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I somras blev Kurt Hellström ny VD för Ericsson. Han kommer närmast som affärsområdeschef för Asien och Oceanien. I bakgrunden syns koncernchef Lars Ramqvist 
Foto: Pressens Bild 

Ny VD ska öka takten 
Den sjunde juli fick Ericsson en ny VD. Beskedet kom något 

överraskande för många och uppståndelsen blev stor. Kurt 

Hellström är Ericssons nya VD. Han har lång erfarenhet av 

koncernen efter många år som chef för Mobilsystem. Lars 

Ramqvist kommer en tid att vara både styrelseordförande 
och koncernchef. I Kontakten kan du läsa en intervju med 
Kurt Hellström och Lars Ramqvist samt en kommentar av 
Sven-Christer Nilsson. 4-5 

N Y H E T E R 

Japan först 
med 3G 
Det är Japan som kommer att 
vara först ut med system för 
tredje generationens mobil-
telesystem. Men det är inte 
affärsmän som driver utveck
lingen, utan unga kvinnor. 

1 5 - 1 7 

Sämre vinst 
för halvåret 
Försäljningen ökade men vins
ten minskade under första 
halvåret. Till del beror det på 
minskade marginaler för Kon
sumentprodukter. Nordamerika 
gick om Kina som Ericssons 
enskilt största marknad. 6 

Londonpolisen 
köper telefoni 
The Metropolitan Police i Lon
don har tecknat ett avtal med 
Ericsson om att outsourca alla 
telefonitjänster. Kontraktet är 
värt 990 miljoner kronor. Affä
ren är ett genombrott affärsen
heten Business Consulting. 7 

Enkelhet 
höjer kursen 
När investerare ser på före
tag vill de förstå vad det är de 
investerar i. Det finns en stor 
pedagogisk uppgift för tele-
kombranschen att göra tekni
ken mer lättförståelig. Det kan 
höja börskurserna. 10 

252,50 
Ericssons 

B-aktie, 
Stockholm 6/9 

FRAN FORR 

1984 tillverkade Ericsson ett 
begränsat antal Diavoxtele-
foner i ädelträ. 23 
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SPRÅKSTUDIER I HÖST 
21 språk att välja på! Bl a engelska, spanska, 
franska, ryska, mandarin, nederländska, polska, 
serbokroatiska, hebreiska, svenska.... 

Vi anordnar studiecirklar på olika språkliga nivåer. 
Vi erbjuder även studiecirklar som förberedelse 
såväl inför de olika Cambridgeexamina som för 
det kända europeiska språkcertifikatet ICC. 
lCC<ertifikaten finns för språken spanska, fran
ska, tyska, italienska och engelska. Ring oss så 
berättar vi mer. 

Du kan välja om du vill läsa på TN, Kl eller i våra 
lokaler i Vasastan. T-bana: Odenplan eller S:t 
Eriksplan. Vi ordnar även cirklar på andra Erics
sonadresser om tillräckligt många deltagare 
finns. 

Välkommen till kostnadsfritt nivåtest i eng
elska, spanska, franska och svenska (ytterligare 
språk se under test på Eastmansvägen 8 nedan) 
Du behöver inte föranmäla dig. Testet tar unge
fär 1 timme. 

TN, Tellusborgsväg. 83-87, Rum Maxwell, hus 7, 
i närheten av Ericssonsalen 
Tisdag 31/8 kl 15.00 - 17.30 
Onsdag 8/9 kl 15.00-17.30 
Måndag 13/9 kl 15.00-17.30 

Kl, Torshamnsgatan 35, Nordic Forum konfe
renscenter. Restaurangen 

Torsdag 2/9 kl 15.00-17.30 
Måndag 6/9 kl 15.00 -17.30 
Torsdag 16/9 kl 15.00-17.30 

Studiefrämjandet i Stockholm, Eastmansväg. 8, 
plan 4. T-bana: Odenplan eller S:t Eriksplan. 
(Även test i hebreiska, italienska, kineiska, ryska, 
tyska) 

Lördag 4/9 kl 11.00-15.00 
Torsdag 9/9 kl 16.30-20.00 
Tisdag 14/9 kl 16.30-20.00 

Obs! Om du är nybörjare behöver du inte göra 
ett test. Ring oss bara så skickar vi en anmäl
ningsblankett. 

DATA 

Dag, kväll eller veckoslut - snabba datorer, bra 
pedagogik, vettiga priser 

Webbsidor: Front Page Express, Dreamweaver 2. 
Desktop, layout och bildbehandling: Publisher, 
Pagemaker6.5Plus, Photoshop 5.0grund, Photo
shop 5.0 forts., Illustrator 8.0 grund och forts. 
Officepaketet: Word, Excel, Power Point, Access 

Information och anmälan: Välkommen att ringa 
oss på språk- & datasektionen tel 08-441 52 00 
om du vill ha ytterligare information. Du kan även 
nå oss via vår hemsida www.sfr.se/sto. 
Vår e-mailadress är 0101 ©sfr.se 

främjandet 
Studie 

i Stockholm 

Hos Studiefrämjandet i Stockholm kan du också delta i studiecirklar inom områdena Konst & Konsthantverk, Foto, Navigation, Natur & Miljö samt Teater, Dans & Musik. 
Beställ vårt fullspäckade höstprogram eller se oss på vår hemsida www.sfr.se/sto 
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Stärkt ställning under första halvåret 
I samband med halvårsrapporten som presenterades i slutet av juli sammanfattade 
koncernchef Lars Ramqvist och VD Kurt Hellström den strategiska utvecklingen för 
Ericsson. Nedan kan du läsa ett sammandrag av detta. Mer om halvårsresultatet finns 
att läsa på sidan sex. 

Ericssons mål är att skaffa sig en marknads
ledande ställning inom trådlös IP. Den 
grundläggande strategin är att kombinera 
Ericssons branschledande ställning inom 
trådlös kommunikation med ett starkt enga
gemang inom IP-teknologi. 

Ericsson har under första halvåret 1999 
stärkt sin ledande ställning inom nästa gene
rations nät. Ett antal strategiska investering
ar, kontrakt med nyckelkunder och bransch
överenskommelser har gjorts för att ytterli
gare jämna vägen för nästa generations mo
bila system. 

Ericsson har nu en idealisk position som 
den enda leverantören av samdiga digitala 
teknologier för andra generationens nät, det 
vill säga GSM, TDMA, PDC och cdmaOne 
samt dessutom den framåtblickande tekni
ken GPRS. Dessutom har Ericsson en bra 
position för samtliga tredjegenerationstek-
nologier, 3G: alltså WCDMA, CDMA2000 
och EDGE. 

Ericsson är den enda leverantör som har 
kapacitet att leverera fullständiga system in
om alla dessa teknologier, från infrastruktur 
till terminaler, över hela världen. Genom 
denna strategiska kapacitet tillsammans med 
en oöverträffad marknadsnärvaro tryggas 
Ericssons ledande roll i framtiden. 

Installationer i nio länder 

Ericsson leder även marknadsintroduktionen 
av 3G-system. Ericsson har installerat 3G-
testsystem i nio länder för att hjälpa operatö
rerna utveckla 3G trådlösa tjänster, och för att 
förse dessa kunder och Ericsson med värde
full praktisk erfarenhet. Japanska NTT Do
CoMo har redan utsett Ericsson som leveran
tör av WCDMA-terminaler och basstationer i 
Japan. Amerikanska BellSouth valde Ericsson 
för att uppgradera sina nät på 14 olika mark
nader med TDMA-system färdiga att migrera 
till 3G och trådlös IP. Sex GSM-operatörer 
har redan valt Ericsson för att uppgradera si
na nät till GPRS, med kapacitet för trådlös IP. 
Ett flertal andra GSM-operatörer utvärderar 
för närvarande Ericssons GPRS-teknologi i 
avsikt att införa denna i respektive nät. 

Genom förvärvet av Qualcomms infra
strukturdivision har Ericsson utökat sin 
portfölj inom trådlös teknologi med smal-
bands-CDMA. Ericsson kan nu erbjuda 
trådlösa nät baserade på samtliga ledande ra
dioteknologier. Ericsson kan också erbjuda 
tydliga migrationsvägar för alla andragene-
rationssystem till 3G-funktionalitet. Genom 
detta strategiska förvärv ökar Ericsson sin 
marknadspotential med 25 procent eller 10 
miljarder US-dollar. 

Minskad utvecklingstid med inköp 

Ericsson fortsätter den strategiska inrikt
ningen med att komplettera egna produkt

utvecklingsinsatser med extern teknologi. 
Genom att förvärva extern kunskap kan 
Ericsson fortsätta att utveckla sina mark
nadsledande lösningar för IP-baserade "car
rier-class" datanät samtidigt som ledtiderna i 
produktutvecklingen minskas. Produktport
följen inom datakom är nu robust och myck
et konkurrenskraftig. 

Flera förvärv 

I linje med den strategi som styrelsen god
känt, där Ericsson kompletterar egen teknisk 
utveckling med utvalda förvärv och strate
giska investeringar, har följande affärer 
gjorts under perioden: 

Torrent Network Technologies blev i april 
ett dotterbolag till Ericsson och sysslar med 
aggregationsroutrar. Samtidigt köptes Touch-
Wave som specialiserar sig på IP-baserade 
PBX-lösningar. I maj köptes Telebit som tar 
fram programvara för IP-routrar. Qual-
commaffären som rör CDMA-infrastruktur 
blev också klar i maj. När det gäller företags
lösningar så blev köpet av Matec klart i slutet 
av juni. 

Ett utökat delägande i Juniper som utveck
lar backbone-routrar och Mariposa som job
bar med ATM-access var klart under första 
halvåret. Dessutom investerades i Internet-
applikationsföretaget Oz.com och Saraide, 
som tar fram mobildatatjänster baserade på 
Internet under första halvåret. 

Dessa förvärv och investeringar har en 
nettopåverkan på första halvårets resultat 
med 300 miljoner kronor. 

Omstruktureringsprogram 

Branschen befinner sig mitt i en teknologisk 
revolution som kommer att leda till nya vär
dekedjor och ge upphov till helt nya arbets
sätt. För Ericssons del innebär detta att färre 
arbetstimmar kommer att krävas för att till
verka, installera och underhålla våra pro
dukter. 

Detta teknologiskifte tillsammans med 
den konkurrensintensiva omgivningen på
verkar för närvarande 15 000 anställda ge
nom outsourcing, utförsäljningar, uppsäg
ningar eller arbetsbyten. Detta bör betraktas 
som en fortgående process. 

Omstruktureringsprogrammet kommer 
nu att implementeras med starkare engage
mang från verkställande ledningen och med 
större kraft för att säkerställa genomförandet 
av uppgjorda planer. Enligt tidsplanen kom
mer 8 800 anställda att påverkas under 1999 
och cirka 6 000 under år 2000. 

Nettoförändringen av totala antalet an
ställda kan komma att bli mindre, beroende 
på förvärv och på verksamhetsökningar in
om affärsenheter med stark efterfrågan och 
stor volymtillväxt. Kostnaderna för om
struktureringsprogrammet kommer att tas 
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Genom köpet i våras av Qualcomms infrastrukturdel kan Ericsson erbjuda en komplett port
följ av andra generationens mobilsystem. Köpet positionerar Ericsson mycket väl inför 
tredje generationens system. Foto: Lars Åström/världsbilden 

löpande och beräknas uppgå till totalt 3,5 
miljarder kronor. Under 1999 beräknas kost
naderna att uppgå till 2,5 miljarder kronor. 
Kostnadsbesparingarna till följd av omstruk
tureringsprogrammet väntas uppgå till 3,5 
miljarder per år, från och med år 2001 och 
framåt. Kostnadsbesparingarna kommer att 
börja visa sig under fjärde kvartalet och upp
går till cirka 750 miljoner kronor under 
1999. 

Utsikter 

Som tidigare sagts är 1999 ett år av invester
ingar och förberedelser för nästa fas i Erics
sons utveckling. Första halvåret 1999 var en 
svår period. Resultatet ligger i linje med vad 
som tidigare angivits. Vi är dock inte nöjda 
med utvecklingen. Av denna anledning och 
med hänsyn till rådande osäkerheter, redovi
sar vi vid detta tillfälle något mer detaljerade 
utsikter. 

Ericsson har vidtagit åtgärder för att im-
plementera den strategiska planen mer 
kraftfullt, för att därigenom säkerställa att 
koncernens långsiktiga mål nås. För året som 
helhet förväntar vi oss en utveckling minst i 
linje med tidigare uppskattningar, som inne
bar en intäktstillväxt på cirka 10 procent. 

För 1999 ger millenniefrågan upphov till 
viss osäkerhet angående våra kunders inve
sterings- och inköpsmönster under resten av 
året. I det här skedet finns dock ingen klart 
skönjbar trend. Dessutom finns osäkerhet i 
fråga om utvecklingen på vissa marknader. 
Trots ett förbättrat resultat under andra 
halvåret förväntar vi oss lägre vinst, inklusi
ve omstruktureringskostnader, än under 
1998. 

För år 2000, även om det är svårt att förut
säga, väntar sig Ericsson ett starkt förbättrat 
resultat. Ericsson förutser en högre vinst före 

skatter än 1998. Denna uppfattning grundar 
sig på följande fyra förutsättningar: 

Fortsatt stark tillväxt inom mobila system; 
positiva bidrag från nyligen förvärvade enhe
ter, särskilt CDMA-infrastrukturverksamhe-
ten; förbättrad kontroll över kostnader och 
sysselsatt kapital samt omstrukturerings
programmet kommer att utgöra en solid 
grund för fortsatt tillväxt och lönsamhet; och 
en ny portfölj av mobiltelefoner kommer att 
ha en positiv inverkan på bolagets resultat. 

På längre sikt eftersträvar Ericsson en le
dande ställning på marknaden för trådlöst 
Internet. 

Trådlöst Internet 

Mobilt trådlöst Internet utgör tillväxtmöjlig
heten för denna bransch. Det finns redan i 
mobiltelefoner och bärbara datorer, och det 
kommer att finnas i alla typer av "PDA" (Per
sonal Digital Assistant) och andra mobila 
dataterminaler. Framtidens Internet kom
mer inte att vara PC-orienterat. Det kommer 
i stället att handla om mobila terminaler. 

Det är inte bara terminalerna som föränd
ras. Näten bakom dem förändras också. Ef
tersom Ericsson främst är en infrastrukturle
verantör är detta av strategisk betydelse för 
koncernen. Ericsson är väl positionerat för 
att erbjuda sina kunder tydliga utvecklings
vägar för en snabb övergång till nästa gene
rations nät, med kapacitet för trådlöst Inter
net. Utifrån dessa utgångspunkter har Erics
son en unik möjlighet att förbättra intäkter 
och lönsamhet och förbli den ledande leve
rantören i en mobil värld. 

Lars Ramqvist, ordförande & koncernchef 
Kurt Hellström, verkställande direktör 

Redigerat av Patrik Linden 
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Nya produkter måste fram 

Ericsson. Innan har tog plats i VD-stolen hann han med några sommarda-
Foto: Claes Törnheden/Västerbottenskuriren 

Att snabbt förbättra det ope
rativa resultatet, få ut de nya 
produkterna på marknaden 
och att bibehålla det fram
gångsrika arbetet på systemsi
dan, det är uppgifter som Kurt 
Hellström, Ericssons nye VD, 
anser vara viktigast nu under 
hösten. Han betonar samtidigt 
att koncernen inte är inne i 
någon kris. 

Den nya organisation som besluta
des på det stora chefsmötet i San 
Diego förra hösten ändras inte 
men omstruktureringen måste gå 
betydligt snabbare. Fram till nu har 
det talats mycket om den, nu ska 
den också förverkligas. 

Den förändring som nu måste ske 
handlar inte om att säga upp 15 000 
medarbetare utan att förändra verk
samheten med bland annat nya ar
betssätt. Av alla som berörs kommer 
många att få nya arbetsuppgifter vil
ket kräver utbildning för att få den 
kompetens som behövs. Att skaffa 
kunskap för de nya jobb som krävs i 
den nya telekomvärlden kommer att 
kosta pengar. 

Viss verksamhet kommer att 
outsourcas och det kan också bli 
aktuellt att avyttra andra delar. Det 
är inte heller uteslutet att en del 
personer får lämna företaget. 

-Det är inte ovanligt att man 
ibland måste skära ned, säger Kurt 
Hellström. Även inom den fram
gångsrika mobiltelefonin har vi vid 
några tillfällen varit tvungna att 
minska personalstyrkan vid exem
pelvis fabrikerna i Gävle och Kumla. 

De två veckorna mellan VD-
skiftet och halvårsbokslutet ägnade 
Kurt Hellström åt att "läsa in sig" 
på verksamheten. Han säger att det 
var tämligen lätt att se var det finns 
problem och vilka områden som 
måste åtgärdas genast. Det finns en 
del ogynnsamma trender som det 
är nödvändigt att bryta. 

- Framför allt måste våra om
kostnader precis som kapitalbind
ningen minska och kassaflödet för
bättras, säger han. 

Snabbt få ut nya produkter 
En mycket viktig uppgift i höst är 
att få ut de nya produkterna på 
marknaden, främst gäller det de 
nya mobiltelefonerna. 

-Nu när produkterna är fram
tagna måste de marknadsföras och 
säljas så att vi får tillbaka den fina 

Beskedet om att Sven-Christer 
Nilsson sparkats väckte starka 
reaktioner bland journalister 
och analytiker. Ericssonaktien 
sjönk med åtta procent och 
svensk och utländsk press ut
tryckte stor förvåning över be
slutet 

Nyheten fick stor plats i svensk me
dia och fanns även med i flera större 
utländska tidningar. Synpunkter på 
att Sven-Christer Nilsson fick läm
na posten anmärkningsvärt hastigt 

position som vi tidigare haft för vå
ra mobiltelefoner, säger Kurt Hell
ström. 

Han kommer sedan in på Erics
sons starka område, mobiltele
system. Den positiva utvecklingen 
fortsätter och trafiken i de befintli
ga systemen har nu börjar växa 

t kraftigt, en utveckling som bådar 
gott för framtiden. Samtidigt som 
utgångsläget inför tredje genera
tionens mobiltelesystem är mycket 
bra har möjligheterna för andra 

i generationen stärks i och med till-
: gången till IS 95. 
I Från att tidigare ha fokuserat 
r mycket starkt på mobiltelefonerna 
t har marknaden nu börjat upptäcka 

att Ericssons styrka är infrastruk-
: tur, en bra intresseförskjutning, 
) tycker Kurt Hellström. 

Den ledningsgrupp på tolv per
soner som inrättades i samband 

r med nya organisationen kommer 
att finnas kvar. Dessutom skapas 

i förmodligen en "inre grupp" runt 
i koncernchefen Lars Ramqvist med 
i Kurt Hellström och ytterligare nå-
t gon nyckelperson. 

: Huvudkontor i Stockholm 

i Även om Kurt Hellström kommer 
att bo i London flyttar Ericssons 

I huvudkontor inte från Stockholm. 
- Jag kommer att ha två arbets-

i platser, Stockholm och London, 
men kommer att tillbringa en stor 
del av arbetstiden på resor. Med 

l tanke på det är London en bättre 

dominerade. Nilssons egen kom
mentar om att personkemin mellan 
honom och Ramqvist inte varit den 
bästa uppmärksammades stort. 

Petningen av Mr Nilsson är långt 
ifrån någon lösning på Ericssons 
ledarskapsproblem, skriver The 
Wall Street Journal Europe. Men 
refererade också till analytiker som 
menade att Sven-Christer Nilsson 
aldrig fått marknadens förtroende 
och att han uppträtt klumpigt och 
tveksamt inför publik. 

Financial Times tyckte att Nils-

Kurt Hellström tar nu över rodret för 
gar i sitt barndoms Västerbotten. 

utgångspunkt än Stockholm, för
klarar han. 

Kurt Hellström känner sig hem
ma med den organisation som in
fördes för drygt ett halvt år sedan. 
Ursprunget till den nya organisa
tionen finns på före detta Mobil

son blivit abrupt bortryckt från 
VD-posten efter bara 15 månader. 
Och att det berodde på styrelsens 
bristande tålamod över att de in
terna omstruktureringarna inte 
gått tillräckligt snabbt.. 

En annan av Financial Times 
skribenter tycktes istället ha väntat 
att Sven-Christer Nilsson skulle få 
gå. Ericssons styrelse har till slut 
tappat tålamodet över att nedskär
ningarna drar ut på tiden, skriver 
tidningen och fortsätter; Nilsson 
försökte återanvända Ramqvists 

system, ett område som han själv 
varit chef för under nio år. 

- Jag tror på en positiv framtid 
för Ericsson och känner stort stöd 
för det arbete som jag tillsammans 
med alla duktiga medarbetare ska 
göra. Koncernen har personal runt 

strategi från början av 90-talet, vil
ket var lättare sagt än gjort. 

Börskrönikören Bengt Carlsson, 
vid Dagens Nyheter, lägger hela 
skulden på Lars Ramqvist när det 
gäller samarbetssvårigheterna mel
lan honom och Sven-Christer Nils
son. Ramqvist tycks vare sig ha 
skolat in sin efterträdare ordentligt 
eller stöttat honom i hans nya roll, 
skriver Carlsson. Tidigare har det 
också inom Ericsson varit tillåtet 
för högsta ledningen att göra rejäla 
felbedömningar utan att bytas ut. 

om i världen och för att vi ska lyck
as med det arbete vi har framför 
oss är det viktigt att alla ställer upp, 
avslutar han. 

Gunilla Tamm 
gunilla.tamm@lme.ericsson.se 

Om det funnits några katastrofer i 
vardande hade det varit lättare att 
förstå personbytet, fortsätter han. 

Finanstidningen publicerade en 
intervju med Anders Elgemyr, 
chefsanalytiker hos Fischer Part
ner, som kritiserar Ericssons styrel
se. Lars Ramqvist har många bra 
sidor men han är ingen strateg och 
har inget genuint intresse för data
kommunikation, anser Elgemyr. 

Lena Widegren 
lena.widegren@lme.ericsson.se 

Stora rubriker i tidningarna 

I Ericssons tjänst sedan 1984 
Affärsmöjligheter och kundkontakter är 
två ord som är viktiga för Kurt Hellström 
och får hans hjärta att klappa lite extra. 
Det är också inom marknadsföring och 
försäljning som han själv tycker att han 
har sin styrka. 

Även om Kurt Hellström är tämligen okänd för 
externa media är han välkänd för medarbetarna 
på Ericsson Radio Systems och före detta affärs
område Mobilsystem både i Sverige och utlan
det. Under hans nio år som VD och affärsområ
deschef har Ericssons mobiltelefoniverksamhet 
haft mycket stora framgångar. 

I maj 1984 började han på Ericsson Radio 
Systems som marknadsansvarig för mobiltele
fon! i Asien, som då var en mycket liten del av 
verksamheten. 

- Det enda land i regionen där vi hade ett 

system var Malaysia så den första tiden gällde 
det att jaga kunder, minns han. Asien var dock 
inte en okänd marknad för Kurt. Redan 1978 
gjorde han den första tjänsteresan till Hong 
Kong för sitt dåvarande arbete på Standard Ra
dio. 

Våren 1990 utsågs Kurt Hellström till VD för 
Ericsson Radio Systems och chef för dåvarande 
affärsområde Radiokommunikation och efter
trädde Lars Ramqvist som utsetts till koncern
chef. 

I samband med Ericssons nya organisation 
blev Kurt Hellström regionchef för Asien och 
Oceanien och flyttade i april i år till Hongkong. 
Nu flyttar han till London men kommer också 
att ha sin arbetsplats i VD-rummet på Telefon-
plan i Stockholm. 

Kunderna har alltid varit viktiga för Kurt och 
han tycker om att ha kundkontakter. 

-Flera av våra stora kunder, som engelska 
Vodafone och amerikanska McCaw fick vi un
der de första åren, och det är roligt med de mån
gåriga kontakterna, säger han. 

Just kundfokus tillsammans med snabbhet 
och kreativitet är ledorden för Ericssons mobil
telefoniverksamhet och nu även för hela koncer
nen. 

För första gången skulle Kurt haft en riktigt 
lång semester i sommar men så blev det ju inte. 
Under några lediga dagar hann han dock med 
att besöka barndomsbyn i Norrland, uppvakta 
sin mamma på 80-årsdagen och vara med famil
jen på sommarstället i Skåne. 

- Även utan lång semester känner jag mig i 
mycket bra form inför de nya arbetsuppgfterna, 
säger han. 

Gunilla Tamm 

mailto:gunilla.tamm@lme.ericsson.se
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Varför beslöt styrelsen att byta 
VD? Kontakten ställer frågan 
ti l l den som bäst kan besvara 
den - nye koncernchefen, sty
relsens ordförande Lars 
Ramqvist. Brist på handlings
kraft och fast ledning i ett läge 
då detta behövs mer än någon
sin tidigare är huvudorsaken 
ti l l att Sven-Christer Nilsson 
fick gå. 

- Först och främst måste vi bli mer 
lyhörda och betjäna våra kunder 
bättre, förklarar Lars Ramqvist. 
Ericsson har tappat fart under de se
naste tolv månaderna. Ett år är en 
lång tid inom telekombranschen. 
Våra konkurrenter har under den ti
den flyttat fram sina positioner. Och 
våra kunder har tydligt markerat att 
vi på den senaste tiden börjat tappa 
mark när det gäller produktutbud, 
leveransprecision och kvalitet. 

- För det andra så måste vi bedri
va vår interna verksamhet på ett 
mycket effektivare sätt. Omkostna
derna har under första halvåret ökat 
dubbelt så mycket som försäljning
en, samtidigt som balansräkningen 
försvagats. Det arbetande kapitalet 
för lager och fordringar har gått upp 
och följden har blivit ett kraftigt ne
gativt kassaflöde. Så kan vi natur
ligtvis inte fortsätta. 

Omfattande analys 

- övergången till den nya organisa
tionen måste fullföljas snabbare och 
varje medarbetare måste ha klara 
besked om sitt ansvarsområde och 
befogenheter. Helt nyligen fick sty
relsen kännedom om att en konse
kvens av den nya organisationen var 
att antalet interna bokslut har fyr-
faldigats och nu utgör inte mindre 
än 6 000 per månad. 

- Den nya ledningen måste tillse 
att detta rapporteringssystem blir 
hanterligt och att nödvändig kvali
tet kan upprätthållas. 

Det var efter en omfattande ana
lys tillsammans med Sven-Christer 
Nilsson och baserat på hans rappor
ter och planer som styrelsen beslöt 
om VD-bytet. Beslutet togs på rent 
affärsmässiga grunder och fattades 
så fort som relevanta fakta förelåg. 

- Styrelsen önskade helt enkelt en 
mer handlingskraftig och beslutsför 
VD i rådande läge. Snabba beslut är 
ett måste i vår bransch, framhåller 
Lars Ramqvist. 

Avböjde nytt jobb 

- Jag vill framhålla att även om sty
relsen inte ansåg Sven-Christer vara 
den bäste VD:n för hela Ericsson så 
erbjöds han fortsatt anställning som 
dotterbolagschef, något som han 
dock avböjde. 

- Jag vill också framhålla att sty
relsen var helt enig med Sven-
Christer när det gäller strategien 
och att vi är tacksamma för hans fi
na insatser inom detta område. 

- Mitt jobb nu är att ge Kurt Hell
ström allt det stöd han behöver för 
med snabbhet slutföra omorganisa
tionen av Ericsson och föra koncer
nen tillbaka till en lönsamhetsnivå 
som är minst lika bra som fjolårets. 

ökade krav från kunderna 

Det är inte bara i framtagandet av 
nya mobiltelefonmodeller som 
Ericsson har förlorat fart de senaste 
tolv månaderna. Den stora omorga
nisation som Sven-Christer Nilsson 
presenterade i San Diego har tagit 
tid att genomföra, och den har tagit 
kraft från det dagliga arbetet och 

Hög tid att 
öka tempot 
delvis vänt bort vårt fokus från kun
derna. 

Uppbromsningen har skett sam
tidigt som kunderna ställer allt hög
re krav på snabbhet och kvalitet 
Flera av Ericssons stora kunder sig
nalerar att de vill se en skärpning 
både när det 
gäller leverans
tider och kva
litet. 

