
S.E.W. North Filtration A/S producerer filterpatroner til filteranlæg. Vores filtre renser luften for støvpartikler 
og bidrager til et rent og sundt miljø på virksomheder i hele verden. Vi er en 100 % danskejet virksomhed. 
Vi er kendt for at levere høj kvalitet til tiden, og vi tilpasser vores produkter til kundernes ønsker og behov.

Vi arbejder under mottoet ”udvikling”. Vores vision er at blive en del af verdenseliten af innovative 
filterproducenter og producere i respekt for klimaet. Derfor bruger vi robotter i produktionen. Vi arbejder på 
at have en fuldt digitaliseret produktionsproces understøttet af LEAN-principper inden for en kort årrække. 
Vi vægter høj kvalitet, effektivt samarbejde samt et godt og sikkert arbejdsmiljø. Det indebærer, at alle 
medarbejdere er afhængige af hinandens engagement og indsats.

Vi lægger vægt på, at du får en god introduktion til arbejdspladsen og dine nye arbejdsopgaver. Det er vigtigt 
for os, at du føler dig velkommen og trives med dine opgaver og dine kolleger og ledere. Din lyst til at gå på 
arbejde og bidrage til den fælles kvalitet og den gode stemning er noget, vi prioriterer højt.

Som ny medarbejder følger du et introduktionsprogram, som sikrer dig en grundig oplæring, så du hurtigt kan 
løse opgaverne selv. En af dine kolleger får som opgave at sørge for din oplæring. Sammen deler I ansvaret 
for, at du bliver lært op på en måde, som matcher din måde at lære på.

Hos S.E.W. er vi en stor familie. Vi gør noget særligt for at styrke det sociale sammenhold og tilbyder forskellige 
medarbejdergoder. Vi mødes til frokost omkring buffeten og spiser sammen. I løbet af dagen leverer kantinen 
frugt, kaffe og te. Fredagen morgen er der kaffe, te og stort morgenbord. Vi slutter fredagen og ugen af med 
en hyggesnak og en sodavand.

Hvis du kan se dig selv som medarbejder hos os, ser vi frem til at høre fra dig.

S.E.W. North Filtration A/S byder dig velkommen i vores nye 8.000 m2 store fabrik på Europavej 11 i 
Maribo.