- Vi hyser 
stor respekt 
för komplexi
teten i Erics
sons verksam
het och förstår 
att stora om
organisationer 
tar tid. Just 
därför är det 
så viktigt att 
ha en fastare 
och resolutare 
ledning, fram
håller Lars 
Ramqvist. 

- Samtidigt 
är vi medvetna 
om att de 
krafttag som 
nu behövs 
kräver allas 
medverkan. 
Alla vi som 
jobbar i Erics
son måste vara 
med för att vi 
ska lyckas i 
ambitionen att 
ta ledningen 
också i den 
nya telekom-
världen. 
Och för att 
förverkliga vår strategi att bli le
dande också inom IP- och ATM-ut-
veckling för fasta och trådlösa nät. 

Ständig process 

I samband med halvårsbokslutet 
gavs klarare besked om hur Erics
sons omstrukturering nu ska ges ny 
fart. Programmet är inte nytt, men 
det innebär en upptrappning av 
omställningen. Vi har en hel del att 
ta igen efter ^ a ^ ^ ^ k 
det senaste 
årets fördröj
ning. Hela 
1990-talet har 
präglats av 
denna omda
ning, som var
je år berört tusentals medarbetare. 
Många har bytt jobb och skaffat sig 
ny kompetens. Vissa delar av verk
samheten har outsourcats, vissa bo
lag har avyttrats. I sista hand - alltid 
som en sista utväg - har hela eller 
delar av verksamheter lagts ned. De 
åtgärder som är att vänta de när
maste åren är desamma. 

- 1 år kommer 8 000 anställda att 
beröras, nästa år ungefär 6 000. 
Men omstruktureringen är inte slut 
med det. Telekomvärlden fortsätter 
att förändras i allt snabbare takt och 
Ericsson måste hänga med i den ut
vecklingen. Därför är detta en pro-

- Vår nya strategi har utarbetats succes
sivt under 90-talet Den Sr en god grund 
för att åstadkomma det vi alla strävar ef
ter - att Ericsson blir den ledande leve
rantören i den nya telekomvärlden. Men 
för att lyckas måste vi öka tempot och 
kvaliteten i allt vi gör, säger Lars 

Ramqvist 

Snabba beslut är 
1 åt måste 

inom vår bransch 

cess som kommer att fortgå, och 
som alla måste vänja sig vid. 

- Varför behöver Ericsson hela ti
den ställa om sin verksamhet när fö
retag som Cisco och andra inte har 
de här problemen? kanske någon 
frågar sig. Lars Ramqvist menar att 

svaret finns i 
Ericssons 
långa in
dustriella 
historia. 
Ericsson har 
byggts upp 
för att möta 
de behov 
som fanns 
när den fasta 
telefonin 
byggdes ut. 
Idag är det 
helt andra 
produkter 
och lösning
ar världen 
behöver. 

- Glöm in
te att för tio 
år sedan var 
fast telefoni 
Ericssons hu
vudverksam
het. Nu sva
rar fasta 
publika nät 
inte för mer 
än 14 pro
cent av för
säljningen. 
Hittills har vi 
klarat av att 
ställa om oss 
- det är där
för vi lyckats 
så väl på mo

bilsidan. Det är framgångarna där 
som säkrat koncernens tillväxt och 
lönsamhet de senaste åren. 

- Vi står likväl inför stora utma
ningar gentemot många av våra nya 
konkurrenter: Att konkurrera med 
företag som Cisco och Nokia, före
tag som inte haft denna mångåriga 
tunga industriella bakgrund inom 
fast telefoni och som inte har någon 
stor produktionsapparat att ställa 

om. 
- Det är 

därför deras 
ekonomiska 
nyckeltal, 
räknat per 
anställd, är så 
mycket bättre 

än våra och våra traditionella kon
kurrenters. Lars Ramqvist påmin
ner om att företag som mer liknar 
Ericsson - Siemens, Alcatel, Lucent 
och Nortel - också tvingats genom
föra stora omstruktureringar. 

- De har dock gjort det genom att 
göra stora engångsnedskrivningar, 
något som vi inom Ericsson inte 
gjort. Vi har alltid tagit omstruktu
reringskostnaderna löpande mot 
resultatet. 

Styrkeposition 

Koncernens rötter inom fast och 
mobil rösttelefoni är dock långt 

Foto: Pressens Bild 

ifrån enbart en belastning. Det är 
härifrån Ericsson nu också hämtar 
sin styrka, menar Lars Ramqvist. 

-Inget annat företag kan med 
samma rätt som vi hävda att det är 
en komplett systemleverantör för 
2000-talet. Vi är ensamma om att 
behärska alla mobilstandarder och 
vi är också ledande när det gäller 
3G, tredje generationens mobil
system. Vår produktportfölj för de 
framtida IP-baserade näten och 
tjänsterna är redan idag mycket 
stark. 

-Styrelsen stödjer en fortsatt 
stark långsiktig satsning på forsk
ning och utveckling. Den är en 
förutsättning för att vi ska kunna 
behålla och stärka vår ledande posi
tion som systemleverantör. 

På bred front 

Till nästa år ska lönsamheten vara 
uppe på 1998 års nivå igen. Det lo
vade Lars Ramqvist på presskonfe
rensen i samband med halvårsbok
slutet. För att nå dit kommer han 
och Kurt Hellström att gå fram med 
ett brett åtgärdsprogram. 

- Först och främst måste vi stärka 
vårt förtroende ute hos kunderna, 
genom att bli än mer lyhörda och 
kundorienterade, genom att för
bättra leveranstider och kvalitet. In
ternt ska vi jobba för att få ner kost
naderna. Det gäller inte minst de 
centrala kostnaderna, där bland an
nat Ericssons IT-stöd ingår. 

- Vi ska se till att få ordning på 
balansräkningen igen. Minskade la
ger och fordringar och en högre ka
pitalomsättningshastighet ska ge ett 
förbättrat kassaflöde. 

- O c h så måste vi få fram nya 
produkter och tjänster snabbare. 
Inte minst gäller det förstås mobil
telefonerna. Nästa styrelsemöte har 
vi förlagt till Lund, just för att sty
relsen ska kunna få en klarare bild 
av framtagandet av nya modeller. 
Styrelsen är angelägen om att vi inte 
hamnar efter konkurrenterna när 
det gäller snabbhet, det vill säga tid 
till marknad och tid till kund, säger 
Lars Ramqvist. 

Fantastisk potential 

Ericsson är inte ett företag i kris. 
Lars Ramqvist vill framhålla att det 
vi nu ser effekterna av - i den svaga 
halvårsrapporten - är en tillfällig 
svacka. 

- Det är min och styrelsens be
dömning att det finns en fantastisk 
potential i Ericsson. Tänk bara på 
personalens samlade kompetens 
och på att vi har mer än 40 000 me
darbetare under 35 år, många av 
dem mycket kunniga i såväl teknik-
som marknadskrav i den nya mobi
la internetvärlden. 

- Och tänk på att Ericsson nu är 
det 17:e mest kända varumärket i 
världen! Det bådar väl gott för våra 
konsumentprodukter. 

- Vi ska bli ledande i den nya tele
komvärlden, men vi har försenats 
nio till tolv månader i jobbet med 
att nå dit. Jag är tacksam att Kurt 
Hellström tagit på sig uppdraget att 
hämta in den tid vi förlorat och 
kommer att ge honom allt mitt stöd 
i det arbetet. 

- Och jag hoppas att alla som ar
betar i Ericsson hjälper till och stöd
jer Kurt i det arbetet! Tillsammans 
ska vi se till att Ericsson är det bästa 
företaget för oss anställda, och för 
våra kunder och aktieägare. 

Lars-Göran Hedin 
lars-goran-hedin@lme.ericsson.se 

• HALLÅ DÄR • 

Foto: Pressens Bild 

Sven-
Christer 
Nilsson 
Sven-Christer Nilsson 
fick lämna jobbet som 
VD och koncernchef för 
Ericsson den 7 juli i år. 
Mycket har diskuterats 
och spekulerats i svensk 
och internationell press, 
och många på Ericsson 
har funderat kring om
ständigheterna. 

Sven-Christer Nilsson själv 
har dock valt att inte synas 
särskilt mycket i debatten. 

- Att jag uttalar mig i me
dia är inget som gagnar 
Ericsson. Det har varit en 
turbulent tid och nu måste 
Ericsson komma vidare och 
få arbetsro. Det blir lättare 
om man inte förlänger spe
kulationerna om varför jag 
fick sparken, säger Sven-
Christer Nilsson till Kon
takten. 

Han anser att det har va
rit en dålig personkemi 
mellan honom och styrel
seordföranden Lars Ram
qvist. 

- För att det ska gå att gö
ra ett bra jobb på en sådan 
här position krävs det en 
öppen och prestigelös dia
log mellan VD och styrel
seordföranden. Den har 
saknats och det har inte un
derlättat, säger Sven-Chris
ter Nilsson. 

När det gäller framtiden 
så har Sven-Christer inga 
bestämda planer. 

- Men, jag ser bra möjlig
heter att kunna få inspire
rande sysselsättning fram
över. Det har jag märkt un
der den här tiden som gått 
sedan jag lämnade Ericsson. 

Sven-Christer Nilsson 
jobbade på Ericsson från 
1982. 

- Efter så pass lång tid på 
företaget känner jag det väl 
och har många kamrater 
kvar på Ericsson. Så det är 
klart att jag kommer att föl
ja med och se hur det går för 
Ericsson i framtiden. Dess
utom är jag fortfarande ak
tieägare i Ericsson, säger 
Sven-Christer Nilsson. 

Patrik Linden 
patrik.linden@lme.ericsson.se 

mailto:lars-goran-hedin@lme.ericsson.se
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Starkt första halvår i USA 
Den 23 juli publicerades Erics
sons halvårsrapport. Fakturer
ing ökade däremot minskade 
resultatet med 44 procent 

De positiva effekterna av en stark 
faktureringsökning motverkades 
av minskad fakturering och för
sämrad lönsamhet inom Konsu
mentprodukter, ökade omkostna
der inom alla segment resultatför
sämringar som hör ihop med de 
företagsköp och investeringar i fö
retag som Ericsson gjort under pe
rioden. Det har givit ett och för
sämrat finansnetto till följd av ne
gativt kassaflöde. 

Lägre rörelsemarginal 
Resultatet före skatter var 4,26 mil
jarder kronor. Minskningen av re
sultatet jämfört med förra året be
ror främst på 2,6 miljarder kronor 

lägre rörelsemarginal inom Konsu
mentprodukter, omstrukturer
ingskostnader på 600 miljoner, 300 
miljoner i minskat resultat till följd 
av förvärv och ytterligare avsätt
ningar för marknadsrisker och för 
kundfinansiering på 1,3 miljarder 
kronor. 

Fakturering och marginaler 
Koncernens fakturering ökade 
med 12 procent under första halv
året 1999 till 92,4 miljarder kro
nor. Faktureringen ökade starkt 
under andra kvartalet, upp med 16 
procent jämfört med året innan 
och med 22 procent jämfört med 
första kvartalet. Det största af
färssegmentet Nätoperatörer/ 
Tjänsteleverantörer ökade med 22 
procent till 64,3 miljarder. Före
tagslösningar ökade med 10 pro
cent till 8,3 miljarder kronor, me-

FAKTURERING FÖRSTA HALVARET 1999 

Andel per affärssegment utan hänsyn till intern fakturering. 
Förändring från första halvåret -98 inom parentes. (procent) 

Nätoperatörer/ 
Tjänsteleverantörer 

Övriga produktområden 
74 (0) 

Företags-
lösningar 

Konsument
produkter 

Andel per marknadsområde. 
Förändring från första halvåret -98 inom parentes. (procent) 

Europa, 
Mellanöstern 53-° 
och Afrika 

Asien och Oceanien 

13,2 Latin-
(-1,8) amerika 

12'3 Nord-
<+2'5> amerika 

Grafik: Mikael Parment 

VARUMÄRKET 
1999 är Ericsson för första gång

en med på listan "World's Most 

Valuable Brands", som publiceras 

årligen av Interbrand (www.inter-

brand.com). Ericsson kom på 

17:e plats av totalt 60. Detta be

kräftar att Ericssons åtgärder för 

att skapa ett starkt globalt varu

märke verkligen ger resultat. 

dan Konsumentprodukter mins
kade med 8 procent till 20,1 mil
jarder. 

Marknadsområden 
I Europa, Mellanöstern och Afrika 
ökade faktureringen med 17 pro
cent till knappt 49 miljarder kro
nor. Stark utveckling rapportera
des i Turkiet, Spanien, Frankrike, 
Nederländerna, Grekland, Portu
gal och Irland. Försäljningen av 
mobila system var stark och ökade 
med mer än 60 procent. 

I Asien och Oceanien var faktu
reringen oförändrad under första 
halvåret och uppgick till 19,8 mil
jarder kronor. Stark fakturer
ingsökning rapporterades dock 
från Japan och Taiwan. 

Minskning i Asien 
Antalet nya affärer i Kina har avta
git betydligt under den gångna pe
rioden, jämfört med det mycket 
starka första halvåret föregående 
år. Situationen i Kina är ett resultat 
av regleringsmässiga osäkerheter 
och av omstruktureringar som på
verkar operatörerna. Ökningen av 
antalet mobilabonnenter fortsätter 
dock att vara mycket stark i Kina. 
Ökningen är drygt en miljon nya 
abonnenter per månad. 

Faktureringen minskade även i 
Malaysia, Filippinerna, Singapore 
och Thailand. 

Stark ti l lväxt 

I Latinamerika låg faktureringen, 
12,2 miljarder kronor, på samma 
nivå som året innan. Faktureringen 
var lägre i Chile, Argentina och Ve-

USA gick under första halvåret om Kina som Ericssons enskilda största 

marknad. Foto: Lars Åström 

nezuela. Brasilien visade dock en 
mycket stark tillväxt som, trots de
valveringen, genererade en ökning 
med 20 procent efter konvertering 
till kronor. I Mexiko var fakturer
ingen mer än 30 procent högre än 
under första halvåret 1998. 

Högre omkostnader 
Nordamerika visade ett mycket 
starkt andra kvartal och fakturer
ingen under första halvåret var 
11,4 miljarder kronor, en uppgång 
med 41 procent jämfört med året 
innan. Försäljningen av mobila 
system visade en stark tillväxt och 
nya verksamheter fortsatte att ut
vecklas gynnsamt. 

Genom en faktureringsökning 
på 49 procent gick USA förbi Kina 

och blev återigen Ericssons största 
marknad. 

Omkostnaderna ökade med 25 
procent jämfört med första halv
året 1998. Försäljnings- och admi
nistrationskostnader ökade med 
nästan 30 procent, vilket är betyd
ligt snabbare än fakturerings
tillväxten. Detta beror främst på 
kostnader för IT-infrastruktur, 
delvis sammanhängande med pro
cessutveckling och installation av 
affärsstödsystem samt millennie-
kostnader. Utvecklingskostnader 
inom nya områden, såsom tredje 
generationens mobilsystem, data-
kom och mobiltelefoner, har också 
ökat betydligt. 

Antalet anställda vid slutet av 
perioden var 102 378. 

Affärssegment ur halvårsrapporten 
NATOPERATORER/TJANSTEIEVERANTÖRER fort

sätter att visa mycket goda resultat, särskilt i 
fråga om mobila system. Rörelsemarginalen 
förbättrades betydligt. Segmentet, som står 
för cirka två tredjedelar av koncernens tota
la fakturering, ökade med 22 procent till 
64,3 miljarder kronor, under första halvåret 
1999. 

Faktureringen för mobila system ökade 
med 43 procent och står för 72 procent av 
segmentets totala fakturering. Koncernen 
räknar med en intäktsökning från mobila 
system på mer än 30 procent för helåret. Den 
underliggande utvecklingen av rörelsemargi
nalen är fortsatt mycket stark, efter justering
ar för avsättningar och förvärv. 

System för fast telefoni har utvecklats väl 
och rapporterar en positiv rörelsemarginal 
hittills under året med 113 miljoner kronor. 

Ett antal strategiska kontrakt avseende 
avancerade datakomlösningar har träffats 

med kunder inom samtliga marknadsområ
den. 

KONSUMENTPRODUKTER rapporterade en liten 
rörelsemarginal på 104 miljoner kronor. 
Faktureringen minskade med 1,8 miljarder 
kronor. Volymen sålda enheter har dock ut
vecklats enligt plan och visar en ökning med 
31 procent till 13,9 miljoner enheter under 
första halvåret 1999. Den otillräckliga lön
samheten är en konsekvens av att nya pro
dukter fördröjts till följd av teknik- och 
produktionsproblem. De nya produkterna 
kommer att vara tillgängliga på marknaden 
enligt tidigare presenterade planer. 

Genom introduktioner under 1999 kom
mer Ericsson att få en helt ny och bredare 
portfölj av mobila produkter. Några viktiga 
produkter är den enkla telefonmodellen 
A1018 och den avancerade T28. Den smarta 
telefonen R380 samt Mobile Companion 
MC218 är avancerade WAP- och EPOC- ba
serade terminaler. Intresset för mobila ter-

IHALVARET 1 KORTHET 
Fakturering 92 383 MSEK 

Resultat före skatter 4 258 MSEK 

Vinst per aktie 1,74 SEK 

+ 12 procent 

- 44 procent 

- 35 procent 

minaler avsedda för 3G-nät växer snabbt. 
Koncernen gör betydande utvecklingssats
ningar för att möta denna växande efterfrå
gan. Ericsson har bibehållit sin position som 
en av de tre ledande leverantörerna, och ge
nom produktintroduktioner under året 
kommer den positionen att stärkas. 

FÖRETAGSLÖSNINGAR rapporterade en 10-pro-
centig ökning av faktureringen till 8,3 miljar
der kronor. Rörelsemarginalen var -209 mil
joner, beroende på ökade utvecklingskostna
der för nya IP-baserade produkter och tråd
lös teknologi för kontor. "Managed Services" 
(driftsansvar för kommunikationslösningar) 
visade en stark faktureringsökning under pe
rioden. 

ÖVRIGA VERKSAMHETER (inklusive energi

system, komponenter, kabel och försvars
elektronik) ökade försäljningen med 5 pro
cent till 6,9 miljarder kronor. Rörelsemargi
nalen minskade dock något, främst på grund 
av minskade leveranser av försvarselektronik 
i Sverige. 

Internförsäljning mellan affärssegmenten 
består huvudsakligen av energisystem, kom
ponenter och kablar som ingår som delar i 
systemlösningar. I vissa fall ingår även mo
biltelefoner i systemförsäljningar. 

VD Kurt Hellström 

Koncernchef Lars Ramqvist 

Redigerat av Patrik Linden 

http://www.inter-
http://brand.com
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Ericsson har fått 
förtroendet att 
sköta London
polisens telefoni-
tjänster. Det är en 
affär värd 990 
miljoner kronor. 

Foto: 
Paul McKay/ 
Pressens Bild 

Ericsson ska sköta 
Londonpolisens telesystem 
Ericsson har tecknat ett fem-
årigt avtal med Londons Met
ropolitan Police Service om 
att driva och utveckla Lon
donpolisens telesystem. Av
talet är ett genombrott inom 
outsourcing-området och är 
värt 990 miljoner kronor. 

I och med att fasta och mobila tal-
och datalösningar sammansmäl
ter i den nya telekomvärlden väl
jer allt fler företag att outsourca 
drift- och planeringsansvaret för 
sina kommunikationslösningar. 

Förutom avtalet med London
polisen har Ericssons affärsenhet 
Business Consulting på ett och ett 
halvt år tecknat ett 40-tal kontrakt 
till ett sammanlagt värde av 750 
miljoner kronor inom denna väx
ande outsourcing-marknad. 

- Genom vår kombinerade 
tele- och datakompetens har vi en 
stark position för att hjälpa före
tagskunder med konvergenslös
ningar. Vår verksamhet inom 
outsourcing-området ökar med 
25-30 procent per år och vi har 
för närvarande hundra tänkbara 

nya kunder i ett tjugotal länder, 
säger Kennet Rädne, chef för 
affärsenheten 
Business Con
sulting. 

Avtalet med 
Londonpol i 
sen innebär att 
Ericsson ska 
driva och ut
veckla Lon
d o n p o l i s e n s 
fasta och mobila telesystem. Det 
innefattar idag 3 000 mobiltelefo
ner, 6 000 personsökare samt 

Kennet Rådne 

30 000 fasta telelinjer fördelade på 
265 olika platser. 

- Det här är en spännande och 
stor kund med höga krav på till
gänglighet och driftsäkerhet. 
Femårsavtalet visar att markna
den har förtroende för vår kom
petens inom området. Det ska 
också ses som ett resultat av 
Ericssons satsningar inom 
tjänsteförsäljning, säger Kennet 
Rådne. 

Nils Sundström 
nils.sundstrom@lme.ericsson.se 

Ny viktig bricka i strategipusslet 
En helt ny generation routrar 
behövs för att bygga robusta 
trådlösa IP-nät. Ericssons köp 
av 75 procent av aktierna i 
det danska router-företaget 
Telebit är ett viktigt steg i 
Ericssons utveckling av såda
na lösningar. 

Telebit är ett av de ledande företa
gen när det gäller routrar basera
de på såväl dagens som den nya 
generationens Internetprotokoll, 
IP version 6 (IPv6). Ericsson ska 
under de närmaste två åren inve
stera 30 miljoner dollar i det 
danska företaget, som har huvud
kontor i Viby på Jylland. 

Strategisk investering 

Investeringen är en strategisk 
bricka för att Ericsson ska utnytt
ja sin ledande ställning inom 
trådlös kommunikation och bli 
ledande även inom trådlösa IP-
nät. De mobila Internetlösningar-
na måste optimeras för de speciel
la krav som den trådlösa miljön 
ställer. 

- Telebits programvaror och ri
ka protokollsamlingar är synner
ligen lämpliga för oss för att 
snabbt nå ut till marknaden med 
nya routrar, säger Johan Börje, 
marknadsföringsansvarig för 

routrar för trådlösa nät inom 
Ericsson Radio Systems. 

Telebits programvara ska an
vändas i en rad av Ericssons hård-
varuplattformar, till exempel Cel
lo. Strategin är att Telebit ska fun
gera som ett programvaruhus när 
Ericsson bygger en ny router, 
optimerad för kombinerad tal-
och dataöverföring över trådlösa 
IP-nät. 

Telebits produkter fungerar bå
de för dagens Internetprotokoll, 
IPv4, och det nya IPv6. Det är be
tydelsefullt för Internetoperatörer 
som vill bygga ett framtidssäkert 

TELEBITS PRODUKTER 

Genom investeringen i Telebit 
får Ericsson också tillgång till 
existerande Telebitprodukter, 
främst PAXNET som i en och 
samma produkt kan hantera oli
ka paketförmedlande tekniker 
som ATM, IP och Frame Relay 
och därför kan passa väl i till ex
empel GPRS-nät. PAXNET bygger 
på två produkter: "TBC2000 In
tegrated Multiprotocol Router 
and ATM Switch" och "TBC1000 
Access Router". Utöver att stödja 
både IPv4 och IPv6 har produk
terna avancerad Quality of Servi
ce (QoS) och säkerhetshanter
ing. 

nät med trådlös access baserat på 
IP. 

Behovet av en ny generation In
ternetprotokoll har skapats av den 
ökande Internettrafiken och nya 
applikationer. Bland annat har 
det blivit problem att skapa IP-
adresser åt alla användare. 

- IPv6:s skalbarhet klarar 
adressfrågan bättre än dagens In
ternetprotokoll. Det är inte 
minst viktigt i utvecklingen av 
mobilt Internet, när varje mobil
terminal behöver en egen IP-
adress för att ständigt vara upp
kopplad och nåbar, säger Johan 
Börje. 

IPv6 innebär också att det blir 
enklare att sätta upp nya trådlösa 
nät. Allt som är uppkopplat mot 
routrar på nätet kan med de nya 
protokollen konfigureras auto
matiskt. Samtidigt blir uppkopp
lingen från en punkt till en annan 
i nätet mer säker. 

Forum för IPv6 

Under sommaren tog Telebit ini
tiativ till att starta ett IPv6-forum, 
där bland andra Ericsson, Nokia, 
Motorola, Microsoft, Cisco och 
engelska operatören BT ingår. 

- Syftet är att öka intresset för 
IPv6 och få aktörer på marknaden 
att fä förståelse för denna proto

kollsamling. IPv6 kommer att fä 
stor betydelse för den mobila sek
torn och vi kommer bland annat 
att ha konfe
renser och se
minarier om 
Quality of Ser
vice, säkerhet 
och andra för
delar med 
IPv6, säger 
Svend Möller 
Nielsen, VD 
för Telebit. 

Svend 
Möller Nielsen 

Välkända kunder 

Som kunder har Telebit bland 
andra NTT, Tele Danmark, Fran
ce Telecom och Telecom Italia. Te
lebit har även levererat en rad 
forsknings- och universitetsnät. 

- Vi är mycket nöjda med 
Ericssons investering. Det betyder 
att vi får tillgång till nya tekniker 
och säljkanaler på ett globalt plan, 
säger Svend Möller Nielsen. 

Ericsson och Telebit har samar
betat under en längre tid och de 
två företagen har redan utvecklat 
nära kontakter mellan tekniker 
och marknadsförare. 

Nils Sundström 

S www.tbit.dk 

— i KORTHET mmm 

Finansnyheter 
till mobilen 
>• Ericsson har inlett ett samarbete 
med nyhetsbyrån Reuters för att med 
Internetlösningar skicka finansiella 
nyheter och data till mobiltelefoner 
med WAP-funktionalitet samt andra 
handhållna terminaler. 

Projektet är första steget i ett utveck
lingsprogram som ska ge avancerade 
datakomtjänster till den finansiella 
sektorn. Inledningsvis kommer pro
jektet att omfatta ett tusental använda
re i London, Frankfurt och andra fi
nansiella centra. Bland annat kommer 
användarna att kunna göra transaktio
ner on line samt interaktivt få tillgång 
till data och nyheter. 

Tjänsterna kommer att levereras till 
användare av Erissons mobildator 
MC218 samt den nya smarta mobil
telefonen R380. 

Trådlöst 
democenter i USA 
>• Ericsson i USA har öppnat ett de
mocenter för trådlöst Internet på hu
vudkontoret i Richardson, Texas. Syf
tet är att utveckla nya applikationer för 
den tredje generationens mobilsystem. 

I det nya testlabbet Wireless Applica
tions Validation Environment Labora
tory (Wavelab) ska Ericsson samarbeta 
med nätoperatörer och tjänsteleveran
törer för att utveckla applikationer för 
trådlöst Internet. Dessutom ska besö
kare kunna kommunicera med en de-
mobuss för att prova möjligheterna 
med den tredje generationens mobil
system. 

Det första projektet visar den TDMA-
baserade Edge-teknologin som erbjuder 
datahastigheter på upp till 384 kilobits 
per sekund. 

Internetkontrakt 
i Holland 
>• Wish, den snabbast växande Inter-
netoperatören i Holland, har valt 
Ericsson som leverantör för att bygga 
ut sin infrastruktur för Internetaccess. 
Kontraktet är värt 100 miljoner kro
nor. 

Ericsson ska leverera en robust hel
hetslösning baserad på Tigris AXC. 
Den skalbara accessplattformen stöder 
bland annat realtidstjänster för multi
media. 

I den första utbyggnadsfasen senare 
i år ska mer än nya 300 000 användare 
anslutas till Wish. 

Optiska fibernät 
till AOL 
>• Den världsledande Internetopera-
tören America Online har valt 
ERION, Ericssons lösning för optiska 
fibernät, för att öka kapaciteten och 
driftsäkerheten i sin nuvarande infra
struktur. 

Med en 140 kilometer lång DWDM-
ring (Dense Wavelength Division Mul
tiplexing) i Washington D.C-området 
kan kapaciteten utökas rejält. Tekniken 
skapar en mängd kanaler i samma fi
berkabel genom att använda olika 
ljusvåglängder. Samtidigt får operatö
ren en unik säkerhetslösning för fiber
nätet genom så kallade självläkande 
optiska WDM-ringar. Om fiberkabeln 
klipps av hittar informationen blixt
snabbt fram bakvägen. 

mailto:nils.sundstrom@lme.ericsson.se
http://www.tbit.dk


AVANCERAD SKYDDSKRETS FÖR 
LITIUMDATTERIER ÖKAR KAPACITETEN 

MED DIDEHÅLLEN SÄKERHET 
Överspänningsgräns på ±0,5%; 
Ökad batterikapacitet utan risk 

PACK+ 0 -
/V 

r^L 
± 

Brett inspänningsområde: 
Laddningsspänningar från 
4V till 28V upp till 4 serie-
kopplade litiumceller es 
Tre versioner: 
MAX1666S-2 serieceller 
MAX1666V - 3 serieceller 
MAX1666X-4 serieceller 

< 

PACK- G> 
RSENSE 

SRC 
DSO 

CGÖ 

B4P 

B3P 

Vcc 

DSI 

CGf 

WRN 

PKF 

UVO 

H-4 

V M / I X I VM 
MAX1666X 

B2P 

B1P 

GND 
PKN 

REF 

OVA 

UVA 
MMA 

I 

Inbyggd LDO-regulator: 
+3.3V vid 5mA 

- > 

Digitala gränssnitts- och 
statussignaler: 
Urladdningskontroll 
Laddningskontroll 
Underspänningslarm 
Felsignal 
Underspänningssignal 

Exakta inställbara gräns
värden för: 
Överspänning (±0,5%) 
Underspänning (±2,5%) 
Missanpassning (±10%) 
Laddnings/urladdnings
ström (±10%) 

• Låg arbetsström: max 45uA 

• Låg shutdown-ström: max 1uA 

• Exakt överspänningsgräns på ±0,5% 

• Inbyggd spänningsreferens 

• Fristående eller datorstyrd drift 

• Inbyggda MOSFET-drivsteg 

• Noggrann cellbalansövervakning 

• Platsbesparande 16-bens och 20-bens QSOP-kapslar 

GRATIS! Design Guide för bärbara datorer - inom 24 timmar! 
Innehåller datablad och kort för gratisprover 
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Erieye till Grekland 
Den grekiska Erieyeordern 
till Ericsson Microwave 
i Mölndal är nu i hamn. 
Den 1 juli skrevs kontraktet 
som omfattar fyra flygradar-
system att användas för 
övervakning av den 
grekiska övärlden. Ordern 
är värd drygt 4 miljarder 
kronor. 

- Tillsammans med Thomson 
erbjuder vi kunden ett riktigt 
hightech-system, som bärs av det 
brasilianska jetplanet Embraer-
145. Det är glädjande för Erics
son Microwave att ett NATO-
land valt Erieye, det gör att fler 
kunder blir än mer motiverade 
att gå vidare med oss, säger Lars 
Törnquist på Ericsson Micro
wave. 

Samarbete 

Ansvaret för ordern ligger nu på 
ett samarbetsbolag som Ericsson 
Microwave bildat med Thomson 

Den grekiska försvarsmakten har köpt fyra Erieye-system samt har option på ytterligare två. 

CSF. Thomson, EMW och Em-
braer fungerar sedan som un
derleverantörer till samarbets-
bolaget. Ericsson Microwave 

står för ledningssystem, vida
reutveckling av radarn, system 
för planering och uppföljning 
samt en träningsstation. Leve

rans av hela systemet planeras 
till år 2002. 

Britt-Marie Wihdén 

Med Erics
sons TDMA-
lösning läg
ger Telecom 
och Telefo
nica grun

den till 
framtida 
tjänster. 

Foto: Lars 

Åström 

Ericsson bygger ut 
mobilnät i Argentina 
Två argentinska operatörer 
Telecom och Telefonica har 
köpt TDMA-nät av Ericsson. 
Ordern är värda 3,4 miljarder 
svenska kronor (USD 400 
miljoner) och nätet ska vara 
klart inom ett år. 

De två operatörerna, Telecom 
och Telefonica, har nyligen fått li
censer för 1900-bandet och de 
ska expandera och täcka hela lan
det. De bägge operatörerna har 
idag Ericssonlevererade TDMA-
nät för 800-bandet, Telecom i 

norra Argentina och Telefonica i 
söder. 

- Med Ericssons TDMA-lös-
ning bygger Telefonica och Tele
com en stark grund för framtida 
tjänster, inkluderat trådlöst Inter
net. Dessutom är det ett robust 
nät med hög kapacitet för dagens 
användare, säger Bengt Bergvall, 
chef för Ericsson i Argentina. 

Av Argentinas 35 miljoner in
vånare har åtta procent mobilte
lefon. Det finns fem mobiltele
operatörer och Ericsson är leve
rantör till tre av dem. 

Vad gör dina kunder inför år 2000 Björn 
Boström 

V et du vad dina kunder kommer att gö
ra under hösten? Tre ledstjärnor styr 
Ericssons arbete inför millennieskif

tet. Vi ska göra allt för att våra kunder är fort
satt nöjda, vi ska säkra våra egna arbetsför
hållanden och vi ska skydda vår aktiekurs. 

För att uppnå dessa mål har vi flera omfat
tande program inom hela organisationen 
som bevakas och följs upp på koncernnivå. 
Millennieskiftet är en unik möjlighet att visa 
våra kunder att Ericsson är en trygg och på
litlig partner. 

vi VET ATT VÅRA kunder har två huvudkrav. 
Det ena är att installerade produkter och 
system fungerar över millennieskiftet. Det 
har vi till stor del redan klarat av. Det andra 
kravet är att order/leveranskedjan fungerar 
så att vi klarar att leverera nya produkter 
utan förseningar och andra störningar. 

Därför måste vi nu fokusera på hela or
der/leveranskedjan vad gäller produkter: 
från försäljning, offertarbete och orderhan
tering till produktion, distribution samt in
stallation och implementering. Distribution 
är det område vi vet kan bli problematiskt på 

grund av störningar och förseningar vid ex
empelvis flygfrakt vid millennieskiftet. Men 
det är egentligen ett litet problem, eftersom 
det går att planera redan nu så att risken för 
förseningar minimeras. 

ETT AV DE STÖRSTA problemen är att vi idag 
inte är säkra på hur våra kunder kommer att 
bete sig under hösten. Kommer köpbeteen
det att vara annorlunda jämfört med nor
mala år? Vi vet att tillströmningen av abon
nenter inom tele- och datakommunikation 
är fortsatt hög. Vi vet också att uppkopp
lingstiden blir längre genom en kraftig ök
ning av data- och IP-kommunikation. Det 
innebär att operatörerna kommer att behö
va öka sin kapacitet. Internt inom Ericsson 
kommer vi att vara försiktiga vad gäller in
stallation av nya system och applikationer 
efter den 1 oktober för att inte riskera att 
skapa nya millennieproblem. Vi vet att 
många av våra kunder har precis samma in
ställning. 

VISSA KUNDER KAN alltså antingen besluta sig 
för att inte göra några förändringar alls un

der hösten. Andra kan besluta sig för att ut
öka eller ändra de system och den kapacitet 
de redan har. Men vi vet inte om de väntar 
tills efter millennieskiftet eller om de kom
mer att köpa nya produkter under hösten. 
Det finns dessutom ytterligare ett scenario: 
att kunderna köper mer än normalt för att de 
vill ligga i framkant och kraftigt utöka sin ka
pacitet inför millennieskiftet. All tillgänglig 
kommunikationsutrustning kommer att an
vändas under millennieskiftet, trafiken kom
mer att vara enorm på nyårsafton. 

MED TANKE PÅ att vi idag inte kan förutse hur 
kunderna kommer att bete sig under hösten, 
är det mycket viktigt att vi pratar med dem. 
Vad gäller produkter och uppgraderingar på
går idag program för vad som behöver göras 
i samverkan med våra kunder. Och det är av 
största vikt att vi i dessa diskussioner även tar 
upp kundernas behov under hösten och in
för millennieskiftet. 

Björn Boström är Senior Vice 

President och koncernansvarig 

för supply- och IT-frågor. 

— I KORTHET — • 

GPRS installerat 
hos T-mobil 
>• Ericsson är först i världen med att 
leverera paketdatatekniken GPRS till 
en GSM-operatör, tyska T-mobil. Ut
rustningen testas nu i Bonn. 

I januari i år tecknade Ericsson och 
T-mobil världens första GPRS-kon-
trakt. 

Tekniken möjliggör datahastigheter 
upp till 115 kilobit per sekund, vilket 
öppnar för en rad trådlösa Inter-
nettjänster. Nästa år kommer T-mobil 
att erbjuda sina mobiltelekunder de 
nya tjänsterna. 

Ericsson och T-mobil planerar även 
att gemensamt testa och utveckla 
marknaden för andra nya teknologier 
som Bluetooth och WAP. 

Nyligen valde även finska operatö
ren Sonera Ericssons GPRS-system för 
att erbjuda paketdata i sitt GSM-nät. 
Uppgraderingen av nätet ska vara klart 
under nästa år. Sammanlagt har Erics
son idag sex GPRS-kontrakt. 

GSM Pro-kontrakt 
till Sydafrika 
> Sydafrikanska operatören MTN blir 
först i världen med att införa Ericssons 
GSM Pro i ett GSM-nät. Kontraktet 
som gäller både nätverksutrustning 
och mobiltelefoner är värt 210 miljo
ner kronor. 

Med GSM Pro blir mobilradions 
specialfunktioner som gruppsamtal 
och larm verklighet även i GSM-näten. 
Potentiella användare är bland annat 
åkerier, byggföretag, hantverkare och 
säkerhetsföretag. Systemet innebär att 
de inte behöver bygga egna privat
radionät. 

MTN:s kunder kommer att använda 
Ericssons robusta mobiltelefon R 250 
Pro, som tål både stötar, damm och 
vatten. 

Dessutom har telefonen en rad fi
nesser, bland annat en snabbring-
ningsknapp på sidan för att det ska va
ra enkelt att ringa även med grova 
handskar. 

Branschpris 
till ny IP-växel 
>• Ericssons IP-baserade växel Web-
Switch 2000 fick priset Best in Show på 
den stora branschmässan CTI Expo 
Spring i Washington D.C. 

Företagsväxeln WebSwitch 2000 har 
utvecklats av Ericsson WebCom, som 
är det nya namnet på det Silicon Val-
ley-baserade företaget Touch Wave som 
Ericsson köpte i våras. Produkten 
släpps på den amerikanska marknaden 
senare i år. 

Miljardkontrakt 
med Japan 
>• Ericsson har skrivit avtal med tre ja
panska operatörer om att bygga ut de
ras PDC-nät. 

Avtalet gäller de nästkommande tre 
åren och är värt 1,7 miljarder kronor 
(USD 200 miljoner). De tre regionala 
operatörerna, DTQ, DTD och DTH, 
har idag över en miljon användare och 
växer med 30 000 abonnenter i måna
den. 

Ericsson är det enda icke-japanska 
företag som vunnit kontrakt på hela 
PDC-system i Japan. 
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• BRAKSCHNYTTH 

Microsoft satsar 
på mobiltelefon! 
>• Programvarutillverkaren Microsoft 
fortsätter att stärka sin ställning inom 
mobil kommunikation. På sistone har 
Microsoft köpt andelar i tre nordame
rikanska mobilteleoperatörer. 

Nu senast investerade Microsoft i 
kabelbolaget Roger Communications, 
som ägs av mobilteleoperatören Ro
gers Cantel. Bolaget har även ingått 
partnerskap med AT&T för utveckling 
av tredje generationens mobila da
tatjänster, baserade på Microsofts ope
rativsystem Windows CE. Och redan 
tidigare i våras köpte Microsoft ande
lar av mobiloperatören Nextel. Med 
köpen har Microsoft fått en strategisk 
relation med Nordamerikas två största 
TDMA-mobiloperatörer. 

Foto: Katie Ayres/Pressens Bild 

Snabbare pizza 
med nytt nät 
• Domino's Pizza samarbetar med 
Nortel Networks för att bygga ett lokalt 
datanät med höghastighetskapacitet. 
Med det nya datanätet hoppas pizza
leverantören fä till stora förbättringar i 
det dagliga arbetet med att driva buti
kerna. 

Bland annat kommer all sälj- och 
servicedata att föras över till en central 
databas för dagliga analyser. Det ska 
bidra till förbättrad service gentemot 
kunderna, till exempel att få bukt med 
försenade leveranser. Domino's ska 
också dra nytta av det nya kommuni
kationssystemet för en effektivare styr
ning av sina 6 100 butiker i USA och 64 
i andra länder. 

Telecom Asia 
i Hongkong 
>• China star som värdland när Inter
nationella Telekommunikations Unio
nen (ITU) organiserar mässan Tele
com Asia 2000. 

Mässan pågår mellan 4 och 9 decem
ber nästa år och hålls i Hongkong i det 
splitternya Hong Kong Convention 
and Exhibition Centre. 

Internetforum 
samlar branschen 
> Ett nytt forum har etablerats för att 
stödja nästa generation Internet, IPv6 
(Internet Protocol version 6). Foru
mets medlemmar inkluderar 41 av 
världens toppföretag och institut, 
bland dem Ericsson, 3Com, Cisco, 
MCI WorldCom och Microsoft. Foru
met kommer att ha nära samarbete 
med Internet Engineering Task Force 
(IETF). 

Bättre pedagogik iip 
kan höja börskurser 
Varför skjuter Internetföre-
tagens kurser i höjden trots 
negativa resultat samtidigt 
som mobiltelefoniföretagen 
med sina fantastiska vinster 
ökar relativt långsamt i vär
de? En förklaring kan vara att 
mobiltelefonitekniken är för 
komplicerad för de ameri
kanska investerarna. 

Warren E. Buffett, en av världens 
mest framgångsrika investerare 
som dessutom är USA:s näst ri
kaste man, har sagt att han tycker 
om "enkla affärer" och att "för 
mycket teknik förstår vi oss inte 
på". 

- Jag är intresserad av kommu
nikationsbranschen, men jag är 
heller ingen typisk investerare, sä
ger Staffan Knafve, chefstrateg på 
Carnegie Kapitalförvaltning i Sve
rige. 

Staffan Knafve tror att det finns 
mänga investerare som helt enkelt 
aldrig ger sig in i kommunika
tionsbranschen eftersom de inte 
förstår den. 

-Ändå behöver investerarna, 
som ständigt söker tillväxtmöjlig
heter, IT-branschen. Den typiske 
investeraren behöver inte hög 
tillväxt, utan han vill ha tydliga 
trender som han kan förstå samt 
en varaktig och förutsägbar 
tillväxt, säger Staffan Knafve. 

Drivande megatrender 

Ofta tror man att handeln spelar 
en stor roll för de globala finans
marknaderna. Denna skulle dock 
inte finnas utan globala mega
trender. Hur ser dessa trender då 
ut? 

- Sett ur ett investerarperspek-
tiv är den drivande megatrenden 
idag huvudsakligen folks rädsla 
för att sluta sina dagar på fattig
huset på grund av otillräckliga 
pensionssystem. Under de senaste 
tio åren har människornas vilja 
att avsätta pengar för sin pension 
lett till ett enormt nettoinflöde av 
pengar till finansmarknaderna. 
Pengarna har till största delen pla
cerats i aktier, vilket har gjort att 
priset på aktier har stigit och han
deln har ökat dramatiskt under 
90-talet. Den här trenden kom
mer dock inte att vara för evigt, 
säger Staffan Knafve. 

Vad kommer dä att driva finans
marknaderna i framtiden? 

- De flesta investerare är inte 
"early adopters". Eftersom de har 
svårt att bedöma framtiden und
viker de IT-branschen och satsar 
istället på branscher med lägre 
tillväxt. De väljer säkra trender, 
beprövade vägar och säkra områ
den med så låg risk som möjligt, 
säger Staffan Knafve. 

Vilka trender ser investerarna i 
kommunikationsbranschen? 

-Marknaden tror att antalet 
mobiltelefonanvändare och Inter-
netanvändare kommer att fortsät
ta att öka stort. Den tror också på 
en hög och varaktig tillväxt inom 

Staffan Knafve är chefstrateg för Carnegie Kapitalförvaltning. Han anser att investerare inte alltid förstår 
komplicerad teknik utan föredrar att satsa pengar pä sådant de begriper. Företag som Ericsson har en pe
dagogisk uppgift att göra sin teknik mer förståelig. Foto: Mymmel Blomberg 

mobilinfrastruktur, datakommu
nikationsutrustning och mobila 
konsumtionsvaror samt på PC-
området. Om man extrapolerar 
och försöker granska de här tren
derna slås man av bristen på för
ändring. Investerarna tror uppen
barligen att tillväxten kommer att 
fortsätta i samma takt, säger Staf
fan Knafve. 

USA sätter priserna 

Enligt Staffan Knafve bedömer 
investerare ofta globala utveck
lingar genom att titta på utveck
lingen på hemmaplan. Eftersom 
de amerikanska investerarna är de 
mest inflytelserika - då det är de 
som slutgiltigt fastställer priserna 
på aktiemarknaden - påverkas 
aktiekurserna i hög grad av ut
vecklingen i USA. 

- De amerikanska investerarna 
har sett en relativt låg tillväxt in
om mobiltelefoni jämfört med 

Internet. Värderingen av data
kommunikationsföretag har där
för varit högre än för mobiltele
fonföretag. Nu har det dock skett 
en viss förändring eftersom mark
nadstillväxten för både mobila 
konsumtionsvaror och mobilin
frastruktur börjar ta fart i USA. 
Ännu har dock inte den andra vå
gen haft några genomgripande ef
fekter på aktiekurserna, och data
kommunikationsföretagen värde
ras fortfarande högre än mobilte-
lefonföretagen, säger Staffan 
Knafve. 

Odramatiska prognoser 

I finansmarknadernas prognoser 
finns det mycket litet dramatik -
inga "hockeyklubbskurvor" -
i andra vågens trender inom kom
munikationsbranschen. Staffan 
Knafve tror dock att den oundvik
liga konvergensen mellan mobil
kommunikationsområdet och 

PC-marknaden kommer att med
föra stora förändringar när det 
gäller teknik, marknadsandelar 
och konsumtionsmönster. 

Teknik måste vara förståelig 

- Om finansmarknaden snabbt 
ska kunna vara med på noterna 
måste tekniken och dess använd
ningsområden vara lättbegripliga. 
Under lång tid var till exempel di
gitaliseringen av mobiltelefonin 
för abstrakt för de amerikanska 
investerarna, säger Staffan Knafve. 

- När det gäller tredje genera
tionens telekommunikationspro
dukter måste vi först se en trend 
och vi förstår ännu inte tekniken. 
Företag frän kommunika
tionsbranschen måste hjälpa oss 
att förstå vart de är på väg, så att vi 
kan visa Warren Buffett att han 
har fel, avslutar Staffan Knafve. 

Sue Anne Moody 
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Nokia-aktien sjönk 
trots positiv rapport 

K R Ö N I K A 

Marknadens reaktioner på 
Nokias och andra konkur
renters halvårsrapporter var 
blandade. Förväntningarna 
på Nokias resultat var sky
höga. Men trots en rapport 
som var bättre än väntat 
sjönk Nokias aktie drastiskt 

Totalt under veckan gick Nokia 
ned med 12,2 procent till 730 
kronor. 

Svensk dagspress konstaterade 
under rapportveckan att Nokias 
vinstmarginaler på mobiltelefo
ner är bäst i världen. Under första 
halvåret i år tjänade företaget 
över 11 miljarder svenska kronor 
på sina telefoner. Dagens Nyheter 
kommenterade att företaget kla
rat av att expandera snabbare än 
Ericsson utan att behöva binda 
mer kapital. Men att Nokia å 
andra sidan är extremt beroende 

av sina mobiltelefoner och inte 
växer lika snabbt som Ericsson på 
mobilsystemområdet. Telefoner
na står för hela tre fjärdedelar av 
Nokiakoncernens vinst. 

Lucent, IBM och Microsoft no
terade också kraftiga nedgångar 
efter att ha presenterat sina de
lårsrapporter. Ericsson var en av 
de få som noterade en kursupp
gång med 4,7 procent under re
sultatveckan. 

Flera stora företagsköp 
I fredags blev det klart att 
Deutsche Telekom köper 
mobilteleoperatören 
One20ne för 112 miljarder 
kronor. France Telecom inve
sterade nyligen i kabel-tv-
bolaget NTL i en affär på 46 
miljarder kronor. 

Flera andra stora köp kan 
vara på gång i telekombran-
schen just nu. 

One20ne är Storbritanninens 
fjärde största och snabbast väx
ande mobilteleoperatör. Med 
köpet får Deutsche Telekom sam

manlagt tolv miljoner abonnen
ter i Europa. 

Det före detta franska tele
verket, France Telecom, har köpt 
en fjärdedel av aktierna i kabel-
tv-bolaget NTL för att stärka sin 
ställning internationellt. NTL 
verkar bland annat i Storbritan
nien. 

France Telecoms investering 
gjorde att NTL kunde lägga ett 
bud på konkurrenten Cable and 
Wireless Communications, som 
till största delen ägs av brittiska 
telebolaget Cable and Wireless. 
Om affären går igenom blir NTL 

största kabel-tv-bolaget i Storbri
tannien och på Irland. 

Samtidigt som NTL-affårerna 
blev kända dök flera rykten om 
andra köp och sammanslagningar 
på upp. Bland annnat skulle Deut
sche Telekom och Telefonica vara 
intresserade av att slå ihop sina 
verksamheter. Enligt analytiker är 
det en logisk fusion med tanke på 
bolagens tidigare investeringar 
och att båda har ambitionen att 
växa ytterligare utomlands. Upp
gifterna har cirkulerat tidigare, 
men Telefonica och Deutsche Te
lekom har hela tiden dementerat 

Två nya lättviktare 
introducerade i sommar 
Nokia och Panasonic har i 
sommar släppt var sin ny 
telefon i nittiogramsklassen. 

Nokias 8850 väger 91 gram och 
lanseras som en mindre kopia av 
8810, fast med något annorlunda 
design på luckan och med silver-
färgade knappar. Den nya telefo
nen är talstyrd och har vibrator-
signal. Taltiden ligger på tre tim
mar och 20 minuter och standby-
tiden är upp till 150 timmar. Tele
fonen är även försedd med T9, ett 
system som förenklar kommuni
kation med textmeddelanden. 
Telefonen känner av det mest tro
liga ordet som håller på att skri
vas. En tryckning på varje 
bokstavsknapp räcker alltså för 
att få fram det rätta ordet. 

Panasonics nya heter GD90 
och är liten, smal och lätt med si
na 96 gram. Panasonic har ut
vecklat en ny typ av batteri, liti-
um polymer, som bidrar till att få 
ned totalvikten. Möjlig taltid är 
tre timmar och standbytiden upp 
till 90 timmar. 

Några finesser med GD90 är 
telefonboken som lagrar upp till 
100 nummer och namn. Med två 
olika färger på texten i dialogru
tan kan nummer lagras i olika ka
tegorier, till exempel jobb och 
privat. Privatsamtal markeras 
som gul text, jobbrelaterade sam
tal i grönt. Nokias senaste, 8850, väger endast 91 gram. 

Bobby Chang 

Den kommande 
terabit-router-åldern 
F ör inte så länge sedan var nätverksutrustning så som Ethernet och ro-

utrar som kunde hantera en gigabit per sekund (en miljard bit per se
kund) verkligen hett. Med avancerade förbättringar av fiber- och 

dataöverföringstekniker har på senare tid flera amerikanska maskinvarutill-
verkare börjat marknadsföra nästa generations routrar. Nu handlar det om 
routrar som kan expanderas till att kunna hantera en terabit per sekund 
(tusen miljoner bits per sekund). Enligt en studie av Ryan Hankin Kent kom
mer marknaden för IP-routrar att växa från 169 miljoner dollar 1998 till 5,5 
miljarder 2003 

I varje IP-nät finns det två viktiga ingående delar: en router och en 
switch. En router är en så kallad lager tre-utrustning som för IP-paket vidare 
genom IP-nätet. En switch däremot är utrustning för lager två och kan han
tera och vidarebefordra protokollpaket på andra nivån. Som regel är en rou
ter mer komplicerad än en switch eftersom den klarar av fler uppgifter. Till 
exempel "IP-route management", buffring och köande för IP-paket, olika 
vidarebefordringsfunktioner och den stödjer flera olika protokoll och gräns
snitt. Det är därför som en router oftast är dyrare än motsvarande switch. 

INTERNETTRAFIKEN HAR TUSENFALDIGATS VART FEMTE ÅR. Det är det som är driv
kraften bakom den ständigt förbättrade tekniken för att hantera IP-
trafik. Det amerikanska företaget Cisco Systems har varit den dominerande 
aktören när det gäller routrar under ett antal år. På senare tid har ett antal 
nystartade företag gjort framsteg inom routing-arkitektur och switching-
teknik och kunnat erbjuda routrar i terabit-klassen. 

Ciscos mest kraftfulla router, GSR 1200 serien (GSR= Gigabit Switch Rou
ter), klarar av 60 gigabit per sekund. Det är fyra gånger kapaciteten gentemot 
sin föregångare. Med andra ord kan det vara dessa nya uppstickarföretag som 
kommer att leverera utrustningen till infrastrukturen i framtidens konverge
rande nät och därmed bli ett hot mot Ciscos kärnverksamhet. Flera stora leve
rantörer som Lucent och Nortel har tagit strategiska steg mot marknaden för 
terabit-routrar, både för att försvara sina positioner och för att utmana Cisco. 

Juniper Networks, där Ericsson är en av aktieägarna, är ett av de första fö
retagen som har en terabit-router på marknaden. Junipers M40 stamnäts-
router har funnits på marknaden sedan september 1998, och flera Internet-
operatörer som brittiska Cable & Wireless och Uunet har redan kommersi
ellt börjat använda denna. 

Argon Network's huvud-router i terabit-klassen är deras GigaPacket Node 
(GPN) som är nischad mot storstadsområden. Än så länge har två Internet-
operatörer, IXC och Williams, börjat testa denna router. Tyska Siemens köp
te Argon i mars i år för 240 miljoner dollar. 

NEXABIT NETWORKS har uppfattningen att traditionella routrar svårligen kan 
skalas upp till terabit-hastigheter. Deras NX64000 är en av de ledande skal
bara produkterna på området. Den kan klara av OC-192-portar och stödjer 
ATM, IP, frame relay och MPLS. Det är en av världens snabbaste terabit-rou
ter med upp till 6,4 terabit per sekund. Ett oändligt antal av dessa kan också 
kopplas ihop och fungera som en router. NX64000-routern kommer att lan
seras under tredje kvartalet 1999.1 slutet av juni i år köpte Lucent Nexabit för 
omkring 900 miljoner dollar i aktier. 

Avici Systems använder så kallad supercomputing-teknik för att utveckla 
sin 45000Terabit Switch Router. Den använder en tredimensionell nätdesign 
för att koppla ihop flera routrar för att kunna skalas upp till 45 terabit per se
kund. I april i år köpte Nortel 20 procent av Avici för att skapa en robust så 
kallad carrier class-växel som passar in i Nortels IP-nätsportfölj. 

NetCore Systems använder en liknande metod som Avici. Deras Everest 
Switch är en hybrid av en switch och en router som låter operatörerna länka 
ihop upp till 64 switchar till en kapacitet av 2,5 terabit per sekund. 

Pluris Inc. använder också en liknande metod för sin Pluris 20000 Terabit 
Network Router som ihop kopplade kan klara av 184 terabit per sekund av 
ickeblockerande switching-kapacitet och 19,2 terabit linjekapacitet. Opera
tören Deutsche Telekom utvärderar Pluris 20000 för sin nästa generations 
stamnätsarkitektur. Den kommer att finnas tillgänglig på marknaden under 
fjärde kvartalet 1999. 

UTÖVER DE FÖRETAG som nämnts ovan finns det flera andra som NEO 
Networks, Cabletron, Newbridge, Ascend och Nortel som också utvecklar 
kunskap och kompetens kring "internal core router" för att kunna komma 
upp i terabit-hastigheter. För att bli en stor spelare att räkna med på detta 
område måste man ha teknisk kompetens, mycket kapital, distributionska
naler och utmärkt kundsupport och service. Nystartade företag måste ingå i 
allianser eller bli uppköpta av något stort bolag för att klara detta. Vi kommer 
att se fler sammanslagningar och uppköp i framtiden. 

Bobby Chang arbetar som Business Intelligence Manager för 
Nordamerika inom koncernens konkurrens- och omvärldsbevakning 

E3 bic.ericsson.se 

http://bic.ericsson.se


Vi startar hösten med 
ett nytt kursprogram 
Titta i vår nya broschyr! Finns i ditt postfack i mitten av augusti. 

Nyheter! 
• Affärsstyrd verksamhetstveckling 

- spelet som lär dig att öka ditt företags flexibilitet och lönsamhet 
Hur kan organisationens verksamhetsutveckling drivas för att möta högre krav pä 
flexibilitet och samtidigt öka lönsamheten? Vilka metoder och vetktyg är lämpliga i 
olika situationer? Hur interagerar dessa verktyg och metoder? I kursen tar vi företags
spelet Change Game som exempel pä hur man med verktygen Policy Deployment, 
Balanced Scorecard, Business Process Management och 7 Management Tools drama
tiskt kan öka såväl lönsamhet som flexibilitet. 
kimlängd: 3 dagar 

• Introduktion till TQM 
Total Quality Management står för en helhetssyn på kvalitet i vetksamheter för att 
uppnå framgång. Den baseras på kundtillfredsställelse och alla medafbetares medver
kan i att förbättra processer, produktet, tjänster och företagets kultur. Kursen ger en 
förståelse för vad TQM är och ger en översikt av de vanligaste metoderna och 
verktygen för verksamhetsförbättring. 
kunlängd: 4 dagar 

• ISO 14001 Introduktion 
Skaffa dig en möjlighet att delta i diskussionerna med dina medatbetare och en 
möjlighet att delta i vetksamhetens utveckling. Den här kursen ger dig en introduk
tion till befintliga system och det språk som används. 
kunlängd: En halvdag. Kursen genomförs gemensamt med ISO 14(H)! Introduktion 
och revision. 

• ISO 14001 Introduktion och revision 
Allt fler företag arbetar enligt olika miljöstandarder. ISO 14001 är den absolut 
vanligaste. Mycket arbete på området pågåt redan idag, kliv på tåget du med! Den här 
kursen ger dig kunskaper som gör att du kan delta aktivt i utvecklingen. 
kunlängd: 2 dagar 

Ett axplock ur EQMIs utbildningar 
• Business Process Management • Förbättringsarbete med 7 Management 
Tools • Europeiska kvalitetspriset • Statistik • ISO 9001 • Projektledning 
• Revision av kvalitetssystem • Offensivt kvalitetsarbete • Six Sigma 
• Verksamhetsdialogen • Business Case • External Technology Provisioning 
• Policy Deployment 

Vi har även erfarna konsulter inom 
• Business Process Management • Ständiga förbättringar • Statistisk analys 
• Säkerhet • Mål och Mätningar • Revision av kvalitetssystem • External 
Technology Provisioning • Projektledning 

I 
ERICSSON ^ 

DcSvK Val ifVi'RkfUB IJ 
for anmälan, priser och for att se hela vårt utbud. 

Eller kontakta oss för mer information! 
Tel: 08-719 01 00 Fax: 08-568 629 29 
E-maii: eqmr@eorni.ericssort.se 
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Ribbonet, som utvecklats av 
Ericsson Cables i Hudiksvall, 
kan bidra till det stora 
genombrottet för fiber till 
hemmen Ribbonet är en 
teknik som blåser in den 
fiberoptiska kabeln i husen, 
vilket kostar mindre och är 
mer effektivt än traditionell 
kabeldragning. Bostadsbolaget 
Hudiksvallsbostäder använder 
Ericssons system för satsningen 
på bred band i sina hyreshus. 

Intelligent hus i Hudiksvall. 
Sedan i juli kan hyresgäs
terna ansluta sina person
datorer till fibernäten och 
få så gott som obegränsat 
med bandbredd. 100 mega
bit per sekund är ett mini
mum. Fibernäten i Hudiks
vallsbostäders hyreshus har 
installerats med Ribbonet-
tekniken. 

Foto: Lena Widegren 

Fibermarknaden skjuter i höjden med ny teknik 

Peter Lo Curzio 

M ed Ribbonet får vi en framtidssäker installation av 
fiber. Det går att uppgradera på ett enkelt sätt till 
relativt låga kostnader, säger Nils-Erik Blomdahl 

som är ansvarig för IT-frågor hos Hudiksvallsbostäder. 
- Sedan 1995 har vi haft fokus på att få ned kostnader

na på fiberaccess. Nu har vi kommit 
till kommersialiseringsfasen av syste
met, säger Peter Lo Curzio, teknisk 
projektledare på Ericsson Cables. 

På Håstaskogen, ett bostadsområde 
i centrala Hudiksvall som omfattar 
824 lägenheter, fungerar en av fastig
heterna som experimenthus sedan i 
juli. Ericsson har dragit fiberkabel till 
varje lägenhet med Ribbonettekni-
ken. Installationen görs uppifrån och ned i husen och tar 
bara några minuter att genomföra. Plaströr, tunna som 
sugrör, läggs via rörledningar och avloppsstigar. Genom 
plaströren blåses fibern in med en specialkonstruerad 
tryckluftspistol. Med hjälp av en optoelektrisk omvand
lare kan hyresgästen ansluta sina persondatorer till fiber
nätet och få i princip obegränsat med bandbredd. För 
fastighetsägarna skapas nya möjligheter att profilera sig 
på en konkurrensutsatt marknad. 

Boka tvättstugan med datorn 

Utöver snabb Internet-access till förmånligt pris blir det 
på lite sikt möjligt att erbjuda hyresgästerna en rad 
tjänster på vårt lokala datanät. Exem
pelvis elektroniska dörrlås och möj
ligheter att boka tvättstugan på hem
datorn, porttelefon med video, ener
gikontroll, brandövervakning och 
interaktiv TV, säger Nils-Erik Blom
dahl. 

En viktig kugge i Hudiksvallsbostä
ders satsning på bredband är en an
nan Ericssonlösning: e-box. Med e-
box kan all intelligent utrustning i 
hemmet aktiveras och övervakas via Internet. E-box är 
länken mellan hyresgästens lokala hemnät och fastighets
ägarens större datanät. 

Sedan tidigt i somras är 10 av de 47 lägenheterna i ex
perimenthuset anslutna till Hudiksvallsbostäders nät. På 
sikt ska samtliga 824 lägenheter i området dataanpassas. 

- Våra hyresgäster står i kö för att få flytta in i lägenhe
terna i experimenthuset, säger Nils-Erik Blomdahl. 

Dyr ändutrustning 

Trots att fiberoptik ger så gott som obegränsat med band
bredd, låter det stora genombrottet vänta på sig. Kunder
na väljer alternativa lösningar för att höja kapaciteten i si
na nät. Modem på kopparkabel ger begränsad kapacitet 
men är fortfarande en betydligt billigare investering. Det 
som driver upp kostnaderna för fiber är ändutrustning
en, det vill säga optoelektriska omvandlare (växel med fi
beroptiska gränssnitt som omvandlar ljus till elektricitet) 
samt installationen. 

- Med Ribbonet kan kostnaderna för installation och 
uppgradering av fiberaccessnät på sikt halveras. Pris- och 
konkurrensmässigt närmar vi oss koppar, men vi är inte 
där ännu, säger Peter Lo Curzio. 

Kostnaderna för ändutrustning är också på väg ned. 
Ericsson jobbar kontinuerligt med nya system och tjäns
ter som är billigare och som ger mer och mer nätkapaci
tet. 

Bostadsmarknaden är en gigantisk marknad som omfattar 
fastighetsförvaltare, villaföreningar med mera. Ericsson Cables 
marknadsintroduktion av Ribbonet börjar i Sverige, men USA 
har redan visat stort intresse, liksom Kina. 

Att systemet är framtidssäkert attraherar bostadsbranschen, 
säger Peter Lo Curzio. 

Det är känsligt att gå in i bostadshus och lägga ny kabel vart 
fjärde år i takt med att näten behöver uppgraderas. Men med 
Ribbonettekniken går det lätt att komma åt i husen via de tom

ma rör som installerats. Inblåsningen av fiber tar ett par minu
ter och kan göras av en person. 

- IT är en av de hetaste frågorna inom förvaltningsbranschen 
idag. Alla funderar på hur de ska kunna ge bra kommunikation 
till sina hyresgäster, säger Nils-Erik Blomdahl. Ingen gör pengar 
nu, men det är mycket troligt att det blir lönsamt i framtiden. Vi 
ser stora möjligheter när det gäller att optimera driften av lä
genheterna via datanät. Till exempel övervakning av husen, 
styrning av värme och vatten. 

Det som lockar Hudiksvallsbostäder är möjligheten att få ett 
eget nät som de kontrollerar själva. Driftstjänsten kan köpas in 
av konsultföretag eller operatör. 

- På sikt tror jag att fastighetsägaren enbart står för infra
strukturen. Det är hyresgästerna som ska driva tjänsteutveck
lingen. 

Lena Widegren 
lena.widegren@lme.ericsson.se 

Stor omställning för Telekabeldivisionen 
Från telekabelfabrik till utvecklingscentra för nätlösningar och system för nätinfrastruktur. 
Ericsson Cables roll håller snabbt på att förändras. En kärvare bransch och nya typer av 
kunder ställer stora krav på kompetenshöjning och snabbhet. Med Ribbonet lyckas 
Ericsson Cables attrahera nya kundgrupper. Sjökabel är ett annat lovande område. 

Nils-Erik 
Blomdahl 

Med särskild utrustning som bygger pä en luftdriven pi
stol gär det att skjuta in fiberkabel i fastigheter mycket 
enkelt och snabbt 

De senaste fem åren har Ericsson Cables te
ll säljning av sjökabel ökat dramatiskt. Bara i år 

levereras sjökabel för 160 miljoner kronor. Det 
gör Ericsson till ledande sjökabelleverantör. 

U* Under nästa år kommer faktureringen på 
sjökabel att öka ytterligare. 
Förfrågningarna är många, 
säger Anders Larsson som 
är verksamhetsansvarig på 
Telekabeldivisionen inom 
Ericsson Cables i Hudiks
vall. 

Nya tekniska möjligheter 
skapar behov hos företag Anders Larsson 
som inte hör till Ericsson 
Cables traditionella kundunderlag. Oljebola
get Statoil är ett bra exempel på detta. Under 
fjolåret gjordes en totalupphandling för ett 
projekt där ett antal av Statoils oljeplattformar 
i Nordsjön knyts ihop med sjökabel. Ericsson 
Cables har levererat 500 kilometer sjökabel till 
projektet som nu håller på att avslutas. 

Nystartade svenska operatören Utförs är en 
annan ny kund och en uppstickare i bran

schen. De bygger upp egen nätinfrastruktur av 
fiber för bredbandstrafik. 

Flera nya spelare 

Fler och fler kunder som Utförs har en annan 
bakgrund än traditionell telekommunikation 
och behöver mer stöd från Ericsson som leve
rantör. 

Antalet kunder växer, men samtidigt sjunker 
marknadspriset på fiberoptisk kabel. De sista 
tre åren har priset gått ned cirka fyrtio procent. 
Även om Ericsson har drygt två procent av 
världsmarknaden på fiberoptisk kabel så har 
det stor påverkan på verksamheten. 

- Vi har rört om i grytan ordentligt för att 
kunna möta förändringarna på marknaden, 
säger Anders Larsson. Organisationen har an
passats för att klara kortare ledtider och få ett 
bättre flöde i produktionen. 

Ericsson Cables är på väg bort från rollen som 
renodlad kabelfabrik. På sikt handlar det istället 
om att ha totalansvar för produktutveckling av 
kabel, kablage och andra nätprodukter. Målet är 
att få ihop allt till ett enda system. 

För att fä bättre samordningseffekter inom 
Ericsson Cables har en ny gemensam mark
nadsorganisation bildats för divisionerna i 
Hudiksvall, Falun och Sundbyberg. 

- Samarbetet med övriga Ericsson behöver 
också vidgas, säger Anders Larsson. Mark
nadsorganisationen, med Alan Atkins i spet
sen, har bland annat i uppgift att förbättra 
kontakterna med andra verksamheter. 

Större marknadsansvar 

I den nya marknadsorganisationen ingår också 
en nyligen öppnad, mindre enhet för tre till fy
ra personer i Brasilien. Det är Ericsson Cables 
enda separata avdelning utanför Sverige. Tidi
gare har representanter på olika marknader 
stått till bolagets förfogande. Men nu tas ett 
mer uttalat marknadsansvar. 

Kulturen på Ericsson Cables är sprungen 
ur verkstadsindustrin med tvåårsplaner och 
att i lugn takt producera efter order. En sådan 
miljö finns det inte längre plats för. Hittills 
har framförhållningen varit god. Trots en 
mycket stor prispress har faktureringen inom 
divisionen gått från fem hundra miljoner 
kronor till över en miljard under de senaste 
fyra åren. 

Lena Widegren 

Sjökabel blir alltmer populärt Ericsson 
Cables är marknadsledande. Just nu levereras 
900 kilometer sjökabel till ett projekt i Thai
land. Foto: Anders Anjou 

mailto:eqmr@eorni.ericssort.se
mailto:lena.widegren@lme.ericsson.se
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Den enda adress du behöver 

Klipp ut och spar! Bakom adressen döljer sig tre av Sveriges 

mest kompletta konferensanläggningar: Morgana, Brofästet 

och Utsikten. 

På Morgana i Farsta, Utsikten i Nynäshamn och Brofästet i Kalmar an

ser vi att varje konferens skall vara en upplevelse. Därför är maten lika 

viktig som tekniken och avkopplingen lika viktig som arbetsmiljön. 

Konferens- och hotellrum är utrustade med den senaste tekniken och 

våra IT-tekniker visar dig gärna hur du kan använda den för att lyfta 

konferensen till nya höjder. 

Mellan möten och konferenser finns oändliga möjligheter till avkopp

ling och rekreation. 

Till affärsresenärer erbjuder vi stamgästkortet Reveny som ger flera 

fördelar om du gästar oss ofta, t ex fria övernattningar och restaurang

checkar. 

Spar tidl Boka hotellrum direkt på vår hemsida. 

Telia Konferens 

Morgana. Farsta 08-713 98 00 

Brofästet, Kalmar 0480-42 70 00 

Utsikten, Nynäshamn 08-520 690 00 Otelia 

ABB Control ger dig 
bredd och mångfald 

ABB Control tillverkar och säljer marknadens bredaste 
erbjudande av produkter från 12 Volt upp till 1000 Volt. Där du 
kan få t.ex. kontaktorer, motorskydd, säkerhetsbrytare, effekt-
brytare, dvärgbrytare, tryckknappar och PLC. VI har kompletta 
funktioner och lösningar för OEM,industri,distribution,grossister 
och konsulter. Vi tillverkar och marknadsför elcentraler för den 
svenska marknaden. Vi är ett företag inom ABB-gruppens 
affärssegment produkter och entreprenad och affärsområde 
lågspänningsprodukter och system. Inom affärsområdet tillver
kas lågspänningsapparater i Sverige, l^f l je, Fiqjfgg, Tyskland, 
Frankrike och Italien. Och i Västerås ut^^klar, 
kontaktorer, tryckknappar, mjukstarj^lTljusl 
strömbegränsare. 

VI finns alltid nära kunden me<9 lokala 
säljare i Sverige från nonyro Söder. 
Våra produkter säljs övefij t världe 
via ABB säljbolag och i 

Umeå 
Tel:090-16 96 00 
Fax:090-113450 

Karlstad 
Tel: 054-1478 50 
Fax:054-147880 

Göteborg 
Tek 031-7092000 
Fax:031-7092170 

Jönköping 
Tel: 036-15 46 00 
Fax:038-154640 

Malmö 
Tel: 040-38 75 00 
Fax:040-387532 

ABB Control 

pducerar vi 
er och 

Tel: 0920-73800 
Fax:0920-68981 

Stockholm 
Tel: 08-658 81 00 
Fax: 08658 81 57 

Norrköping 
Tet011-21 3500 
Fax:011-213597 

A»! 

Realtid 

Vi är på väg. Rätt utrustning, på rätt plats, till bästa 

ekonomi, på snabbast möjliga tid - var du än befin

ner dig i världen. 

CMA jobbar hårt för att krympa tiden mellan 

lagerhyllan och installationsplatsen. Vi hjälper dig 

att snabbt komma vidare i ditt projekt, så att du 

verkligen kan utnyttja dina IT-investeringar till fullo. 

Servrar och arbetsstationer från Sun spelar en 

viktig roll i de integrerade IT-lösningar som CMA 

levererar. För att matcha den ökade order

ingången sätter vi in extra stora resurser 

för att garantera snabba leveranser. 

Tel: 08-566 308 00 eller 031-89 65 00. e-post: info©cma se 

www.cma.se 

cma 

http://www.cma.se
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Det står mer och mer klart att Japan blir den 
marknad som kommer först ut med framtidens 
telekomsystem. Kulturella orsaker, en hög 
teknikmognad och en allmän revanschlust efter 
den mindre lyckosamma satsningen på den 
inhemska mobiltelestandarden PDC har bidragit 
till utvecklingen. Ericsson spelar en högst aktiv 
roll med två WCDMA-system i testdrift och 
starka band till de ledande aktörerna. 

Tredje generationen 
blir Japans väg 
ut i världen 

Japan kommer som första 
land i världen att lansera 
WCDMA-tekniken i kom
mersiell drift i april 2001. 

Foto: Lars Åström 
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För fem år sedan var det till och med ganska ovanligt att se 
människor med mobiltelefoner på gatan i Tokyo. Idag är 
situationen helt annorlunda. Men till skillnad från resten av 
världen är det inte affärsfolket som drivit på utvecklingen 
utan i mångt och mycket unga och trendmedvetna - i 
segmentet mellan 20 och 30 år har idag nära 90 procent 
en mobiltelefon. Tonårstjejer är den mest expansiva gruppen av mobiltelefonanvändare i Japan. 

Foto: Jan Kind 

De unga bär upp marknaden 

Japan blir antagligen den marknad som blir först att lansera framtidens 
telekomsystem. Kulturella orsaker, en hög teknikmognad och en allmän 
revanschlust är nigra av de bidragande faktorerna. 

I ntresset för mobiltelefoni har växt explosions
artat i Japan. En strid ström av japansktillverka-
de terminaler och PDA:er, Personal Digital As

sistent, når konsumenterna och utvecklingen följs 
med febrigt intresse av de specialtidningar som beva
kar området. Efter en trög start är Japan idag det land 
som efter USA har flest antal abonnenter - ungefär 
43 miljoner. Tillväxten är bland de högsta i världen 
med cirka 1 miljon nya abonnenter i månaden. 

April 2001 
Japan kommer som första land i världen att lansera 
WCDMA-tekniken i kommersiell drift i april 2001. 
Orsaken till den snabba lanseringen är dels kapaci
tetsbegränsningar i dagens PDC-nät, men kanske 
framför allt att japanerna inte lyckades få sitt PDC-
system lanserat i något annat 
land. Nu vill de japanska aktö
rerna vara snabbt ute för att 
kunna slå internationellt med 
sina terminaler och system. 

- Den tredje generationen 
har stor potential att slå igenom 
starkt i Japan, eftersom bilder -
och därmed multimedia - är en 
så viktig del av den japanska 
kulturen, berättar Lars Sand
ström, ansvarig för New Ac
counts på Nippon Ericsson. Den japanska markna
den är mycket koncentrerad och homogen -
70 procent av befolkningen finns i de tre största stä
derna - vilket gör att nya lösningar snabbt kan få en 
hög marknadspenetration. 

Fler funktioner 
När det gäller terminalernas storlek ligger de japans
ka leverantörerna i en absolut särklass - de minsta 
terminalerna väger idag neråt 60 gram. Produktlivs
cyklarna krymper och idag är livslängden på en ja
pansk mobilterminal bara drygt ett halvår. 

- Japanerna har också ryckt fram starkt när det gäl
ler ny funktionalitet och nya applikationer, fortsätter 
Lars Sandström. Du kan idag få din favoritmusik ned-
laddad i din telefon, få tillgång till tidtabeller och tra
fikinformation och ett färskt och uppdaterat horo
skop varje dag. Man kan till och med ha en Tamagot
chi i sin mobiltelefon och skicka den med e-post till en 
kompis när man själv inte kan vakta den. Vissa andra 
tjänster som används mycket i väst, till exempel röst
brevlådan, har däremot inte alls slagit i Japan. Det be-

Lars Sandström 

ror på att japanerna anser det ohövligt att lämna ett 
röstmeddelande, utan föredrar ett skrivet sådant 

Skriftspråket påverkar 
Det faktum att det japanska alfabetet - kanji - delvis 
är uppbyggt av skrivtecken med stor informations
mängd har bidragit till den 
snabba utvecklingen. 

- Redan idag kan man på det 
japanska PDC-nätet skicka 
webbsidor, trots att nätet egent
ligen saknar tillräcklig band
bredd, säger Lars Boman som 
är vice VD för Nippon Ericsson 
och ansvarig för Mobile 
Systems Market Support. NTT Lars Boman 
har redan lanserat en tjänst -
i-mode - som liknar WAP-tekniken och som innebär 
att du kan ladda ned komprimerade hemsidor i din 
terminal. I slutet av maj i år hade man cirka 200 000 
abonnenter och 20 000 nya tillkommer varje vecka. 
Ett annat exempel är Easywebb - som baseras på tidig 
WAP-teknik - som DDI-IDO lanserat. Trots att det 
bygger på Internetteknik berättar man det inte för 
kunderna, det finns fortfarande en misstänksamhet 
mot Internet bland vissa japanska konsumenter. 

- Problemet är att de som sitter och funderar på 
vad WCDMA ska användas till är herrar över 40 år i 
kostym - trots att det mest expansiva kundsegmentet 
i Japan är 17-18 åriga tjejer, säger Lars Sandström. 
Dessa så kallade Shibuya-girls (efter en stadsdel i 
Tokyo) har sina speciella önskemål - bland annat har 
flera hört av sig till operatörerna och klagat på att 
täckningen är så dålig under täcket i sovrummet. Den 
stora andelen unga abonnenter har säkert också bi
dragit till att japanska terminaler i allmänhet är mer 
användarvänliga än de västerländska. 

Blivit lättare rekrytera 
Idag jobbar drygt 1 000 personer på Nippon Ericsson 
varav ungefär 750 japaner. Ericsson är idag den tredje 
största mobilsystemleverantören efter Fujitsu och 
NEC i Japan. 

- Just nu finns det goda möjligheter att utveckla 
forsknings- och utvecklingsverksamheten här i Japan 
för att kunna ta en ännu mer aktiv del i tredje genera
tionens system, säger Lars Boman. 

Tidigare har det varit svårt att rekrytera kvalificerat 
folk, men det har blivit lättare på senare tid. Krisen har 
gjort att japanerna insett att inte ens en anställning på 
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Kinkakujitemplet, Guldpaviljongen. 

något av de största japanska företagen är säker längre, 
samtidigt som ett utländskt företag som Ericsson 
har expanderat under krisen. NTT 
DoCoMo är världens största mobiloperatör och en av 
de mest kompetenta. Ericsson har bland annat levere
rat DoCoMos testsystem för WCDMA och har ett 
mycket nära samarbete på forsk
nings- och utvecklingssidan. 

- Tidigare jobbade vi pro-
duktorienterat men har nu 
övergått till att jobba kundori-
enterat för att få ett bättre 
kundfokus, säger Sven Eriks
son som är Director för NTT 
DoCoMo Business Division, 
den enhet som arbetar direkt 
mot NTT DoCoMo 

- Vi har idag en mycket nära relation till NTT 
DoCoMo - som samtidigt är en av våra mest krävan
de kunder. Deras kvalificerade synpunkter är mycket 
värdefulla i vårt arbete med den tredje generationens 
system, som de har bestämt sig för att vara först i 
världen med att lansera. 

Jan Kind 

Foto: Lars Åström 

Japan Telecom största kunden 
Ericsson största kund är Japan Telecom, som står för mer än 75 procent av 
Ericssons omsättning i Japan. 

- Vi har varit framgångsrika som huvudleverantörer av infrastrukturlös
ningar och har som uttalad ambition att vandra uppåt i värdekedjan, säger 
Kent Asai som är General Manager för Marketing Department, Japan 
Telecom. I framtiden vill vi arbeta ännu mer med kundens strategi, mark
nadsföring och management och är väl positionerat för att få göra det. 

Sven Eriksson 

- För att visa vår 
kompetensbredd 
och stärka partner
banden anordnade 
vi nyligen ett kund
seminarium med 
bland annat Erics
sonkunder från Eu
ropa och USA som 
berättade om ut
vecklingen på deras 
hemmamarknader och framtidens lös
ningar. Detta gjorde ett mycket starkt in-

Kent Asai 

tryck på Japan Tele
com som liksom 
NTT DoCoMo vill 
höja blicken utanför 
Japan, säger Kent 
Asai. 

Ericsson har aktivt 
deltagit i standardi
seringsarbetet kring 
WCDMA i Japan. 
Arbetet har letts av 
Gustav Brismark - General Manager för 
IMT-2000 Product Management. 

Gustav Brismark 

- Frukterna av investeringen är flera, 
menar Gustav Brismark. För det första 
har vi fått gehör för Ericssons egen lös
ning - vilket givetvis ger oss en mycket 
stark position på den japanska markna
den. För det andra har vårt stora engage
mang i standardiseringsarbetet ytterligare 
förbättrat vår image, som vi tidigare haft 
svårt att bygga, eftersom vi inte sålt några 
terminaler här i Japan. 

- De erfarenheterna vi gör av WCDMA 
i Japan kommer vi att ha mycket stor 
glädje av på andra marknader. Runtom i 
världen kommer Ericsson i fortsättning
en inte bara att möta sina traditionella 
konkurrenter, utan också flera japanska 
som sett till att först ha vässat tänderna 
på sin egen hemmaplan, säger Gustav 
Brismark. 

Jan Kind 
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Your Future Success 

No payment is more secure than advance 
payment. With simple payment terms, no 
contract and no credit control, everyone is a 
potential customer for a prepaid cellular. 

NaeiLL is a unique 3rd generation prepaid 
support system, NOBILL provides the flexibility 
your company needs to expand market share 
and retain customers. 

The Strategic Choice 

Designed to address the increasingly complex 
needs of operators and their customers, 
NOBII-L provides an innovative roaming ser
vice. 

N O B I L L supports the provisioning, tariffing 
and billing requirements for many types of 
cellular networks, including GSM, NMT, TDMA 
and GPRS. 

novotive Architecture 

A robust architecture ensures high reliability at 
all times, N O B I L L S unrivalled scalability 
supports virtually unlimited growth and will let 
you expand to millions of customers. 

It 's time to open the door to a new lucrative market and 

manage the customers efficiently, N O B I L L helps you pros

per in today's competitive market. 
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DELL PRECISION WORKSTATION 610 

Intel* Pentium* III Xeon"processor 500MHz, 
uppgraderbar till dubbla processorer 
Intel* 440GX AGPset, 512kB cache 
256MB ECC SDRAM 2x128MB 
9GB 7200 RPM Uhra-2-Wide (LVD) 
SCSI hårddisk (max 54GB) 
Diamond Viper V770D 32MB AGP 2-3D grafik 
Integrerade Ultra-2-Wide. UltraWide, 
ATA-33 diskkontrollers 
Integrerad 3COM 10/100MB Ethernet 
kontroller med WuOL 
Integrerat 16-bit Soundblaster kompatibelt 
ljud samt monohögtalare 
1st 2xAGP. 3st PCI, 1st PCI/RAIDport och 
1st PCI/ISA 
17/40x SCSI CD-ROM 
Diskettenhet, 3-knappars Logitech mus, 
tangentbord 
Minitowerchassi 
Windows NT 4 förinstallerat 
Teknisk telefon/WEBsupport. 
3 år på-platsen-service 

29.650:- exkl moms. inkl frakt 

Dell Precision Workstation - en arbets

station för den professionella användaren 

som söker en kraftfull arbetsstation för att 

köra avancerade beräkningar eller tunga 

CAD/CAM-tillämpningar. För dig som 

arbetar inom konstruktion och design är 

Dell Precision Workstation ett klokt val. 

Vi samarbetar dessutom med de ledande 

mjukvaruleverantörerna och kan på så sätt 

erbjuda maximal kompatibilitet. 

Dtk reserverar ag tor brldmassicja etter typografiska tel Tha Inte* Inside Logo and Pentium are registered trademarks and Xeon is a trademark of Intel Corp 

Dafl fftlwtiMer sig ratten att andra konfigurationer och priser 
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KONTAKTA TEAM ERICSSON FÖR INFORMATION OM HÖSTENS 
NYHETER FRÅN DELL. 

Ove Lindahl 
tel. 08-590 051 61 

Marcus Widing 
tel. 08-590 054 29 

Mats Johansson 
tel. 08-590 051 42 

Joakim Blomqvist 
tel. 08-590 055 28 

Marko Rämö 
tel. 08-590 05414 

Markus Dahlberg 
tel. 08-590 056 46 
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BE D I R E C T 
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www.dell.se 
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DECT-satsning på bred front 
Den holländska produktenheten Business Cordless Telephony presenterade sju nya 
trådlösa DECT-telefoner samt två nya DECT-system i början av sommaren. 

Produktenhetens chef, Nils Pierre, konstaterar att de långdragna leverans- och 
kvalitetsproblem som under en tid plågat produktenheten, i dag är ett minne blott. 
Nu gäller det att tjäna pengar med marknadens mest kompletta utbud av trådlösa 
telefoner och tillhörande lösningar. 

Nils Pierre 

- 1 år har vi introducerat två helt nya lös
ningar som inkluderar Business Cordless 
Telephony, säger Nils 
Pierre. Den ena gäller en 
Onephone-solution med 
en kombinerad DECT/ 
GSM-telefon till den brit
tiska operatören BT. Den 
andra är den integrerade 
lösningen för upp till 
10 000 DECT-telefoner i 
BClO-releasen av före
tagsväxeln MD 110. 

Nils Pierre berättar också om ett nytt sam
arbete mellan Ericsson och schweiziska As-
com. 

Samarbetet innebär bland annat ett väl
kommet tillskott av mycket tåliga DECT-te
lefoner för människor som arbetar i utsatta 
industrimiljörer, logistikfunktioner inom la
ger, sjukvård med mera. 

NYA DECT-SYSTEM OCH TELEFONER 

Enkelhet i allt präglar de båda nya DECT-
systemen Det minsta, mycket prisvärda 
DCT1800-S, kan ha upp till 40 användare 
och upp till åtta basstationer. Potentialen är 
enorm. 82 procent av alla företag har mellan 
en och nio medarbetare och 15 procent 
mellan 10 och 49. Systemet kan användas 
överallt. Inga nationella krav behöver uppfyl
las. 

DCT1800-GAP R2.0 ger också stöd för tex
tmeddelanden. Alla de sju nya Ericssontele
fonerna och en del från andra tillverkare kan 
användas. Systemet är avsett för både mel
lanstora och stora företag och kan växa med 

- lag har stora förväntningar. Nu lämnar 
vi planeringen och blir operativa, säger Mag
nus Kärnsund, chef för 
affärsenheten Wireless 
Office i vilken Business 
Cordless Telephony in
går. Samarbetet med As-
com är viktigt. Det ger 
ökad bredd åt vår kom
petens. 

Magnus Kärnsund Magnus 
konstaterar att Ericsson Kärnsund 
med sina många alterna
tiva lösningar nu är det ledande företaget in
om området "det trådlösa kontoret". 

- Samarbetet med Ericsson är en utpräg
lad win-win-situation, säger Max Feder-
mann, internationell marknadschef vid As-
com Tateco. Genom att arbeta tillsammans 
blir vi oslagbara på marknaden. 

Vid presentationen av de nya Ascom-ut-

kundernas behov. Radioväxeln kan kopplas 
till vilken företagsväxel som helst. 

Telefoner 
DT288 har samma design som de nya telefo
nerna för hemmabruk Den väger bara 139 
gram och är ett billigt alternativ för den som 
inte är ute efter finesser. 

DT368, med elegant klassisk design, är 
främst avsedd för kontorsanvänding. Den 
kan utrustas med alla tänkbara tillbehör. 

TH688 förenar det bästa från två världar. 
Den väger 220 gram och erbjuder telefoni 
både som DECT- och som GSM-telefon. Un-

En palett med nya DECT-telefoner. Från vänster DT288 för små kontor, DT368 den mest fi
nessrika, TH688 för både DECT och GSM samt modellerna för utsatta miljöer DT400, DT420, 
DT410 och DT430. Foto: Thord Andersson 

vecklade telefonerna demonstrerade pro
duktchefen Erik Gervedink Nijhuis hand
gripligen hur gedigna de är genom att kasta 
en telefon hårt i golvet. De både vatten- och 

derstället både laddar telefonen och gör den 
automatiskt högtalande. 

Fyra telefoner finns i Ascom-utvecklade 
DT-serien. De är alla avsedda att tåla törnar 
och är både damm- och vattentäta. 

DT400 är enbart för tal. DT410 kan dess
utom, samtidigt som man talar, ta emot med
delanden med upp till 128 tecken. DT420 är 
även försedd med knapp för personligt larm. 

DT400, DT410 och DT420 kan alla förses 
med vibrator. 

DT430 har alla ovan nämnda funktioner 
men är dessutom explosionssäker, med 
fastskruvade batterier för eldfängda miljöer. 

dammtäta apparaterna tål denna behandling 
utan vidare. 

Herman Deelen, chef för produktledning, 
gav en mycket optimistisk bild av framtiden 
för DECT. 

- GSM on the Net kommer nu i Europa, 
men DECT behåller greppet och växer ännu 
mera, sade han. Marknaden växer med över 
30 procent om året 

Det förklarar också varför konkurrensen 
blivit så hård, Siemens, Alcatel, Philips, Nortel 
och Lucent har givit sig in i DECT-leken. 1998 
var dock Ericsson klart i täten med en mark
nadsandel på 39 procent. I år har Ericsson 
dock tappat en del mark inom DECT-områ-
det, främst på grund av leveransproblem. Tät
positionen är dock fortsatt oomstridd. 

Thord Andersson 
thord.andersson@ebc.ericsson.se 

c-Mate - en levande telefonbok i mobilen 
Med c-Mate i mobilen håller man koll på vänner och arbetskamrater. En ständigt 
uppdaterad telefonlista talar om var de befinner sig och om de går att kontakta. 
- Med c-Mate hjälper vi operatörerna att tjäna pengar på information som redan 
finns i nätet, säger Tomas Gabinus, på Ericssons innovationcenter Ebilits i Göteborg. 

Tänk dig att du kan hålla koll på vänner och 
familjemedlemmar, eller varför inte ar
betskamraterna i det gemensamma projek
tet. Att du, i din mobiltelefon, har en ständigt 
uppdaterad lista som visar var de befinner 
sig, om de är upptagna i samtal, inte vill bli 
störda eller att de för tillfället inte kan nås. 

Med c-Mate, utvecklad på Ericssons inno
vationcenter Ebilits i Göteborg, blir detta 
verklighet. 

Utnyttjandet av c-Mates funktioner börjar 
med att användaren lägger upp en lista över 
personer som han eller hon vill ha koll på. 
Listan är personlig och lagras i mobilsyste
met. När som helst kan listan sedan laddas 
ned till den egna telefonen och användaren 

SA FUNGERAR C-MATE 

c-Matetjänsten ligger i en server i mobil
systemets USC (User Service Center). Från 
MPC:n (Mobile Position Center) hämtar 
c-Mate uppgifter om de listade personer
nas position. Med kunskap om vilken cell 
en mobiltelefon befinner sig i kan MPGn 
bestämma läget på telefonen med upp till 
125 meters noggrannhet. 

Från HLR (Home Location Register) häm
tar c-Mate information om statusen på de 
listade personernas mobiltelefoner, om de 
är på- eller avslagna, om de befinner sig 
utanför nätets täckningsområde med mera. 

får uppdaterad information om de listade 
personernas position och statusen på deras 
telefoner. 

Men vem som helst kan inte listas. När A 
lägger till B på sin lista skickas en fråga till B 
om han accepterar "deltagande" på A:s lista. 

- Det finns en oerhört viktig integritets
aspekt på detta, säger Tomas Gabinus, chef 

för Ebilits. Särskilt informationen om var 
de listade personerna befinner sig kan vara 
känslig. Därför har c-Mate ett integri
tetsskydd på två nivåer. Förutom det första, 
generella godkännandet kan de listade per
sonerna när som helst gå in och ta bort 
möjligheten för andra att se var de befinner 
sig. 

Statusen på de listade personerna kan vara 
av fyra olika slag. Listan berättar om de är le
diga, upptagna i samtal, för tillfället onåbara 
eller om de inte vill bli störda. 

- Som listad väljer man sin egen status, be

rättar Bo Granstam, projektledare för c-Ma
te. Man kan till exempel markera att man in
te vill bli störd för tillfället. Beteckningen 
"tillfälligt onåbar" markerar egentligen att 
telefonen är avslagen eller att personen be
finner sig utanför nätets täckningsområde 
men det går faktiskt att ljuga. 

- För smidigare uppdatering av listan har 
c-Mate dessutom en webbfunktion, berättar 
Mattias Leijon, programvaruutvecklare på 
Ebilits. Via en hemsida på Internet kan an
vändarna uppdatera sina listor och hämta 
information om de listade personerna. 

Användare av kommunikationsportalen 
iPulse, som Ericsson utvecklat i samarbete 
med oz.com, kommer att få tillgång till vissa 
av c-Mate's funktioner. 

Effektivare kommunikation är den stora 
vinsten med c-Mate. Med kunskap om var 
den man vill komma i kontakt med befinner 
sig och statusen på hans eller hennes telefon 
undviks onödiga samtal. 

c-Mate visades för första gången på Erics
sons mässa GSM Data Conference för in
bjudna mobiloperatörer i början av juni. 
Tjänsten rönte stor uppmärksamhet och fle
ra av operatörerna visade intresse. En opera
tör är redan beredd att börja fälttesta c-Mate. 

- Delar av c-Mate är färdiga för fälttester 
redan till hösten, berättar Tomas Gabinus. I 
början av nästa år kan ett komplett system 
vara i bruk. 

Med c-Mate, en mobiltjänst utvecklad på Ebilits i Göteborg, håller man koll på vänner och 
arbetskamrater. Tomas Gabinus, Ebilits chef, talar med arbetskamraterna Roberto Busso, 
Mattias Leijon och Bo Granstam Foto: Sofia Sabel/Kamerareportage 

Niclas Henningsson 

O www.c-mate.com 

mailto:thord.andersson@ebc.ericsson.se
http://oz.com
http://www.c-mate.com
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Norsk nyckelroll i ny världsstandard 
- Vi räknar med besparingar på omkring 100 miljoner dollar över hela världen, när 
den nya världsstandarden för fjärrstyrning av telenätverk tas i drift. Det säger Olav 
Hogganvik, avdelningschef för Ericsson Remote Operation Competence Center, en av 
de verksamheter som denna vecka flyttar in i Ericssons nya lokaler i Grimstad i södra 
Norge. Frytten berättade Kontakten om i juni. 

En av huvuduppgifterna för Ericsson Remo
te Operation Competence Center är fjärr-
uppgradering och underhäll av hela applika
tionssystem för såväl markbundna telenät 
som mobiltelenät. Från ett kontrollrum i an
läggningen i Grimstad kommer Ericssons 
tekniker att med hjälp av ett fjärrstyrnings
system kunna hantera nätverken, i stort sett 
var de än befinner sig. Via satellit kan tekni
kerna på detta sätt ge service och uppgradera 
systemen. Förutsättningen är att de lokala te
leoperatörerna givit Ericsson tillträde till nä
ten. 

Tekniken med fjärrhantering av näten har 
utvecklats och förfinats hos Ericsson i Norge 
sedan 1995, i nära samarbete med det norska 
televerket, Telenor, som är den största kun
den i Norge. 1997 bidrog Ericsson till att 
med hjälp av fjärrstyrning uppgradera Tele
nors nät för telefoni i Norge. 

Kan användas globalt 

Nu har Ericsson AS fått i uppdrag av moder
bolaget att förädla och utveckla en världs
standard för denna typ av fjärrstyrning av 
näten. Ett uppdrag som till största delen 
kommer att ledas från Grimstad. När stan
darden och tekniken är utvecklad ska den 
kunna användas av Ericsson globalt. 

- Tack vare den nya tekniken kan vi ge
nomföra "hälsokontroller" av våra kunders 
nät, från våra kontroll
rum. Vi kan snabbt och 
effektivt ge service och 
uppdatera näten, genom 
att koppla upp våra fjärr
styrningssystem mot 
dem, berättar Olav Hog
ganvik. 

Genom fjärrstyrningen 
kommer näten att kunna 
uppgraderas i en allt 
snabbare takt och till betydligt lägre kostna-

Olav 
Hogganvik 

der än hittills. Ericsson kommer därför också 
att kunna erbjuda sina kunder en allt bättre 
service och kvalitet, bland annat genom en 
förbättrad In Service Performance (ISP) på 
nätverkstjänsterna. 

- Även om vissa av våra kunder vill fort
sätta göra egna uppgraderingar, går trenden 
mot att ett allt större ansvar läggs hos leve
rantören. Det handlar om ett ömsesidigt för
troende och skapandet av långsiktiga relatio
ner, säger Olav Hogganvik. 

Miljonbesparingar 

Den största delen av de miljonbesparingar 
som Ericsson räknar med, ligger i en ökad 
kostnadseffektivitet, ett bättre utnyttjande av 
resurser och kompetens. När teknikerna inte 
längre behöver resa runt i världen för att 
uppgradera systemen och ge service, sjunker 
resekostnaderna drastiskt samtidigt som ef
fektiviteten förbättras. 

Olav Hogganvik poängterar dock att det 
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Från Crimstad på norska Sorlandet ska Ericssons tekniker kunna sköta telesystem över hela 
världen. Foto: Bernt Josephson 

fortfarande kommer att behövas installa
tionsteam och vissa serviceteam för maskin
varan samt vissa grundläggande investering
ar hos kunderna. 

Utvecklingen och förvaltningen av fjärr
styrningssystemen leds från Grimstad, där 

det också tagits fram ett kurspaket för utbild
ning i användning av den nya tekniken. En 
kurs som, liksom de nya systemen, ska kunna 
användas över hela världen. 

Bernt Josephson 

Vitalt samarbete med högskolan 
Det kommer att bedrivas ett intimt samarbete mellan det lokala näringslivet och 
högskolan i Agder, i anslutning till Ericssons nya lokaler i Grimstad i södra Norge. Ett 
samarbete som påbörjades i september 1998 och som nu får möjlighet att utvidgas 
ytterligare. 

Förutom Ericsson AS och högskolan i 
Grimstad, medverkar bland andra norska te
leverket, Telenor, samt ett lokalt multimedia
företag. Samarbetet handlar om att ta vara 
på och utveckla lokala idéer inom informa
tions- och kommunikationsteknologin och 
låta framtidsinriktade projekt växa fram, så 
att de så småningom kan bära frukt. 

- Vi vill fånga upp tankar och idéer från 
forskare och studenter på ett så tidigt stadi
um som möjligt. Här finns gott om visioner 

för framtiden, som kom
mer att passa bra in i vår 
verksamhet, berättar 
Kristen Stråt, chef för 
Ericsson AS i Grimstad, 
samtidigt som han målar 
upp en snabb utveckling 
inom IT och telefoni: 

- Vi kommer att upple
va en smärre teknisk re
volution. Datatrafiken över mobilnätet kom-

Kristen Stråt 

mer att öka i omfattning. Mobiltelefonerna 
utvecklas allt mer till små terminaler och 
kopplingen mellan GSM-nätet och Internet 
blir allt mer tydlig. 

En stor del av verksamheten vid Ericsson i 
Grimstad kommer att handla om utveckling 
av möjligheterna till dataöverföring via 
GSM-nätet. Såväl det fasta nätet som mobil
telefonnätet ska moderniseras. En ny 
höghastighetsstandard, GPRS, byggs in i 
GSM-nätet. 

Vid Ericsson i Grimstad kommer också 
mjukvara för datakommunikation i mobil
telefonerna att utvecklas. 

Bernt Josephson 

Opportunity — become a certified 
Data Architect in Information Management! 

Background: 
Ericsson regards information as a critical resource. 
Therefore, data has to be defined and managed to 
ensure maximum quality and reusability. 

Information Management is a unit within Ericsson 
IT Services responsible for providing support to pro
jects ensuring efficient management of corporate data. 

An important role within Information Manage
ment is the Data Architect who has the responsibility 
for issues like developing models of data, describing 
utilisation of data in various business processes and 
providing support to projects for reusability of data. 

The Data Architect role is to ensure that common 
data structures are developed satisfying requirements 
of different business areas. This role requires business 
knowledge, facilitation skills and an analytical mind. 

Course details: 
Skill development and recruitment of Data Archi
tects will take place during the fourth quarter of 1999-

Ericsson IT Services invites you to attend a two 
hours general information about an education pro
gram for Data Architects between 9.00 and 11.00 
the 17th of August in conference room Drottning
holm in Hallonbergen. 

The actual education program starts with an Intro
duction course for two days in Hallonbergen, the 
31st of August and 1st of September. 

After this first course, suitable candidates will be 
offered continued development including both 
external and internal training combined with practi
cal work within the Information Management orga
nisation. 

Course facts: 
Details about the competence development pro
gramme will be presented at the introduction mee
ting. Please send a mail to Jan Hagström to advice of 
your participation (jan.hagstrom@edt.ericsson.se). 

Welcome! 

Introduction Meeting 
1999-08-17 at 09.00-11.00 

(Conference room Drottningholm) 

Introduction course 
1999-08-31 -1999-09-01 

Data Architect course 
September—December 1999 

For further information contact: 
Leif Åström, phone +46 8 726 25 80 
Ing-Marie Stenström, phone +46 8 477 35 11 

ERICSSON 
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Ericsson Sverige visar 
framfötterna i stor kampanj 
Blågula flaggor i tidningar, på Internet och stortavlor över hela landet. Det är 
Ericsson i Sverige som visar upp sig på den svenska marknaden - en marknad som 
kännetecknas av hög mobiltäthet och Internetanvändande. Syftet är att visa upp 
Ericsson som en stark aktör på "hemmamarknaden", med mycket nya produkter och 
lösningar. Under augusti pågår det en stor kampanj över hela landet 

Sverige har ryckt fram som ett av världens 
mest mogna IT-länder. Drygt hälften av alla 
svenskar har mobiltelefon och allt fler får till
gång till Internet, på jobbet och hemma. Fas
tighetsbolag drar in fiberoptik i sina hus och 
kommuner förbereder för att invånarna ska 
få egen e-postadress. 

- Ericsson har en mängd produkter och 
tjänster för den nya telekomvärlden, men ty
värr är de inte kända av alla i dagsläget. Där
för har det blivit dags att tala om vad Erics
son vill och kan erbjuda, säger Åsa Lindelöw, 
Ericsson Sverige AB, som är ansvarig för 
kampanjen. 

Enkelt och kraftfullt budskap 

Den nybildade marknadsenheten Sverige har 
det yttersta ansvaret för all försäljning på den 
svenska marknaden, förutom aktiviteter in
om det militära området. Som ett avstamp 
för marknadsenheten och för att visa att 

Ericsson satsar hårt på hemmaplan pågår 
just nu en reklamkampanj som syns över he
la landet. Tanken är att kampanjen ska över
raska, med kraft och stort självförtroende. 
Finalen blir i samband med Networks Tele
com på Älvsjömässan i Stockholm i mitten 
av september. 

- Mässan blir ett utmärkt tillfälle för alla 
Ericssonmedarbetare att bekanta sig med de 
nya datakomprodukter som Ericsson faktiskt 
har, säger Åsa Lindelöw. Jag hoppas att så 
många som möjligt tar chansen att besöka 
mässan. 

Kampanjen är framtagen i samarbete med 
reklambyrån Cappuccino och webbyrån Ba
zooka. 

- Som kreativ idé har vi valt svenska flag
gan, berättar Åke Borgudd på Cappuccino. 
Det är den starkaste symbolen av alla, som 
skapar sympati och förståelse samtidigt som 
den väcker känslor. Budskapet i kampanjen 

Hem ljuva hem. I 

är enkelt: "Sverige är vår hemmaplan och här 
händer det spännande saker. Ericsson har 
bredden av produkter och tjänster, och dess
utom kunnandet att lotsa in kunderna i den 
nya telekomvärlden." 

Beredda att möta frågorna 

I och med att konceptet kan väcka känslor 
och ge upphov till diskussioner, har ett antal 
talesmän och nyckelpersoner förberett sig 
och läst på för att besvara de frågor som upp
står. En kampanjsajt har också lagts upp på 
Ericssons intränat med information till alla 
medarbetare i Sverige. Dessutom har ett om
fattande broschyrmaterial tagits fram med 
information om kampanjen. 

- Är vi med och drar igång en debatt, så 
måste vi också kunna delta i den på ett pro
fessionellt sätt, säger Åsa Lindelöw. 

Internet en viktig mediekanal 

Annonseringen sker genom utomhusannon-
sering på 4 000 stortavlor runt om i landet. 
Dessutom kommer reklamen att vara myck
et synlig i anslutning till Arlanda flygplats. I 
dagspress och fackpress kommer budskapet 
att synas, bland annat i Svenska Dagbladet, 
Dagens Nyheter, Dagens Industri, Göte
borgs-Posten, Sydsvenska Dagbladet, Affärs
världen, Veckans Affärer med flera. 

Nu när Sverige seglat upp som ledande IT-natkxi tår 
äntligen visa den nyaste tekniken har hemma törst. 

Nu ska Ericsson 
Sverige visa upp sig i en 
stor kampanj som drar 
i gång under augusti. 

Vi har tekniken. Valet är ditt. 
ERICSSON g 
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Åsa Lindelöw 

Internet, som har blivit en viktig kanal för 
annonsering, kommer också att få påhäls
ning av Ericsson. Ett antal så kallade banners 
finns på ett tjugotal sajter. 
På några, som Dagens In
dustri och Aftonbladet, 
blir det större och spän
nande saker. Speciellt Da
gens Industri vill tillsam
mans med Ericsson ut
veckla nya idéer för hur 
Internet kan användas 
som annonsmedium. 
Banners finns även på några utländska sajter 
som känner av när en svensk "adress" loggar 
på. 

Under hela augusti kommer också kam
panjens "Hem, ljuva hem" att finnas på gra-
tisvykort i drygt 200 restauranger över hela 
Sverige. 

Kampanjsajter berättar mer 

En speciell kampanjsajt med information 
om kampanjen, tävlingar och annat finns på 
Internet. Sajten spelar en viktig roll i kam
panjen, och i banner-annonseringen på In
ternet finns också möjlighet att klicka sig vi
dare till kampanjsidan. 

Får du som medarbetare frågor från af
färskontakter, vänner och bekanta om kam
panjen, så finner du många svar på den inter
na kampanjsajten. 

Anders Niklasson 

£fl Internt: http://www.ese.ericsson.se/ 
hemljuvahem 

L€a Externt: http://www.ericsson.se/ 
hemljuvahem 

http://www.ese.ericsson.se/
http://www.ericsson.se/


LXT384 Octal T1/E1 
Transceiver från Level One 

LXT384 features 
• Single rail 3.3V supply with 5V 

tolerant inputs 

• Low power consumption of 
150mW per channel (typ) 

•Crystal-less jitter attenuator meets 
ETSI CTR12/13, ITU G.736, 
G.742, G.823 and AT&T Pub 
62411 specifications 

• SONET/SDH optimized jitter atte 
nuator meets ITU G.783 mapping 
jitter specification 

• Constant throughput delay jitter 
attenuator 

• Fast output driver tristatability 

•Transmit return loss exceeds ETSI 
ETS 300166 

• Optional HDB3, B8ZS, or AMI line 
encoder/decoder 

• Provides protected monitoring 
points per ITU G.772 

• Analog/digital and remote loopback 
testing functions 

• LOS per ITU G.775, ETS 300 233 
and T1.231 

• Optional 8 bit parallel or 4 wire 
serial control interface 

• Hardware and Software control 
modes 

• JTAG Boundary Scan test port per 
IEEE 1149.1 

• 144 pin LQFP and 160 pin BGA 
packages 

Kontakta oss så berättar vi mer. i g LEVEL 
ONE. 

Elektronik AB 
Box 8100, 163 08 SPÅNGA. 
Tel. 08-795 96 50, Fax. 08-795 78 83 
www.egevo.se 

Ericssons kursfavoriter 
hos Init! 

U M L i 
R a t i o n , 
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Avancera 

i praKtiKen 

C O R B A o c h 
distriouei-ade 

object 

lifted 
M o « e i i f i | 
i-anp».,-' g u a g -

Utnyttja Ericssons rabattöverenskommelse 
med Init som ger 15% på kurspriset. 

Bokning och info på www.init.se 

Engelbrektsgatan 7 • Box 5618 

114 86 Stockho lm • info@init.se 

te l 08 - 407 01 00 • fax 08 - 407 01 99 

Total RF Connector Solution SMA SMS SIS SSIS 

High Performance 

It may surprise you to know we've got 

the Communications market covered. Our 

range of RF coaxial connectors covers OEM 

equipment and installation requirements 

for telecom transmission as well as for 

handsets and basestations used in mobile 

communications. 

Our products are designed to deliver 

higher performance with the lower cost of 

cable termination that your customers demand. 

We're also technically focused on surface 

mount connectors to offer you increased 

density on your pcbs and front panels. 

• W i d e r a n g e of RF c o n n e c t o r s 

• T e l e c o m t r a n s m i s s i o n a n d m o b i l e 

t e l e p h o n e a p p l i c a t i o n s 

• H i g h p e r f o r m a n c e 

• L o w e r cos t of t e r m i n a t i o n 

Now that you know our capability, you 

won't be surprised to hear that Ericsson 

divisions in the UK, Continental Europe and 

N America have recently designed-in some 

of our latest products. If you would like to 

know what we could do for you, please 

call us at one of the numbers opposite. 
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ITT Cannon 
Norr Mälarstrand 64 
Jaktvarvet 1,S 112 35 Stockholm 
Sweden 
Tel: +46-8-650 0071 
Fax: +46-8-650 0072 

ITT Industries, Cannon RF Products 
Jays Close, Viables Estate 
Basingstoke, RG22 4BW 
United Kingdom 
T e l : + 4 4 1256 311200 
F a x : + 4 4 1256 323356 

ITT Industries, Cannon RF Products 
585 East Main Street, New Britain CT 06051 
USA 
Te l :+1 -203 223 2700 
Fax: +1-203 225 2781 

i n Cannon (HK) Ltd 
906 New World Office Building 
West Wing, 20 Salisbury Rood 
Tsim Sha Tsui, Kowloon 
Hong Kong 
Tel: +852.2732.2720 
Fax: +852.2732.2919 

Cannon 

ITT Industries 
Engineered for life 

http://www.egevo.se
http://www.init.se
mailto:info@init.se
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Ny bok om utlandsåren 
Det är ofta det negativa som hörs. Att bryta upp från det trygga hemmet, lämna sitt 
jobb och hamna långt från vänner och släkt. Men det var inte främst svårigheterna, 
utan den medföljandes möjligheter som Sarah Hegardt Grant och Gunilla 
Svantesson ville belysa när de under sina år utomlands skrev boken "Resan är 
mödan värd". 

- Det är en omtumlande och prövande upp
levelse att flytta utomlands. Samtidigt blir 
det kanske det mest lärorika och utvecklande 
många har varit med om. Med boken vill vi 
ge inspiration och idéer, säger Sarah. 

Sarah och Gunilla träffades i Schweiz. Bå
da hade följt med sina män på utlandsupp
drag tidigare. Gunilla hade bott i Chile och 

Nederländerna och Sarah i Nederländerna. 
De var själva medföljande och intresset för 
den rollen växte. När de två möttes i Schweiz 
ledde Gunilla ett projekt för medföljande 
och de bestämde sig för att tillsammans star
ta ett projekt. 

- För de kontraktsanställda finns mycket 
information, många böcker. Men om med-

Cunilla Svantesson 
och Sarah Hegardt 
Grant har studerat 
utfört en del di
stansarbete och 
ägnat mycket tid 
till familjen under 
sina ar utomlands. 
Gunilla är fil kand 
och har studerat 
personalutveckling. 
Idag jobbar hon 
med personalfrå
gor på Telia. Sarah 
är civilekonom och 
utbildad journalist 

Foto: Lars Äström 

följanderollen finns det nästan ingenting 
skrivet, säger Gunilla. 

De intervjuade ett 40-tal medföljande till 
udandsandsanställda, personalmän och 
forskare. Boken återger till stor del medföl
jandes egna berättelser om sina utlandsår 
och hur de har format sina liv utomlands. 

- 1 nya miljöer växer nya idéer. Men det 
hänger mycket på en själv. Det kräver an
strängning, säger Gunilla. 

- Det är viktigt att snabbt bygga upp ett 
nätverk, skaffa nya kontakter. Det är inte 
ovanligt att de vänner man får blir vänner för 
livet, säger Sarah. 

Utlandsvistelsen är en källa till personlig 
utveckling. 

- Vår identitet är idag nära sammanlänkad 
med våra arbeten. Den förlorade yrkesidenti-
tien, inte lönen, är det som de medföljande 
uppfattar som svårast. Paradoxalt nog vänds 
förlusten till vinning för många. De upptäck
er nya sidor hos sig själva, säger Gunilla. 

Sedan ett halvår delas boken ut till de som 
följer med på utlandsuppdrag för Ericsson. 

- Boken är en bra inspiration för de med
följande, säger Karin Göthlinder, som är an
svarig för Ericssonfamiljer som ska ut på ut
landsuppdrag. 

Mia Widell Örnung 
mia.widell@lme.ericsson.se 

Fotnot: Boken kan beställas från Förlags-
system AB, Box 30195, 104 25 Stockholm, 
tel: 08-6571990 

FRÄN FÖRR 

Vardagstelefon i lyxförpackning 
Ericssons Diavox-telefon är företagets genom tiderna mest framgångsrika analoga 
telefon för fasta nät. Modellen presenterades på marknaden hösten 1977 och tillver
kades vid fabriken i Karlskrona i totalt 6,5 miljoner exemplar mellan 1978 och 1989. 
Därutöver tillverkade också Televerket ett okänt antal apparater. 

Antalet varianter var legio. Diavox fanns bå
de med knappväljare och fingerskiva och 
även i högtalande utförande. Den ovanligas
te och mest åtråvärda modellen är lyxvarian-
teniädelträfrånl984. 

Varje telefon var individuellt numrerad 
och levererades med äkthetscertifikat. Den
na unika serie telefoner tillverkades för 
Ericssons räkning vid Televerkets fabrik i 
Nynäshamn. 

Diavox, som i första hand var avsedd för 
den 1976 lanserade AXE-växeln, är en typisk 
representant för svensk 70-talsdesign. Carl-
Arne Breger, efterkrigstidens mest tongivan
de designer i Sverige, gav den dess form. En 
Diavox med träkåpa finns utställd på Mu-

FIRMA ERIC & SON 

seum of Modern Art i New York. För det tek
niska svarade det av Ericsson och Televerket 
gemensamt ägda Ellemtel. 

Knappsatsen var placerad på apparatens 
ena sida både av estetiska och tekniska skäl. 
På så sätt kunde man ha ett längre kretskort 
och senare även två ovanpå varandra, vilket 
bland annat behövdes på de kapacitetskrä-
vande systemtelefonerna. Endast två skruvar 
höll samman apparaten. 

Diavox fick en flygande start. Produktio
nen skulle gå igång före semestern 1978.Vid 
luciatid 1977 fick Ericsson världens dittills 
största telekombeställning från Saudiarabien. 
Det var genombrottet för AXE och inklude
rade även 400 000 Diavoxer. 75 000 av dessa 

Det krävdes stor yrkesskicklighet att ta 
fram de eleganta handgjorda träkåporna till 
lyxvarianten av Diavox. Man kunde välja på 
teak, körsbär, valnöt och mahogny. 

skulle levereras före oktober 1978. Tre dagar 
före deadline var fabriken i Karlskrona klar. 

Thord Andersson 
thord.andersson@ebc.ericsson.se 

IMPONEMUPE/ INTE £11 PAPPER, 

ETT BRA JOBB MED DET NJA 
VIRTUELLA KONTORET. DET BUR EN 
^BEFORDRAN DET HXt^~^4AMS$OtJ'. 

• NOTERAT 

GSM PRO visades 
i Göteborg 
>• Marknadsbolaget Ericsson Sverige är 
Ericssons nya ansikte mot Volvo. På en 
kundsegling i Göteborg i juni demonstre
rades det nya GSM Pro-systemet. 

Ericsson levererar bland annat utrust
ning för företagskommunikation, trans
missionsutrustning samt tjänster till Vol
vo. Under kundseglingen i juni visades ny 
teknik som GSM PRO. Systemet kombine
rar GSM med privatradiosystemens funk
tioner som gruppsamtal och larm. Tekni
ken är bland annat lämplig för åkerier och 
budbilar. Under seglingen fungerade de 
nya mobiltelefonerna R250s PRO som ^ 
kommunikationskanal mellan båtarna. 

Ericssonutställning 
rullar genom Europa 9 
>• I slutet av augusti börjar Ericssons last-
bilsburna utställning rulla genom Europa 
för att visa ett antal Ericssonprodukter. 

I en 15 meter lång och 60 kvadratmeter 
stor lastbil visas produkterna och syste
men WLAN, DECT-mobility, Webswitch 
samt några av företagstelefonilösningarna 
som ingår i Businessphone core system. 

Den knappt tre månader långa resan 
(17 augusti till 7 november) går genom 
Schweiz, Tyskland, Österrike och Spanien. 
Ericssons marknadsenheter i respektive 
land ansvarar för utställningen. 

- PR-resan är ett bra sätt att visa våra ^ 
produkter för i första hand potentiella 
kunder men även för att öka kunskapen 
om dessa hos redan etablerade kunder, sä
ger Frank Esman, projektledare för PR-ut-
ställningen, från Ericsson i Österrike. 

Detta är första gången Ericsson visar en 
rullande utställning i så många länder. 

Webbsida hjälp 
vid etablering i USA 
>• En grupp inom Ericsson i USA som 
kallar sig The Global Resources Group har ^ . 
skapat en webbsida som underlättar ny
etableringar för Ericssonbolag i USA. 

Webbsidan heter www.exu.ericsson.se/ 
EUS/GRG/NewsGroups, där finns infor
mation och råd om det mesta som rör per
sonal-, immigrations- och lokalfrågor. 

Pensionärsföreningen 
Tisdag 10/8: Kansliet öppnar. 
Onsdag 18/8: Picknick i Hågelbyparken 

Samling vid grinden kl. 1300. 
Dans mellan 14 och 17. Kostnad 50:-
som betalas vid ingången. 
I övrigt se programblad. 

Onsdag 25/8: Waxholms fästning, 
kl 11.00 
Guidat besök på museet. Samling vid 
kajen vid Waxholmsbolagets kajplats. 
Kostnad 70:-. Vi avslutar med 
picknick, så ta med vad du vill ha att 
äta och dricka. Anmälan senast 24/8. 
Vill du vara publik på TV4? Anmäl 

detta så att vi kan boka en tid. 
På vår telefonsvarare på kansliet, som 

inte är bemannat, lämnar vi information 
om eventuella ändringar. Du kan också 
lämna meddelanden på telefonsvararen så 
hör vi av oss (08-719 18 77). 

mailto:mia.widell@lme.ericsson.se
mailto:thord.andersson@ebc.ericsson.se
http://www.exu.ericsson.se/
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Ericsson, HF/LNIE/I, 
Rum 811023, 
126 25 Stockholm kontakten 

Persons on temporary assignment in Sweden may receive Contact, the 
English-language version of Kontakten. To do so, submit your name, 
address and the termination date of your assignment in Sweden to 
solveig.sjolund@lme.ericsson.se. If you change addresses while in 
Sweden, kindly send us your new (and your old) address. 

Team Haiti, totalsegrare i TEO, frän vänster Harri Hollo, Pasi Ikonen, Dominick Arduin, Mika Somppi, Arto Lilja, alla från Finland. 

Foto: Patrick Trägårdh 

Tuff odyssé för ny mobil 
Nu är den avgjord, 
multisporttävlingen The 
Endless Odyssey, där 
Ericsson står som 
huvudsponsor. Ett finskt 
lag tog hem segern 
genom att klara alla 
strapatser på drygt 3 
dygn och 22 timmar. 

E tt bra tillfälle att visa Ericssons nya 
vatten- och stötsäkra telefon R 
250s PRO samt vårt GSM-system 

som möjliggör gruppkommunikation, 
säger Michael Dömstedt på Ericssons 
Sverigebolag. 

Under fyra dagar i slutet av juli tog de 
tio tävlande lagen sig från kust till kust, 
från Narvik i Norge till Luleå vid Botten
vikskusten. 

Det finska laget Team Haiti vann täv
lingen genom att ta sig runt banan på 3 
dygn, 22 timmar och 14 minuter. Laget 
tillryggalade 650 kilometer i varierande 
terräng genom bland annat löpning, rid-
ning, grottkrypning, repklättring, myT-
vandring, paddling och glaciärvandring. 

En kvinna i varje lag 
Lagen består av fem deltagare, 
där en måste vara kvinna. Fyra 
av lagdeltagarna måste delta 
vid varje gren. I år startade ett 
lag med endast kvinnliga del
tagare, däribland Karin Fors-

Karin Forsberg 

Här firar Erik Ahlström de 70 metema 
från Rombaksbron till vattnet Haken är 
att alla måste fira repet ut och sedan 
fritt droppa cirka 3-4 meter ner i det 
7-gradiga vattnet och simma in till 
stranden. Därefter väntar 3 mils padd
ling, 7 mil cykling till Björkliden, löpning 
till grottorna och därefter en reptravers 
över Abisko Kan jon. 

Erik Ahlström, tävlingschef och ansvarig | 
för The Endless Odyssey, kollar av 

telefonen vid Rombaksbron. 

berg som till vardags 
arbetar som projekt
ledare på Ericsson 
Radio Systems. Karin 
har tidigare varit elit
simmare, men har 
under många år trä
nat cykling och löp
ning och nu på senare 
tid även paddling och 
klättring för att klara alla grenar. Karin är 
mycket nöjd med lagets prestation. 

- Det var det roligaste jag gjort i 
sport- och tävlingssammanhang. Men 
det var naturligtvis tufft också. Den tio 
mil långa fjällmarschen var jobbigast, 
det svåraste är att planera både sin egen 
och lagets krafter så att de räcker hela 
vägen. Ingen får falla igenom av utmatt
ning. 

Klart godkänd telefon 
Varje lag och dess assistent hade Erics
sons vatten- och stötsäkra telefon R 250s 
PRO under hela tävlingen för att kunna 
ta emot SMS-meddelanden som angav 
de andra lagens position samt för att 
kunna ringa SOS, om de skulle hamna i 
en nödsituation. 

- Telefonen får klart godkänt, den har 
klarat både stötar och vatten under hela 
tävlingen. Det kändes tryggt att ha den, 
om vi hade råkat ut för någonting, berät
tar Karin Forsberg. 

Syftet med tävlingen för Ericssons del 
var förutom att lansera och testa den nya 
telefonen R 250s PRO även att visa GSM 
Pro-systemet, ett system som möjliggör 
bland annat gruppkommunikation och 
nu sålts till Sydafrika. 

Representanter från ett flertal GSM-
operatörer fanns på plats för att testa och 
utvärdera systemet. 

Ulrika Nybäck 

ulrika.nyback<glme.erksson.se 

E3 www.multisport.nu. 

PA GANG 

10-17 oktober: Telecom 99 + Interactive 99 i Gene
ve. Internationella teleunionens mässa som återkom
mer vart fjärde år. 

Ericsson är väl representerat. Kontakten kommer 
att vara på plats. 

Torsdagen den 12 augisti: Drakbåtspaddling i Stock
holm. Torsdagen är Ericssons dag i Karlbergskanalen 
med stor uppslutning. 

Söndagen den 12 september: Ericssondagen går av 
stapeln på Gröna Lund. Läs mer på intranätet: 
fritid.ericsson.se 

SEDAN SIST 

23 j u l i : Ericsson publicerade halvårsrapporten med 
ökad försäljning men minskad vinst. Kursen steg nå
got 

7 juli: Ericsson fick ny VD, Kurt Hellström, och Lars 
Ramqvist återtog jobbet som koncernchef. 

PA NYA JOBB 

Patrick Boyeaux blir ny chef för 
Ericssons bolag i Marocko. Han 
efträder Harald Oberbeck. Pa
trick Boyeaux har tidigare arbetat 
som New Accounts manager i 
Marocko. 

Nael Salah blir chef för ett nyeta-
blerat regionkontor för Mellan
östern i Beirut Syftet med konto
ret är att samordna Ericssons aktiviteter i området. 

Kjell Johansson kommer att från och med oktober 
att bli ny chef för Ericssons bolag i Australien. Han ef
terträder Rolf Nordström som ska arbeta med struk
tur- och marknadsfrågor på marknadsområdet Euro
pa, Mellanöstern och Afrika. 

Patrick Boyeaux 

1 2 5 ' | I | | I | I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Vid en extra bolagsstämma den nionde september 
1997 godkändes ett förslag om ett konvertibelpro
gram. Konvertibelperioden sträcker sig fram till den 
30 juni 2003. Undrar du något om konvertiblerna 
kan du titta på http://inside.ericsson.se/ 
converti.htm 
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un fl inn 11 • Här finner du aktuella 
lediga tjänster inom Erics
son. Tjänsterna utannonse
ras också i Rekryt varifrån 
dessa annonser är hämta
de. Rekryt hittar du lätt på 
webben under: 
http://rekryt.ericsson.se/ 

• Nästa JobbNytt kommer: 
26 augusti. 

PLATSANNONSER I KONTAKTEN NR 12 1999 UPPDATERAD 2 AUGUSTI 

Want to try a new way of working? 
In 1876, Lars Magnus Ericsson made his dream 
come true and opened his own little repair shop 
for telegraph equipment. Today Ericsson is a 
world leader in telecommunications. About 
100 000 people work for Ericsson in 140 
countries. 

If you are interested in any of the 
possibilities offered below, we would like you 
to know that Ericssons very advanced 
technologies have only one objective: to make it 
easier for people to communicate. 

Wherever they are, whenever they want. 

One of the largest challenges for Ericsson — 
migrating data and voice into one single 
network. Next Generation Switch (NGS) is one 
of the products evolving from the Ericsson 
vision. NGS is a hybrid node (switch) 
consisting of two main components - an AXE-
based telephony server and an ATM switch 
(AXD301). 

Project Management Office 
The first NGS contract is signed with British 
Telecom(BT) and the product is currently 
being developed in close cooperation with our 
customer. At the Project Management Office 
we run the projects which will make the BT 
contract into a success and that will take us to 
the Next Generation Network. 

NGS Programme 
The NGS programme will fulfill the BT 
contract. This is a new type of contract and all 
details are not in place yet. The programme 
will also establish a closer co-operation with 
the customer. 

NGS1 and the HYBRID 
Switch Project 

The NGS1 project takes care of the first step by 
replacing 11 existing System X switches with 
our AXE TransLocal nodes. 

The HYBRID Switch project delivers an 
AXE-AXD Hybrid System with voice 
switching over the ATM fabric, voice ATM 
trunking and integrated narrowband and 
broadband. The base is an AXE TransLocal 
with the latest HW. 

We are a fantastic group of people and we 
need you with skills in the areas of: 

I Project Management 
I Configuration Management 
• Project Administration & Information 

You have communication and co-operation 
skills, knowledge in English and experience in 
project work. 

JOIN US - We have t h e cha l l enges ! 

For more information please contact: 

Ingemar Jonsson, phone 08-719 5163 
E-mail: ingemar.jonsson@etx.ericsson.se 
Gunnel Byrenius, phone 08-719 9717 
E-mail: gunnel.byrenius@etx.ericsson.se 
Petra Granlund, phone 08-719 2397 
E-mail: petra.granlund@etx.ericsson.se 

Visit our homepage to find out more: http:// 
pn.ericsson.se/switching/b_s/pn_xnr/pmo.htm 

Send your application to: 
Ericsson Telecom AB 
X/XN Susanne Borg 
126 25 STOCKHOLM 
or susanne.borg@etx.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON 

ERICSSON RATIONAL UTBILDNING 
UTBILDNINGSNYTT • UTBILDNINGSNYTT • UTBILDNINGSNYTT 

Nu erbjuder Ericsson Business Consulting Rational utbildning med Ericsson lärare till mycket bra villkor. 
Vi har både schemalagda tillfällen och företagsanpassade lösningar. 

Bokning och info på: http://SWIMtraining.ericsson.se 

40 sidor nya jobb inom Ericsson 

http://rekryt.ericsson.se/
mailto:ingemar.jonsson@etx.ericsson.se
mailto:gunnel.byrenius@etx.ericsson.se
mailto:petra.granlund@etx.ericsson.se
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http://pn.ericsson.se/switching/b_s/pn_xnr/pmo.htm
mailto:susanne.borg@etx.ericsson.se
http://SWIMtraining.ericsson.se
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Secretary 
- New Account Sales 
TDMA Systems-BMOA is one of the fastest growing bu
siness units within Ericsson Radio Systems. We are the 
market leader for cellular telephone systems and servi
ces based on TDMA standards. Our mobile telephone 
system, CMS 8800, is the most sold system in the wortd 
and our markets around the world are growing rapidly. 
BMOA is now able to offer you a position in an extreme
ly international environment and a truly dynamic team 
within our department for New Account Sales. We belie
ve that you will enjoy a position with us if you are a ser
vice minded person who likes to solve problems for ot
hers and likes to handle day-to-day activities. Ability to 
work underpressure and cooperate with others is 
nothing new to you. Your ability to take initiative and to 
identify improvement areas and generate practical so
lutions will be appreciated. 

• You shall provide administrative support and assi
stance to our department This means for example, 
handling of correspondence, travel arrangements and 
preparation of expense reports. Previous experience 
from working with Latin American business culture or 
personal experience from the region is an advantage. 
You will have regular contact with our Latin American 
Market Units and also be in direct contact with our visi
tors and customers from time to time. During periods of 
high workload you will work with bid related activities, 
supporting staff involved in the bid process. 

Fluency in English and Spanish is required. You should 
be able to confidently use a computer and work effecti
vely with standard office software programs. 

Contact Salme Vieira, +46 8 764 14 09, 
Salme.vieira@era.ericsson.se, Cristian Lintrup, +46 8 
404 89 08,Cristian.lintrup@era.ericsson.se. Application: 
SECRETARY - NEW ACCOUNT SALES, Ericsson Radio 
Systems AB, KI/ERA/AH/H Marie Hällgård, 164 80 
STOCKHOLM, marie.hallgard@era.ericsson.se. 

mtaammmmnmmmmmmammammmm 
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Sekreterare 
Cellular Transmission Systems (CTS) är ett affärsseg
ment inom Ericsson Radio Access AB. Vi erbjuder kom
pletta transmissionssystem för alla mobila tillämpning
ar. Systemen ökar utnyttjandegrad av infrastruktur och 
ger ökad kontroll, flexibilitet och tillförlitlighet För att 
kunna möta kundernas krav på snabba lösningar krävs 
självständiga och kunniga medarbetare. CTS består för 
närvarande av drygt 80 personer och nu behöver vi 
utöka vår personalstyrka med ytterligare personal. 

• Som sekreterare för Network Supply enheten kom
mer dina arbetsuppgifter bestå av dokumenthantering, 
beställningar, resebokningar, reseräkningar, kontroll av 
fakturor, besökservice, posthantering, DHL-försändelser 
samt andra diverse administrativa uppgifter. Tidigare er
farenhet av arbete inom Ericsson är meriterande. 

Din bakgrund är gymnasieutbildning och någon form 
av vidareutbildning, Lex. sekreterarutbildning. Du bör ha 
goda kunskaper i engelska och i MS Office. Som person 
är du initiativrik och inte rädd för att hugga i med diverse 
uppgifter. Du är glad och tycker om att ta hand om män
niskor. 

Kontakta: Mattias Onsten, 08-404 28 52, Cecilia Bive-
rot, 08-404 20 35, Madeleine Koch, Personal, 08-757 17 
49. Ansökan: Sekreterare, Ericsson Radio Access AB, 
KI/RSA/HPS Bettina lensen, Box 11, 164 93 STOCK
HOLM, bettina.jensen@rsa.ericsson.se. 

B&mwBammmmmmmummmmmMsm 
ERICSSON TELECOM AB, ÄLVSJÖ 

Project Assistant 
Voice over ATM develops voice and telephony products 
in ATM-based multiservice networks for wireline as well 
as wireless systems. The products are Dynamic Trun-
king, Telephony Server, and the Hybrid Switch. See also: 
http://avweb.etxb.ericssonse/public/VoATM/prod-
mark.htm Today we are 17 persons within the Provisio
ning unit of VoATM. To be able to handle the budgeted 
expansion in 1999/2000 we are planning to grow to 30 
persons by the end of 1999. We have, at mis moment, 
immediately need for 12 more people within some dif
ferent competence areas. 

• As a Project Assistant you will support the Project 
Managers at VoATM in various tasks. The main areas will 
be: Co-ordination of different activities Document hand
ling Web and Information handling Economics 

What we require from you is experience of the Office 
package and preferably some skills in creating Web pa
ges. A certain level of English is also required since we 
work in an international environment We also apprecia
te ability to co-operate in a team. Of course, we -as well 
as all other organisations - want persons that have a po
sitive and determined attitude, good communication 
skills, social competence, and interest in other people. 

But besides these obvious characteristics, we also belie
ve that you must feel comfortable with working in a flex
ible, dynamic organization and to develop yourself in a 
high pace. 

Contact: Bengt lansson, +46 8 719 4130, 
etxbj@etxb.ericsson.se. Application: Ericsson Telecom 
AB, ÄV/ETX/X/XH; Bengt Jansson, 126 25 STOCKHOLM 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Course Administrator 
Business Training provides training, facilitation and con
sultant services for the Ericsson Marketing & Sales orga
nisation. We work in close cooperation with the busi
ness processes in the TTM, TTC and Time with Customer 
(TWC) flows, the business and product units, and Erics
son's account management functions. Our backbone is 
built upon the Core Three(tm) and ValuBase Selling(tm) 
concepts. Our home base is Kista - but a substantial 
part of our work is performed at local company level. 

• You will join a dynamic, energetic group of men and 
women with a variety of backgrounds and experience in 
marketing and sales and telecommunications. We are 
currently looking for a Course Administrator to be re
sponsible for contacts with and booking of course facili
ties, contacts with customers, customer care, prepara
tion of invoicing data, etc We use the web-based 
system OnCourse for booking of courses in most cases. 

You should have experience of administration, be ser
vice-minded, and have excellent skills in writing and spe
aking English. You should also be skilled in the use of 
Microsoft Office. In addition, you should be business-ori
ented and flexible and find it easy to communicate with 
people from different cultural backgrounds 

Contact: lohanna Levin, +46 8 757 3402, johanna.le-
vin@era.ericsson.se. Application: Course Administrator, 
Ericsson Radio Systems AB, LY/UB Ellen Blaustein, SE-
164 84 KISTA, ellen.blaustein@era.ericsson.se. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB. 
MÖLNDAL 

Sekreterare 
Divisionen för flygradar utvecklar flygbuma målinmät-
ningssystem och datorer, primärt för det svenska för
svaret På exportmarknaden är vi en etablerad samar
betspartner eller konkurrent till andra högteknologiska 
företag. Vi söker nu en ny sekreterare till vår divi
sionsstab. 

• Arbetsuppgifter: Assistent till divisionschefen: tele
fonpassning, mötesbokningar, förbereda underlag, göra 
presentationsmaterial, informationsspridning, uppfölj
ningar, researrangemang. Administrativ service till övriga 
stabsmedlemmar. Redaktör för divisionens hemsida In
köp av presentartiklar. Uppdatera verksamhetspärmen. 
Samordning av divisionens övriga sekreterare. Planera 
och genomföra för divisionen gemensamma aktiviteter. 
Planera och detta vid externa besök. Delta i divisionens 
profileringsarbete. Kontaktperson för externa (svenska 
och utländska) kunder och samarbetspartners. 

Kvalifikationer: Du skall ha mycket goda kunskaper i 
Word, PowerPoint och i svenska språket samt goda kun
skaper i engelska (både tal och skrift). Det är ett plus om 
du har ekonomi-kunskaper samt kan lite franska. Per
sonliga egenskaper: Du skall vara flexibel, ansvarsfull och 
pålitlig, kunna ta egna initiativ, ha god samarbetsförmåga 
och vara serviceinriktad. 

Kontakta: Karin Ohlsson, 031-747 2124, karin.ohls-
son@emw.ericsson.se, Lars Karlen, 031-747 1926, 
lars.karlen@emw.ericsson.se. Ansökan: DIVI
SIONSSEKRETERARE, ref nr 99-152, Ericsson Microwave 
Systems AB, Personal och Organisation, 431 84 Mölndal 

ERICSSON TELECOM AB, NACKA STRAND 

Secretary 
• We are now looking for a secretary who can assist 
the sales director and his unit with the dairy workJhis 
includes handling correspondence, travel arrangements 
and ticket booking, plan sales group meetings and sup
port in production of presentation material, participate 
in internal meetings, take minutes, arranging customer 
visits, and other secretarial dairy tasks. 

As a person you have excellent social skills and the 
ability to work under time pressure without affecting qu-
ality.You are service- minded, a team player and able to 
work independentty.You are well familiar with MS Word, 
Excel, Power Point and Internet You have Ericsson 
knowledge and experience from a marketing unit (prefe-
rabry).We are working in an international environment, 
so it is essential for you to have a good knowledge of 
English, both spoken and written. Knowledge of a third 
language (German or French) is a plus.lf you send your 
application by E-mail, please send copy to Carl-Magnus 
Hallberg.. 

Contact Carl-Magnus Hallberg, +46 8 42 22458, cart-
magnus.hallberg@etx.ericsson, Britt Alexandersson, Hu
man Resources, +46 8 42 21258. Application: SECRETA

RY, Ericsson Telecom AB, Christel Thörnqvist, 
NA/ETX/D/H, 131 89 Stockholm, 
christel.thornqvist@etx.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, NACKA STRAND 

Administratör till 
personalenheten 
• Vi behöver förstärka vår enhet med ytterligare en ad
ministratör på personalenheten inom affärsenhet Tele
com AB, Datacom Networks & IP Services.Du kommer 
att arbeta tillsammans med vår personalchef och de 
personalmän som jobbar gentemot vår marknadsorga-
nisation-Arbetsuppgifterna är många och varierande.VI 
söker Dig som gillar att vara "spindeln i nätet', har för
mågan att hålla många bollar i luften samtidigt och trivs 
i en turbulent miljö. Du måste vara stresstålig, flexibel 
och noggrann samt ha förmågan att arbeta sjärvstän-
digtDu bör ha PC-vana. Ett ytterligare krav är goda kun
skaper i engelska.Låter det intressant?Om Du skickar in 
Din ansökan med e-mail, sänd då en kopia till Kjell. 

Kontakta: Kjell Östergren, +46 8 42 21593, kjell.osterg-
ren@etx.ericsson.se.. Ansökan: ADMINISTRATÖR TILL 
PERSONALENHET, Ericsson Telecom AB, Christel Thör
nqvist NA/ETX/D/H, 131 89 Stockholm, christel.thor-
nqvist@etx.ericsson.se. 

ERICSSON HEWLETT-PACKARD 
TELECOMMUNICATIONS AB, STOCKHOLM 

Sekreterare 
• lag måste tyvärr sluta min tjänst som sekreterare till 
Elisabeth Karlow på OM/B, och söker nu en efterträda
re. Det har varit en mycket intressant sekreterartjänst, 
som nu kommer att utvidgas till att ge service både åt 
Elisabeth själv och åt hennes enhet på ca 10 personer. 
Elisabeth behöver någon som är intresserad av, och vill 
delta I, enhetens verksamhet, och då själv ta ansvar för 
den administrativa biten. I arbetsuppgifterna ingår bl a 
att hjälpa Elisabeth med post- och mailhantering, göra 
OH-bilder, ordna kundträffar och administrera resor. Du 
blir en samlande kraft på enheten, och naturligtvis är du 
med på alla enhetsmöten, då du också skriver protokoll, 
övriga arbetsuppgifter beror på ditt eget intresse. Du 
måste vara initivativrik, ordningssam och ansvarsmedve
ten. Engleska ingår förstås. 

Kontakta: Elisabeth Karlow, elisabeth.karlow@ehpt 
com, 685 26 41, Ann-Kristin Persson, ann-kristin.pers-
son@ehptcom, 685 23 81. Ansökan: VK/46, Ericsson 
Hewlett-Packard Telecommunications AB, VK/EHS/FP, 
lessica Dyrendahl, 126 25 Stockholm. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Sekreterare 
• Vi söker en sekreterare till vår enhet för Strategy and 
Systems Management inom GSM Systems.Det är en li
ten enhet med kvalificerade medarbetare och vi ser gär
na att du som är intresserad av deltidsarbete söker arbe-
tetDu som söker har stort och välutvecklat ordningssin
ne och gillar ett omväxlande och självständigt arbete där 
inställning till att ge service är en självklarhet Du har en 
personlig trygghet och en vilja att hjälpa andra. 

Du kommer att arbeta med sedvanliga sekreterarupp-
gifter som resebeställningar, granskningar, doku
mentskrivande och viss ekonomisk uppföljning. Beställ
ning av kontorsmateriel och olika bokningar, dokumen
tering och uppdatering av och på websidor.Du har god 
PC vana och skall klara av att använda MS Office paketet 
främst Word, Excel, Power Point och Outlook. Det är vik
tigt att du som söker känner till Ericsson och har erfaren
het av arbete inom koncernen. Det är viktigt att du kän
ner till de administrativa rutinerna inom företaget Det är 
också bra om du har en förmåga att bygga nätverk med 
dina kollegor. 

Kontakta: Christer Ihse, 08-757 38 10, Mats Eneborg, 
08-404 40 70. Ansökan: Sekreterare KI/ERA/LT, Ericsson 
Radio Systems AB, KI/ERA/LH/S Ewa Strandendahl, 164 
80 STOCKHOLM, ewa.strandendahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

• Till enheten Bluetooth Technology Development i 
Lund söker vi en sekreterare. 

Som sekreterare kommer Du att vara ett administrativt 
stöd åt vår enhetschef samt åt ca 30 personer fördelade 
på 4 avdelningar. Arbetet är omväxlande och består bl a 
av att arrangera möten och konferenser, föra protokoll 
på enhetsmöten, introducera nyanställda samt att be
ställa kontorsmaterial och göra resebeställningar.Du är 
den sammanhållande länken på enheten och några av 
de viktigaste egenskaperna hos Dig är att Du är drivande, 
utåtriktad och självgående. Du har ett strukturerat arbets
sätt och har lätt för att knyta kontakter 

Din formella kompetens bör vara lägst gymnasienivå 
med några års erfarenhet av sekreterararbete, gärna från 
ett internationellt företag. Du är väl förtrogen med Offi-
cepaketet och har Du dessutom erfarenhet av något 
web-verktyg är detta meriterande. VI förutsätter att Du 
behärskar engelska i tal och skrift 

Kontakta: Magnus Hansson, 046-19 33 76. Ansökan: 
Sekreterare, Ericsson Mobile Communications AB, Per
sonalenheten, 221 83 LUND 

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, 
STOCKHOLM 

Administratörer 
HF/LME/X Ericsson Trade FinanceSupportenhet LME/X 
är en koncemövergripande funktion i vilken Trad Finan
ce ansvarar för koncernens portfölj av kommersiella ga
rantier och är rådgivande inom rembursområdet 
LME/X Trade Finance ansvarar även för garanti- och 
rembursavtal med internationella banker och försäk
ringsbolag. Enheten består idag av 4 ekonomer som är 
i stort behov av administrativ support. 

• Dina arbetsuppgifter blir att självständigt ansvara för 
kontroll av betalningskrav, utdebiteringar, registrering i 
datasystem samt allmänna administrativa arbetsuppgif
ter. Dina kontakter kommer att bestå av finansiella inter
nationella institutioner, marknadsavdelningar, ekonomi
avdelningar samt Ericsson globalt. 

Du är en positiv, glad, ansvarstagande och initiativrik 
gymnasieekonom eller liknande. Du talar och skriver 
engelska utan besvär och har kanske dessutom kunska
per i spanska. Du tycker om att arbeta i 'team' och är inte 
rädd för att hantera allt från enklare sysslor till att kom
municera världen över. 

Kontakta: Ulla Fredricsson, 08-719 3679, ulla.fredrics-
son@lme.ericsson.se., Ansökan: Administratör, Tele
fonaktiebolaget L M Ericsson, HF/LME/P Åsa Grunds-
tedt, 126 25 STOCKHOLM, asa.grundstedt@lme.erics-
son.se. 

ERICSSON TELECOM AB, KUNGENS KURVA 

Assistent/sekreterare 
Node and Network Solutions är en enhet inom Swit
ching & System Offerings, Wireline Systems. Vi år ca 
300 personer och sitter på TN i Midsommarkransen 
samt påKXI i Kungens Kurva. Vår uppgift är att integre
ra nätlösningar och erbjuda kostnadseffektiva AXE-pro-
dukter i nätverk till fasta operatörer. Vi söker nu en assi
stent/sekreterare till chefen för vår enhet 

• Dina arbetsuppgifter är mycket varierande tex att 
skriva protokoll på ledningens möten samt vara sam
manhållande/drivande för övriga sekreterare inom en
heten. Efter intresse finns möjlighet att arbeta med om
rådena ekonomi och personaladministration. Inom eko
nomi kan arbetsuppgifter tex vara att handha kontering 
och viss ekonomisk uppföljning. Vi ser att du har kun
skaper om officepaketet och MS Outlook. Många möten 
är på engelska varför vi förutsätter att du behärskar eng
elska i både tal och skriftDet är positivt om du har 
grundkunskaper i webbhantering, ekonomi samt att du 
har en vilja att lära dig om AXE och IP telefoni. 

Som person är du utåtriktad,serviceinriktad och ser ut
maningar/möjligheter snarare än problem. VI ser också 
att du är flexibel i ditt arbetssätt Eftersom du i ditt jobb 
kommer att ha ett stort kontaktnät är det viktigt att du 
har förmåga att kommunicera både muntligt och skrift
ligt på ett bra sätt 

Kontakta: Susanne Borg, Human Resources, 08/719 
6575, susanne.borg@etx.ericsson.se, Kalman Rozsa, Ma
nager of Node & Network Solution, 08/719 1562, kal-
man.rozsa@etx.ericsson.se. Ansökan: Sekreterare NNS, 
Ericsson Telecom AB, KX1/ETX/X/XN Susanne Borg, 126 
25 Stockholm, susanne.borg@etx.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Personalsekreterare 
Business Management S Operations Direct Markets ar
betar med marknadsföring, försäljning och implemen-
tering av mobiltelefonsystem - Europeisk standard. Vi 
bearbetar direktmarknader, dvs nya kunder utan kvalifi
cerad lokal kompetens samt befintliga kunder i Afrika, 
Mellanöstern samt Central & Östeuropa och har en 
mycket stark marknadsställning. 

• Vi söker nu en ny medarbetare till tjänsten som per
sonalsekreterare. Som personalsekreterare ingår du i ett 
team bestående av personalchef samt två personalmän 
som tillsammans ansvarar för att enheten har en funge
rande och professionell HR-Support till linjen. Vårt team 
stödjer organisationen, chefer och anställda i både ope
rationella och strategiska frågor inom HR-området så
som rekrytering, ledar-, kompetens- och organisation
sutveckling, arbetsmiljö, löner, villkor, och arbetsrätt 

Som personalsekreterare har du många och varieran
de arbetsuppgifter bl.a. ansvarar du för administrationen 
kring rekryterings- och anställningsprocessen, hantering 
av annonser, intyg och betyg. I ditt ansvarsområde ingår 
även framställning av enhetens statistik och personal-
sammanställning, kontakter med lönekontoret samt ar
kivhantering. 

Du är också ansvarig för att utveckla och uppdatera 
LP/H's websida. Eftersom vi är en internationell enhet 
har du även kontakter med både våra utjandsanställda 
samt personer på "on the job training" hos oss. Du är 
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även behjälplig med att ta fram presentationer och ut
bildningsmaterial. 

Vi söker dig som trivs i en internationell miljö med 
höga krav på administrativ förmåga, noggrannhet och 
datamognad. Du trivs med mycket sociala kontakter är 
flexibel och van att arbeta självständigt Det är viktigt att 
du har hög personlig integritet, goda kunskaper i engels
ka samt gärna erfarenhet som personalsekreterare eller 
viss grundutbildning inom HR området För rätt person 
finns stora möjligheter till ett spännande och självstän
digt arbete med utvecklingsmöjligheter. Låter det intres
sant? Hör av dig till oss om du vill jobba i ett ambitiöst 
team i en stimulerande miljö där det händer mycket! 

Kontakta: Peder Möller, 08-757 25 45, Helena Sollen-
berg, 08-585 314 79, Siw-Britt Johansson, 08-757 14 32. 
Ansökan: Personalsekreterare, Ericsson Radio Systems 
AB, SC/ERA/LP/HA Siw-Britt Johansson, 164 80 STOCK
HOLM, Siw-BrittJohansson@era.ericsson.se. 

ERICSSON HEWLETT-PACKARD 
TELECOMMUNICATIONS AB, GÖTEBORG 

Secretary 
Global Support, as a part of Customer Services, is provi
ding around-the<lock support to our different custo
mers and channels worldwide. We are looking for a sec
retary for Global Support, with today around 35 
employees. Add another 10 support engineers working 
with Global Support in the regional Customer Services 
organizations, and you have a truly "global" working 
environment 

• Your position as secretary at Global Support will be 
very challenging and service oriented. The position will 
be formed by your own ideas and initiatives; to start 
with your main tasks and responsibilities will be: Close 
co-operation with the Global Support Manager as well 
as assisting the sub-unit Managers Financial follow-up 
and invoice handling, together with the Customer Servi
ces Controller Administration of Support statistics and 
follow-up Participation at the Global Support meetings 
Establish routines etc Travel/Conference arrangements 
Be the "glue" and the contact person for the whole unit 
and "rf s employees Work closely with the other assistan
ts at Customer Services 

We are looking for a service-minded person, who is 
positive, responsible, thorough, rich in initiative and very 
open-minded.We want you to have a minimum of 2-3 
years experience with similar positions, together with 
fluent Swedish and English in both writing and speech. 
We expect you to have a thorough knowledge of Micro
soft Office applications (Word, Powerpoint, Excel). 

Contact: Malin Uhrbom, Secretary/Assistant +46-31-
746 32 41, malin.uhrbom@ehptcom, Helena Spiess, 
Manager Global Support, +46-31-746 30 91, helena.spi-
ess@ehptcom. Application: M0271 web, Ericsson Hew
lett-Packard Telecommunications AB, MO/EHS/FP, Ewa 
Eriksson, BOX 333,431 24 Göteborg, ehsjob@ehptcom. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Sekreterare 
• Till affärsenheten för TDMA Systems-BMOA söker vi 
en sekreterare till vår enhet Business Control & IS/IT 
(ERA/AE).Enheten ERA/AE består idag totalt av ca 35 
personer -i huvudsak verksamma inom controlling/eko-
nomi och IS/IT. 

I din roll kommer du att ge service till vår affärsenhets-
controller ERA/AEC samt supporta ca 10 personer inom 
enheten, stötta och driva de administrativa rutinerna och 
bidra till en effektiv verksamhet inom enheten. Vi vill 
även att du skall jobba med vår WEB. Du kommer till
sammans med administratörer/sekreterare som arbetar 
för ledningsgruppen inom BMOA att driva gemensamma 
frågor som berör samtliga administratörer/sekreterare. 
För rätt person finns det möjligheter till ett spännande 
och självständigt arbete där du kan utvecklas bl a inom 
IS/IT och ekonomi. 

Det är positivt om du tidigare har arbetat på en eko
nomienhet och/eller har god kunskap och ett stort in
tresse för Web/ Internet Vi förutsätter att du kan arbeta 
både självständigt och i grupp, göra egna prioriteringar 
,se helheten och att du behärskar engelska i tal och skrift 
då du kommer att ha många internationella kontakter. 

Kontakta: ERA/AEC Jan ögren, 08-404 8913, jan.og-
ren@era.ericsson.se. Ansökan: SEKRETERARE, Ericsson 
Radio Systems AB, KI/ERA/AH/H Tom Ursson, 164 80 
STOCKHOLM, tom.larsson@era.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, STOCKHOLM 

Sekreterare/ 
ekonomiassistent 
Produktenheten Switching & System Offerings är ansva
rig för att leda Wireline Systems operatörer in I den nya 
telekomvårlden, där data och tele går samman. Swit
ching i System Offerings 7000 medarbetare världen 
över, erbjuder en bred portfölj av produkter och lös
ningar , Wo Next Generation Smfch (NGS)VI söker en 
sekreterare som kan assistera oss i vårt dagliga arbete, 
med hantering av resor, tidrapporter etc, med andra 

ord vara oljan i maskinerietDessutom vill vi att du är 
Business Controls webmaster. 

• Som webmaster kommer du att ha ett huvudansvar 
för struktur, grafisk layout, innehåll och uppläggning av 
vår hemsida i samarbete med S&SO webmaster.Du skall 
även handha uppdatering och kvalitetskontroll avseen
de SSSO inventarielistor samt ekonomisk uppföljning 
och prognos av ett antal kostnadsställen.Som du ser är 
arbetsuppgifterna många och varierande och kan dessu
tom i viss mån anpassas till dina önskemål.Du skall vara 
utåtriktad, serviceinriktad och resuftatorienterad. Utbild
ning för att göra hemsidor respektive ekonomi kommer 
du att få av oss om du inte redan har den. 

Kontakta: Aline de Marie, 08-719 8394, aline.de-ma-
rie@etx.ericsson.se, Anna-Karin Berry, Human Resour
ces, 08-719 0066, anna-karin.berry@etx.ericsson.se. An
sökan: SEKRETERARE/EKONOMIASSISTENT, Ericsson Te
lecom AB, TV/ETX/X/XC Anna-Karin Berry, 126 25 
STOCKHOLM, 

L M ERICSSON DATA AB, ÄLVSJÖ 

Sekreterare 
Vill du vara med att utforma den nya enheten Shared 
Services? Shared Services skall gentemot övriga Erics
son tillhandahålla olika tjänster inom bl a ekonomi, in-
tendentur, inköp mm. Vi är nu mitt uppe i ett spännan
de skede där vi skall utforma enheten och det tjänsteut
bud som vi kommer att erbjuda. 

• Enhetschefen söker nu en sekreterare som även 
kommer att fungera som en sammanhållande länk för 
övriga avdelningar inom Shared Services. Arbetet inne
fattar traditionella sekreterar uppgifter men det finns go
da möjligheter att utforma arbetsuppgifter efter eget 
önskemål. 

Du är en person med känsla för service och tivs med 
kontakter. Du har lätt för att samarbeta och är bra på att 
hålla många bollar i luften.Din formella kompetens bör 
vara lägst gymnasienivå och gärna några års erfarenhet 
av sekreterararbete. Du har god datorvana, behärskar Of-
fice-paketet och har goda kunskaper i engelska, både 
skriftliga och muntliga. Vi ser gärna att du har erfarenhet 
av och/eller intresse för att arbeta med ekonomi. Sänd 
din ansökan snarast! 

Kontakta: Bengt Jönsson,08-726 29 46, 
bengtjonsson@edtericsson.se. Ansökan: ENHETS
SEKRETERARE, L M Ericsson Data AB, 
recruftment@edtericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Administrator 
- operational development 
• The Business Unit for TDMA Systems - BMOA is loo
king for an administrator within the unit Operational 
Development of Business & Product Line Management 
(ERA/AK/U).The administrator will work close to the TD
MA Systems TTM coordinator and be responsible for 
documentation of the TTM process and for the informa
tion on the TTM web. 

The administrator will also be responsible for the ope
rational system within the unit (ERA/AK), which means 
to assure that the document handling is correct and that 
the operational documents within the unit are correctly 
updated. The tasks will be to collect updated documents 
from the different sections within the unit to store the 
documents on a common drive, and finally to release 
the documents on the web.The administrator will also 
act as the Managing Web Editor of the unft The Mana
ging Editor is responsible for the content and usability of 
the Business & Product Line Mgmt (ERA/AK) section of 
the Intranet The Managing Editor is responsible for ma
naging the publishers and for investigating any changes 
which might be needed to make the Intranet a better 
tool. The Managing Editor is also a representative in the 
BMOA Intranet council. 

The person suitable for this job shall- be well structu
red- be able to work both independently and in team-
have good knowledge in English, written as well as spo
ken- have good knowledge about Microsoft Office sof
tware as well as html and web-techniques.- have Erics
son knowledgeFor you who are an administrator/secre
tary today this could be a good way of finding a new 
challenge and interesting job for the future. 

Contact: Eva Malmberg, +46 8 757 0180. Application: 
OPERATIONAL DEVELOPMENT, Ericsson Radio Systems 
AB, AH/HS Elisabet Grahl, 164 80 STOCKHOLM, elisa-
betgrahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Projektassistent 
/ £75/ pågår just nu i rasande fart utveckling av en 
världsstandard - HiperLAN - för höghastighets-LAN med 
datatakter upp all 54 Mbit/s. HiperLAN möjliggör tråd
lös access och mobilitet inom kontoret och utgör en vik
tig del av framtidens hemmanät, där TV-, video- och PC-
sladdar är ersatta av radiovågor. VI är en nystartad en
het inom Ericsson Radio Systems AB med ansvar att 

standardisera, utveckla, producera och sälja trådlösa 
LAN (WLAN). Enheten är under uppbyggnad vilket ger 
dig stora möjligheter att påverka organisationen och di
na arbetsuppgifter. Vi vill kombinera det lilla företagets 
arbetssätt med det stora företagets resurser. Är du in
tresserad av att jobba i teknikens framkant med IP och 
LAN i kombination med radioaccess och mobilitet i en 
internationell miljö så har vi det perfekta jobbet för dig. 

• Vi söker en projektassistent som kan stödja projektle
daren i utvecklingen av produkter enligt HiperLAN/2 
standarden. Vi vill att du hjälper till med administratio
nen och att du följer upp ekonomin i projektet Vi vill 
även att du tar över ansvaret för webben, d.vs. att du 
fungerar som infomaster inom projektet Beroende på 
ditt intresse kan jobbet sedan utvecklas mot att stödja 
projektet i kundkontakter eller, om du så vill, mer ansvar 
för webben. Det beror mycket på dig hur jobbet utveck-
las.Vi tror att du har tidigare erfarenhet från att arbeta 
som projektassistent eller ekonomi-uppföljning. Det är 
inte nödvändigt med erfarenhet som infomaster med 
det krävs att du är intresserad och att du vill lära dig mer 
inom området 

Kontakta: Hans Schmekel, 08-757 55 92, hans.schme-
kel@era.ericsson.se. Ansökan: Projektassistent Ericsson 
Radio Systems AB, SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 
STOCKHOLM, mari.skoglof@era.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB, 
SUNDBYBERG 

Senior Document Controller 
Ericsson Dedicated Networks, an important cutting ed
ge area within the Ericsson Group, is looking for a Seni
or Document Controller. Our business is planning, pro
jecting, installing and maintaining communication 
networks for voice, data and image. Our customers are 
primarily in the enterprise segment and are spread 
across the globe. 

• Project RECOVERY is currently making arrangements 
for setting up a project archive consisting of some 
2000+ binders in Sundbyberg. The archive will be ma
naged by a Document Control Manager with 2 further 
staff. Initially the work will cover the period June to Sep
tember 1999. The work will involve checking and cate
gorisation of the original documents, copying and sor
ting of project related documents and establishment of 
a database. Almost 100% of the documentation and the 
daily language is English. 

The Senior Document Controller shall co-operate clo
sely with and report to the Document Control Manager 
and as per his instructions and guidelines organise and 
handle the archive. This will involve planning and organi
sing the daily work in the archive, liaison with external 
departments such as copying and office supply, storing 
and sorting of documents, searching for documents as 
required by the Recovery team and filing of the recovery 
team dairy correspondence. The Senior Document Con
troller must fully capable of working with PCs especially 
Word and Excel. 

We are looking for a mature person wfth previous ex
perience in this area wfth the following qualities and qu
alifications: ? Thorough, very well structured and very 
well organised. ? Fully familiar wfth PC usage especially 
Word and Excel. ? Very good knowledge of spoken and 
written English. ? Fundamental technical understanding. 
? Team player wfth good social capabilities. 

Contact: Stefan Berggren, +46 8 585 35293, +46 708 
16 21 76, stefan.berggren@ebcericsson.se, Ewa Eff, +46 
8 764 0912, ewa.eff@ebcerics5on.se. Application: SENI
OR DOCUMENT CONTROLLER, Ericsson Business 
Networks AB, PEBD/H Eva Kling Eldselius, 172 87 
SUNDBYBER, eva.kling-eldselius@ebcericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, TELEFONPLAN 

VI BEHÖVER INTE EN SEKRETERARE... MEN VI BEHÖVER 
NÅGON SOM KAN STÖDJA ENHETEN/VARFÖR DU? 

• Du är en ung och drivande person som snabbt sätter 
Dig in i olika verksamheter. Då Du behärskar engelska i 
tal och skrift och ifrågasätter gamla rutiner så påverkar 
Du mycket på Din arbetsplats. Du inser vikten av att in
formation finns tillgänglig i rätt tid och till rätt person. 
Att kunna påverka de ramar Du har på Ditt arbete är nå
got Du trivs med.VARFÖR OSS?För att kunna möta fram
tiden så har vi fokus på att skapa en ansvarsorganisation 
där Din kompetens står i centrum. För att lösa detta ut
går allt från Teamet som arbetsform. Vi har en bred verk
samhet med alft från marknadsföring, konstruktion och 
supply. Våra produkter & tjänster är endera komplett pa
keterad hårdvara eller integration av produkter i större 
nät 

OMFATTNING PÅ ARBETET?- Göra presentationsmateri
al' Administrativ hantering- Vid behov agera som projek
tadministratör- Arbeta med att förbättra vårt ansikte utåt 
på Intranet m mVAR FINNS Vt?lnom affärsenheten Wire 
Line Systems utvecklas Access Produkter. Målet är att 
möte framtidens krav på Access, både bred- och smal
band. Att möta behovet av totala lösningar görs på Ac
cess Solutions. 

VAD VILL VI HATVi tror att Du är en person som vill för
stå helheten av vad Du jobbar med. Du är drivande, ung 
och kan ta för Dig av möjligheter. Att ta ansvar för och 

driva en större del av ditt arbete själv är något vi strävar 
efter. Du kan engelska i tal och skrift samt hanterar de 
vanligaste PC programmen. Det är en merit om Du har 
erfarenhet från WEB- hantering och kanske har Du erfa
renhet som projektadministratör. Du kommer till en or
ganisation där Du får utrymme för Dina egna idéer och 
en jättemöjlighet att växa med det ansvar Du är beredd 
att ta. Givetvis utformar vi det sista tillsammans. 

Kontakta: Eric Näsman, +46 8 719 67 99; 070-519 67 
99, ericnasman@etx.ericsson.se, Pia Synnerman, +46 8 
719 23 68; 070-519 23 68, pia.synnerman@etxerics-
son.se, Human Resources: Gunilla Lundborg-Regner, 
+46 8 719 10 60, 070-519 10 60, gunilla.lundborg-reg-
ner@etx.ericsson.se. Ansökan: X/AC-admin stöd, Erics
son Telecom AB, TN/ETX/X/AH Margareta Bringby, 126 
25 Stockholm, margareta.bringby@etx.ericsson .se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Program Coordinator 
Business Training provides training, facilitation and con
sultant services for the Ericsson Marketing & Sales orga
nisation. We work in close cooperation with the busi
ness processes in the TTM, TTC and Time with Customer 
(TWC) flows, the business and product units, and Erics
son's account management functions. Our backbone is 
built upon the Core Three(tm) and ValuBase Selling(tm) 
concepts. Our home base is Kista -but a substantial 
part of our work is performed at local company level. 

• You will join a dynamic energetic group of men and 
women wfth a variety of backgrounds and experience in 
marketing and sales and telecommunications. We are 
cunentfy looking for a Program Coordinator wfth strong 
administrative abilities who can coordinate and manage 
several programs within our Marketing and Sales pro
gram. This will involve contacts wfth suppliers including 
negotiations on prices and agreements, being respon
sible for the logistics of running complex training pro
grams, ensuring that preparatory materials are delivered 
to and returned by participants, compiling results of dia
gnostics, etc 

You should have a strong interest in training, and en
joy being efficient You should have excellent skills in 
writing and speaking English, and be skilled in the use of 
Microsoft Office. In addition, you should be business-ori
ented, flexible and well-structured but at the same time 
you should be service-minded and find it easy to com
municate wfth people from different cultural back
grounds. 

Contact: Helena Åberg, +46 8 404 67 23, 
helena.aberg@era.ericsson.se. Application: Program 
Coordinator, Ericsson Radio Systems AB, LY/UB Ellen 
Blaustein, SE-164 80 Kista, ellen.blaustein@era.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Secretary 
Business Unit TDMA Systems -American Standards 
(BMOA) is one of the fastest growing business units 
within Ericsson Radio Systems. We are the market lea
der for cellular telephone systems and services based 
on TDMA standards. Our mobile telephone system, CMS 
8800, is the most sold system in the world, and our 
markets around the world are growing rapidly. 

• Do you want to work in a team wfth entrepreneur 
spirit? Do you like a work where you can take a lot of 
initiatives, be the 'spider in the web' and feel that you 
learn something new everyday? Radio & Control HW is 
looking for a qualified secretary.You shall provide admi
nistrative support and assistance to the department 
This means the handling of correspondence, travel ar
rangements, preparation of expense reports and pur
chase orders, planning of conferences and minutes of 
meetings. You will also often act as first point of contact 
for the unft 

You should have several years of similar experience as 
a secretary, preferably within Ericsson. You enjoy com
munication wfth different people and are a good team 
player. Your initiatives and ability to identify improve
ment areas and generate practical solutions are appreci
ated. You should be able to confidently use a computer 
and work effectively wfth standard office software pro-
grams.Ruency in Swedish and English, both verbally and 
written is required as daily contact with Swedish and in
ternational markets will be required. 

Contact AH/H Ewa Hansson, 08-404 8351, ewa.L.hans-
son@era.ericsson.se, ARG/RC Göran Svensson, 08-75 
73054, goran.svensson@era.ericsson.se. Application: 
SECRETARY, Ericsson Radio Systems AB, AH/HS Elisabet 
Grahl, 164 80 Stockholm, elisabetgrahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Avdelningssekreterare/ 
administratör 
Vi är en avdelning inom produktenheten Quality Infor
mation Solutions, som ansvarar för utveckling av pro
dukter för nätplanering. Vi har nyligen omorganiserat 

mailto:Siw-BrittJohansson@era.ericsson.se
mailto:ren@era.ericsson.se
mailto:tom.larsson@era.ericsson.se
mailto:rie@etx.ericsson.se
mailto:anna-karin.berry@etx.ericsson.se
mailto:bengtjonsson@edtericsson.se
mailto:recruftment@edtericsson.se
mailto:betgrahl@era.ericsson.se
mailto:kel@era.ericsson.se
mailto:mari.skoglof@era.ericsson.se
mailto:stefan.berggren@ebcericsson.se
mailto:ewa.eff@ebcerics5on.se
mailto:eva.kling-eldselius@ebcericsson.se
mailto:ericnasman@etx.ericsson.se
http://son.se
mailto:ner@etx.ericsson.se
mailto:helena.aberg@era.ericsson.se
http://son.se
mailto:son@era.ericsson.se
mailto:goran.svensson@era.ericsson.se
mailto:elisabetgrahl@era.ericsson.se


J O B B N Y T T KONTAKTEN NR 12 1999 

och söker en avdelningssekreterare för att kunna hålla 
verksamheten gående. 

• Du kommer att ta hand om en avdelning på tillsam
mans ca 40 personer. Arbetet är omväxlande och består 
bl. a av att ansvara för det administrativa flödet på enhe
ten, delta i ledningsmöten och föra protokoll, doku
ment-hantering, resebeställningar, tidrapportering, post
hantering, fakturor mm och du kommer även att ha eg
na ansvarsområden. 

Du är den sammanhållande länken på avdelningen 
och några av de viktigaste egenskaperna hos dig är att 
du är en positiv, drivande och serviceinriktad person som 
kan arbeta självständigt har lätt för att kommunicera och 
samarbeta med andra människor. Arbetet kräver goda 
kunskaper i engelska språket både i tal och skrift, efter
som vi har en hel del med omvärlden att göra. Det är 
också viktigt att du behärskar MS-Office paketet och In
ternet/Intranet Det är önskvärt att du har Ericsson-kun
skap och erfarenhet från liknande arbete.Tycker du att 
detta stämmer in på dig hör av dig. Vi vill gärna att du 
börjar så snart som möjligt eftersom vi idag har en tem
porär lösning. 

Kontakta: Paul Stjernholm, 08-757 2502, paul.stjem-
holm(gera.ericsson.se, Angela Kaya, 08-585 31908, ang-
ela.kaya@era.ericsson.se. Ansökan: Kerstin Almblad, 
Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, 164 80 STOCKHOLM, 

kerstin.almbladaera.ericsson.se. 
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Sekreterare 
Service Area Unit Network Design and Network Impro
vement Services skapades 15/3 för att tillgodose våra 
kunders krav på en enhetlig tjänsteportfölj inom Erics
son-koncernen. BMOC, BMOA och PN samlokaliserar 
därför sina resurser inom detta område under våren -
99.Vi inom området Radio Network Design, en del av 
denna SAU, arbetar med planering av mobiltelefonnöt 
för standarden GSM. Förutom att leverera tjänster till 
mobiloperatörer så stöttar vi alla våra lokala bolag värl
den över. Då Ericssons marknad främst finns utomlands 
befinner sig personalen ofta på resande fot 

• Vi behöver förstärka vår enhet med en sekreterare, 
som har någon tids Ericsson-erfarenhet. Du kommer att 
serva ca 30 personerArbetsuppgifterna är många och 
varierande, några exempel är:- bokning av resor- arran
gera konferenser- telefonpassning- viss ekonomiuppfölj
ning- tidskrivning- vara med i mindre projekt- hjälpa ny
anställda tillrätta- ta hand om offerter och lägga beställ
ningar till inköp 

Vi söker dig som har förmåga att ha många projekt på 
gång samtidigt vara stresstålig, ha service känsla, kunna 
prioritera, samt kunna arbeta självståndigtDu behärskar 
MS-office paketet Internet/Intranet och har goda kun
skaper i engelska.För rätt person kan vi lova ett omväx
lande jobb i ett trevligt gäng. Låter det intressant? 

Kontakta: Yvonne Nilsson, 08-404 6663, yvonne.nils-
son@era.ericsson.se, Göran Ågren, 08-757 3432, go-
ran.agren@era.ericsson.se. Ansökan: Kerstin Almblad, 
Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, 164 80 STOCKHOLM, 
kerstin.almblad@ era.ericsson.se 

TELEFONAKTIEBOLACET L M ERICSSON. 
STOCKHOLM 

Systemadministratör 
Ericsson Treasury Services AB (TSS) ansvarar för intern-
bonksfunkvönen, förvaltningen av koncernens kassa 
samt valutaexponeringen inom Ericssonkoncernen. Vi 
arbetar också aktivt mot svenska och utländska koncer
nbolag med cash management och valutariskhanter
ing. Idog är vi ca 40 anställda på TSS. Vi söker en Unix 
tekniker till vår IS/IT enhet 

• Ditt främsta uppgift blir att som Systemadministratör 
för bolagets finanssystem. Finance Kit ansvara för det 
som finns bakom menyerna' i Finance Kit applikatio
nen, innebärande: Teknisk support och drift för Finance 
Kit Användaradministration Sun unix och Sybase SQL 
Uppgraderingar och patchar. Ansvara för Finance Kit tek
nisk dokumentationLämplig bakgrund är tekniskt gym
nasium eller likvärdigt med dokumenterad utbildning i 
Unix. Du är van att arbeta i blandad PC-och Unix-miljö. 
Erfarenhet från SQL och supportarbete är en merit 

Du har förmåga att arbeta självständigt samt kan på 
ett strukturerat sätt hantera många arbetsuppgifter sam
tidigt Du har en god social kompetens och lätt för att sa
marbeta med andra, i och med att tjänsten kommer att 
medföra en hel del kontakter med våra Regionala Tre-
sury Centers i USA, Singapore och Irland krävs också go
da kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift 

Kontakta: Dan Sundberg, 08-719 07 34, dan.sund-
berg@tss.ericsson.se. Anders Thorendal, 08-719 26 95, 
Asa Crundstedt 08-719 14 96. Ansökan: Supporttekni
ker, Telefonaktiebolaget L M Ericsson, HF/LME/P Asa 
Crundstedt 126 25 Stockholm, 
asa.grunctstecrt#lme.ericssonje. 

L M ERICSSON DATA AB, STOCKHOLM 

Implementation 
Support Specialist 
Service Area Application Management PDM/EDM inom 
Ericsson IT Services består idag av ca 130 personer som 
arbetar inom Stockholm HUB. PDM/EDM är en förkort
ning för Product Data Management/Enterprise Docu
ment Management Vi erbjuder stöd för snabb global 
hantering av produkt- & företagsgemensam informa
tion inom Ericsson. Vår produktportfölj består av ca 30 
olika produkter som används av ungefär 40 000 Erics
son användare utspridda i 130 olika länder. 

• Inom vår enhet ansvarar vi för: applikationssupport 
(PICS heldpesk), utbildning (PI Training), CBS - Corpora
te Basic Standards, Implementation support Marknads
föring 

vi söker dig som har ca 3 års erfarenhet inom en eller 
flera av följande områden: Produktutveckling, produk
tion, orderhantering och logistikProduktinformationshan-
tering - regler, metoder och systemCM/TA verksamhet-
Systemering/ modelleringProjektledningDet är också 
önskvärt att du har erfarenhet från systemering och mo-
dellering. Vi ser gärna att du arbetat med projektledning 
och organisationsutveckling i någon form. Det är också 
av största vikt att du behärskar engelska i tal och skrift 

Personliga egenskaper vi värdesätter är att du är:Dri-
vande och självständigUtåtriktadCod förhandlare / kom-
munikatörAnarytiskArbetet som I & S Specialist innebär 
bland annat att stödja Ericssons verksamhet inom områ
det PDM/EDM. Detta innebär bland annat att arbeta 
med existerande produkter och verksamheter samt in
köpta produkter och företag world wide. Du håller dig å 
jour med det senaste som händer inom PDM/EDM på 
Ericsson. 

Kontakta: Henry Riihimäki, 08-726 32 94, Henry.Riihi-
maki@edtericsson.se, Nora Woodward, 08-726 34 80, 
Nora.Woodward@edt.ericsson.se. Ansökan: Implemen
tation support specialist, recruitment@edtericsson.se. 
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ERICSSON TELECOM AB, STOCKHOLM 

IS/IT ansvarig 
• Vi söker dig med ett stort intresse för affärsstöds-
system, som vill fokusera på realiserbara förbättringar 
inom IS/TT samtidigt som det stöder vår verksamhet och 
de processer som vi jobbar inom. Du kommer att jobba 
nära verksamhetsutveckling inom S&SO och oss inom 
Business Controll. VI behöver någon som kan minska 
antalet hjälpmedel, prestandan på dem och inte minst 
kvaliteten på innehållet. Visionen är att det ekonomiska 
utfallet, prognoser och planer skall vara globalt tillgäng
ligt med samma information med flexibelt rapporter-
ingsformatDu skall jobba tillsammans med vår IS/IT an
svarige för S&SO. Lämplig bakgrund är civilekonom eller 
civilingenjör inom data, med ett par års erfarenhet av 
IS/IT eller business control inom Ericsson. Du skall vara 
resurtatorienterad, uthållig och bra på att hitta nya enkla 
lösningar till komplicerade problem. 

Kontakta: Aline de Marie, 08-719 8394, aline.de-ma-
rie@etxerksson.se, Anna-Karin Berry, Human Resour
ces, 08-719 0066anna-karin.berry@etx.ericsson.se. An
sökan: IS/IT ANSVARIG, Ericsson Telecom AB, 
TV/ETX/X/XC Anna-Karin Berry, 126 25 STOCKHOLM 
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L M ERICSSON DATA AB, STOCKHOLM 

Security expert 
Ericsson has been using the SAP R/3 system since 1993 
and it is now in use in over 30 companies worldwide. To 
support the continued growth of the system, we have 
decided to set up a professional SAP Applications Ma
nagement Center within our newly formed Ericsson IT 
Services. The SAP AM Center will support use of SAP 
R/3 by Ericsson Business Units worldwide, via linked or
ganizations in Stockholm, Dallas and Kuala Lumpur.We 
are looking to fill key Management and Technical posi
tions in the SAP AM Center, which is planned to grow to 
over 80 people during 1999. The jobs are located in 
Stockholm (Västberga). 

• SAM Security - Security ExpertRole 
The Security expert supports SAM activities in the 

security area and ensures that the routines are according 
to corporate security rules.lnitiate audits for local adapta
tions (so it fits in to the global template roles).Works 
confirm the SAM Security authorization concept 
policy.Educate other persons involved in the security ac
tivities : internal and external.lnformation sharing with 
customers security members.ResponsibilityFor the secu
rity concept from internal and external customers. (Inter
nal customers are: training basic consultants etc- exter
nal customers: ETH, EBR, CEC, EKA etc). 

The Security Expert is also responsible for the custo
mers: audit on the infrastructure on the site implementa
tion of the security concept implementation of a solid 
change management organization for security handling-
Failures can result in loss of sensitive information.Role 
ProfileSecurity minded is a mustMust be able to com
municate and write in English.Must be willing to travel to 
the Ericsson premises outside Sweden.Must be able to 
work independent if necessary.Must be able to co-opera

te with customers and consultants.Must have knowledge 
of SAP technical authorization conceptMust understand 
the Ericsson Customer Business processes to be able to 
implement the security processes (Customer process = 
importance of the understanding of how the customer 
works and reasons). 

Contact: Ton Algra, Security Manager,46 8 568 616 13, 
ton.algra@edtericsson.se. Application: SAM Security -
Security Expert recruitment@edtericsson.se. 
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Web-tekniker 
• Den vi söker ska ha några års eftergymnasial utbild
ning inom IS/IT och erfarenhet av webadministration. 
Kunskaper om grafisk layout samt om databaser, pro
grammering eller liknande är meriterande. Personliga 
egenskaper som vi sätter värde på är initiativförmåga 
och kreativitet, ansvarskänsla samt naturligtvis förmåga 
att skapa goda relationer till våra interna kunder.Tjäns
ten tillhör LRB/D Datorsupport som sköter den lokala 
supporten i utvecklingsmiljön för alla användare inom 
LR.Datorsupport-gruppen består av ca 12 man, som ar
betar med applikationer i unix och NT, samt nätverk och 
sen/ers. Vi agerar också beställare gentemot Ericsson 
Data avseende vårt driftavtal för kontorsmiljön (ESOE).Vi 
ser nu även att LR börjar spridas geografiskt vilket kom
mer att kräva nya lösningar för att tillgodose våra part
ners behov. 

Kontakta: Stefan Kvist 08-7641271, 
Stefan.Kvist@era.ericsson.se, Johanna Ros, personal, 08-
58533874, Johanna.Ros@era.ericsson.se. Ansökan: 
Web-tekniker, Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Pet
tersson, 164 80 STOCKHOLM, 
ingegard.petterssongera.ericsson. 

L M ERICSSON DATA AB, UMEÅ 

System utveckla re 
Vår enhet inom Ericsson IT-servicesarbetar med stöd
system för produktutveckling och hantering av produk
tinformation. Våra system används inomEricsson över 
hela världen. Systemen ärutvecklade med client/server 
teknik därserverdelarna finns i IBM, Windows NTeller 
UNIX miljö och dientdelarna i UNIXeller Windows miljö. 
Som utvecklingsmiljöför dientdelarna använder vi 
främst VisualBasic och JAVA. 

• Systemutvecklare till Umeå 1 Umeå är vi en mindre 
grupp som är underuppbyggnad. Vi behöver nu förstär
ka vårbemanning med ytterligare systemutvecklare. 

önskvärda kvalifikationer: De medarbetare vi söker till 
Umeå börha erfarenhet av systemutveckling avclient/ser-
ver baserade informations-system.Vi ser gärna att du har 
erfarenhetav objekt- och komponentorienteradsystemut
veckling på Miaosoft plattformen.Det är en fördel om du 
har erfarenhet avföljande verktyg/tekniker: Visual 
BasicVisual C++, COM, ASP, US, MTS.Som person är du 
intresserad av ny teknikoch moderna utvecklingsmiljöer 
och verktyg.VI lägger stor vikt på din sociala profil,initia-
tivförmåga och att du har lätt för att samarbeta. Du har 
högskoleutbildningoch gärna några års erfarenhet Vi er
bjuder dig ett varierande arbete sominnebär stora möj
ligheter till utveckiandeoch stimulerande arbetsuppgifter. 

Kontakta: Olof Strömmer, 090-153167, olotstrom-
mer@edtericsson.se, Johan Wetterhorn, 090-153235, 
johan.wetterhorn@edtericsson.se, Per Idahl, 090-
153233, per.idahl@edtericsson.se. Ansökan:. recruit-
ment@edtericsson.se. 

L M ERICSSON DATA AB, STOCKHOLM 

DNS tekniker 
Ericsson IT Services ansvarar för ett av världens mest 
geografiskt spridda och komplexa nätverk. Det omfattar 
drift i Stockholm, Dallas och Kuala Lumpur.Service Area 
Corporate Network år 125 anställda och vi ansvarar för 
nätverket (Ericsson Corporate Network, ECN) för både 
data- och taltrafik Till gruppen i Älvsjö som arbetar 
med datanätet behöver vi nu förstärkning med en DNS 
tekniker. 

• Som DNS tekniker kommer du att arbeta med DNS 
installation, underhåll och utveckling med hjälp av verk
tyget QtP samt tillhandahålla DNS information på bl a 
web. Du kommer även att arbeta med problemhanter
ing samt ge experthjälp till våra kunder inom Ericsson
koncernen. I arbetet ingår också ett globalt åtagande 
med mycket kontakter med våra hubbar i Kuala Lumpur 
och Dallas För arbetet krävs att du har djupgående kun
skaper om UNIX och praktisk erfarenhet av DNS, i första 
hand från Unixmiljö men det är en fördel om du även 
känner till NT-miljön. Du bör även ha allmänna kunska
per inom områden som mail, TCP/IP, routing, DHCP, 
subnetting etc 

Du som söker skall tycka om att arbeta i en omväxlan
de och föränderlig miljö. Du kan arbeta mot uppsatta 
mål, såväl självständigt som i projektform. Då vi arbetar i 
en internationell miljö måste du ha goda kunskaper i 
engelska i både tal och skrift. 

Kontakta: Tiina Balod, 08-726 37 65, 
tiina.balod@edt.ericsson.se, Berndt Carlsson, 08-726 27 
17, berndt.carlsson@edt.ericsson.se, Ellinor Säfqvist, elli-
nor.safqvist@edtericsson.se Ansökan: DNS-TEKNIKER, L 
M Ericsson Data AB, recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING SVERIGE 
AB, VÄSTBERGA 

Configuration Management 
Teacher 
• Are you working with Configuration Management to
day and would like to teach it tomorrow or are you 
teaching something else today and would like to teach 
CM tomorrow? 

Which ever of these you are we are seeking outward 
looking people that love a challenge and never see the 
sky as the limitThe job entails planning organizing and 
booking a variety of Configuration Management courses, 
workshops and seminars. Some of these courses are re
ady to hold today and others you will be helping develop 
during the rest of 1999. 

Configuration Management is an area on the way up 
at the moment and training is scarce so whatever you do 
it will be greatly appreciated by us at CMcc and by our 
customers, the students.So come and join us, we can 
promise you many challenges and a great deal of fun. 
Please contact Jean-Marc Dagenais or visit our homepa
ge http://cmccericsson.se 

Contact: Jean-Marc Dagenais, +46 8 7263276, jean-
marc.dagenais@edtericson.se. Application: Configura
tion Management teacher, recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Web-tekniker 
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säljer 
och marknadsför mobiltelefoner över hela världen. Till 
vår enhet IS/IT i Lund söker vi en person som är nyfiken 
på möjligheterna med web-tekniken och som vill jobba 
i en avancerad teknisk miljö under ständig förändring. 

• Som web-tekniker kommer du att arbeta inom web-
gruppen, som är en del i den centrala driftgruppen. 
Denna grupp ingår i IS/IT-organisationen och arbetar på 
bred front med NT, UNIX och kommunikation. Du kom
mer att ansvara för web-servers i NT och UNIX, proxyser-
vers samt vara drivande inom säkerhetsområdet 

Ditt intresse för teknik är en självklarhet. Lika viktigt är 
att du är en strukturerad person med vana att arbeta bå
de individuellt och i grupp. Din bakgrund är 
högskole/universitetsutbildning inom området med erfa
renhet av liknande arbete. Du har ett strukturerat arbets
sätt är serviceinriktad och trivs med att arbeta i ett högt 
tempo, vi förutsätter att du behärskar engelska i tal och 
skrift 

Kontakta: Mercedes Vidal Lobato, 046-193426, merce-
des.vidal-lobato@ecs.ericsson.se, Patrik Larsson, 046-
193859, patrik.larsson@ecs.ericsson.se. Ansökan: WEB-
tekniker, Ericsson Mobile Communications AB, 
LD/ECS/HL/PA, 221 83 LUND, 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Team Leader 
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred 
kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är verksam
ma inom radioaccess system för trådlås telefoni, 
basstationer, antennära produkter och transmissions
system för analoga och digitala nätverk Huvuddelen av 
vår verksamhet finns i Kista och vi är idag cirka 1300 
anställda. IT-enheten består av ett trettiotal personer 
som är uppdeladepå fem självständiga team, vilka ar
betar inom olika teknikområden. De olika teamens om
råden är logistik, support, back office, design samt in
frastruktur. Arbetet inom IT-enheten sker även i projekt
form och projektgruppen sammansätts då av resurser 
från de olika teamen. 

• Vi söker nu en Team leader till vår design team på IT-
enheten. Som Team leader kommer Du ha ansvaret för 
att planera och leda arbetet inom ditt team. Det innebär 
att ständigt utveckla och effektivisera tekniska lösningar 
som utgör grunden för vårt tjänsteutbud. Lämplig bak
grund är högskoleutbildning inom IT-området Du har 
flera års erfarenhet av konstruktion/utveckling som kon
struktör eller ansvarig för IT miljö. Erfarenhet från ut-
vecklng och administration av UNIX-miljö är ett krav. Er
farenhet från utveckling inom något av områdena 
mikrovågsdesign/-simulering, radio och digitalteknik, 
programvara eller mekanik är önskvärd. Meriterande är 
erfarenhet från ledande befattningar. Goda kunskaper i 
svenska och engelska. Du är van att arbeta i ett högt 
tempo, med eget ansvar. Du är stresstålig samt har god 
social kompetens. God samarbetsförmåga och förmåga 
att se helhet och planera i en ständigt föränderlig om
givning. 

Kontakta: Inge Asplund, 08-757 15 50, Pia Bolmgren 
Svensson, Personal, 08-585 341 35. Ansökan: Team Lea
der till Design Teamet Ericsson Radio Access AB, 
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Cello spel; 
Vår sektor, som tillhör produktenheten — 

Wideband Radio Network (PU-WRN), 

utvecklar Cello, Ericssons egna växel i världs

klass. Cello ingår redan idag i testsystem för 

tredje generationens mobiltelefonisystem för 

integrerat tal, video och data. Denna första 

utgåva av Cello togs fram på rekordtid och har 

gett oss ett enormt självförtroende när vi nu 

står inför nästa version, med fler avancerade 

funktioner. 

På vår sektor arbetar ungefär 130 personer 

med utveckling av ett realtidsorienterat multi-

processorsystem, managementsystem samt 

ATM transportnät, som tillsammans bildar 

Celloprodukten för de olika delarna i mobil

telenätet. 

Sektorn har ett öppet teamorienterat arbets

sätt. Vi finns i Nacka Strand, 10 minuter från 

Slussen, med Stockholms garanterat bästa 

utsikt! Vi expanderar och har för tillfället följ

ande vakanser: 

Systemdesigner 
Du kommer att ha uppgifter allt från kravdis

kussioner med kunder, kravnedbrytning till 

framtagning av designunderlag. Du har 

erfarenhet av något av dessa områden: 

• Realtidssystem, RTOS 

• IP (över ATM ännu bättre) 

• Java/Corba 

• ATM 

För mer information, kontakta: 

Helene Ringenson, 08-422 02 69, 

helene.ringenson@era.ericsson.se 

Programvarukonstruktörer 
Du har erfarenhet av något av följande om

råden: 

• ATM-switching 

• IP 

• Java/Corba 

• Realtidssystem, RTOS 

Mat 

ir framtide 
För mer information, kontakta: 

Kenneth Browall, 08-422 04 63, 

kenneth.browall@era.ericsson.se 

Peter Berglund, 08-422 02 48, 

peter.berglund@era.ericsson.se 

Ann Kihlstrand, 08-422 16 61, 

ann.kihlstrand@era.ericsson.se 

Ulf Bergqvist, 08-422 13 69, 

ulf.bergqvist@era.ericsson.se 

Catarina Wernerson, 08-422 16 65, 

catarina.wernerson@era.ericsson.se 

Hårdvarukonstruktörer 
Du har erfarenhet inom något/några av dessa 

• ASIC/FPGA 

• Kretskort (PBA) 

För mer information, kontakta: 

Peter Berglund, 08-422 02 48, 

peter.berglund@era.ericsson.se 

Ann Kihlstrand, 08-422 16 61, 

ann.kihlstrand@era.ericsson.se 

Catarina Wernerson, 08-422 16 65, 

catarina.wernerson@era.ericsson.se 

Delpro j ektledare 
Vi söker entusiastiska och drivande delprojekt-

ledare till: 

• System I&V projekt. Där ingår integration 

och verifiering av vår Cello plattform. 

• Design Environment projekt. Uppgiften är 

att utveckla, integrera och verifiera en ut

vecklingsmiljö för Cello användare. 

För mer information, kontakta: 

Claes Lillerskog, 08-422 21 25, 

claes.lillerskog@era.ericsson.se 

Integratörer & Verifierare 
Du kommer att delta i integrering och veri

fiering av Cello. Vi söker dig som har erfaren

het inom något av följande områden: 

ns melodi! 
• Konstruktion av testprogramvara 

• Systemintegration 

• Systemverifiering 

För mer information, kontakta: 

Claes Lillerskog, 08-422 21 25, 

claes.lillerskog@era.ericsson.se 

Ann Kihlstrand, 08-422 16 61, 

ann.kihistrand@era.ericsson.se 

Ulf Bergqvist, 08-422 13 69, 

ulf.bergqvist@era.ericsson.se 

Catarina Wernerson, 08-422 16 65, 

catarina.wernerson@era.ericsson.se 

Vi ser fram emot din ansökan! Bifoga även CV 

och betyg/intyg. Markera din ansökan med 

"Nacka" samt vilket område du är intresserad 

av. 

Ansökan sänds till: 

Ericsson Radio Systems AB 

R/HS Inger Holmgren 

164 80 STOCKHOLM 

e-mail: ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se 
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KI/RSA/HPS Bettian Jensen, Box 11,164 93 STOCK
HOLM, bettina.jensen@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB. KISTA 

Marketing & Technical 
Sales Support 
Antenna Near Part is a product unit within Ericsson Ra
dio Access AB, providing base station components to all 
major for cellular standards such as GSM, DCS, PCS, D-
AMPS, E-TACS, NMT, WCS andPDCOur product range 
contains products based on microwave technology and 
RF amplifiers analogue and digital HW, mechanics and 
software. The development and implementation of new 
products are performed in close co-operation with all 
the business units of Ericsson Network Operators. ANP 
is the competence- centre for microwave filters, linear 
RF power amplifiers MCPA, combiners, power amplifi
ers, hwnoise amplifiers, multicouplers, radiotest loops 
etc 

• Your key role as marketing and technical support 
engineer is to make product presentations, discuss and 
analyse product requirements with our customers and 
to install and verify new products. 

To be successful in this job you should have experien
ce from RF- or system design, installation/testing or 
knowledge in operation and maintenance system, with 
an interest to expand your expertise into radio. You must 
also have an interest for hands-on product presentations 
and be prepared to travel. A good communication skill in 
English, both oral and written, is a reguired knowledge 
of additional languages is a plus. 

Contact Ulf Hagström, 08- 757 02 24, Bim Ahfetröm, 
Human Resources, 08 757 16 74. Application: Marketing 
& Technical Sales Support, Ericsson Radio Access AB, 
Kl/RSA/HPS Bettina Jensen, Box 11,164 93 STOCK
HOLM, bettjna.jensen@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
VÄSTBERGA 

SAM Training 
To support the continued growth of SAP R/3 system im
plementation within Ericsson a professional SAP Appli
cation Management Center (SAM) has been set up in 
the newly formed Ericsson IT ServicesSAM Training 

• We are now looking for product owners to be re
sponsible for the support of training modules within the 
area of SO, MM, and PS.You will work withsupport to 
the implementation projects when adapting generic 
courses to the local needsset up and maintain a 
network of trainersupdate and maintain generic course 
material in cooperation with SAP R/3 Template Mana
gerinformation towards regional training centersgiving 
overview courses within the modules area 
You need to have good knowledge about SAP R/3 mo
dules area good skills in English experience from lear
ning product development consultative way of working 
some teaching experience. 

Contact Britt-Marie Swärd, 08- 585 32 880, britt-ma-
rie.sward@edtericsson.se, Anna Schlyter, 08- 568 6 
2126, anna.schlyter@edtericsson.se. Application: Pro
duct owners - SAM Training. 
recruftment@edtericssortse. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

...Multiployer Online ComesJoin a new Business Cell 
that is developing a high-performance server system for 
the new wave of real-time massively multiplayer go
mes. A Business Cell is a virtual start-up company 
within Ericsson. The goal is to moke our server solution 
the de facto Internet standard for multiplayer 
games-Online games is an exciting and expanding bu
siness. Game developers are producing a wealth of new 
mulbplayer games. Some games are played with up to 
22.000 simultaneous players! More than 4 million play
ers are already using PC game services. Sega introdu
ced the new Dreamcast Internet game console this year 
and sold 1.500.000 units. Sony and Nintendo are fol
lowing with high performance online consoles. 

The following positions are open: 

Project leader. 
• You are responsible for leading the SW development 
including verification and field tests. 

Senior System Designer. 
• You are responsible for the technical specification of 
the system. This includes both the game server functio
nal specification and the interfaces to access, AAA and 
game lobby server systems. 

Client linterface Designer. 
• You are developing interfaces to game clients and are 
also responsible for setting up experimental clients for 
field tests. Experience from game programming is wel
come. 

Experienced Software 
Design Engineers 
• with an interest for online muftiplayer games. 

Some of the positions can be combined depending on 
the capabilities and interests of the candidates.Email is 
the most reliable mode of communication during the 
vacation period. 

Contact Magnus Jändel, +46 8 585 317 49, 
magnus.jandel@era-tericsson.se, Zorica Bodiroza, +46 
8 757 01 91, zorica.bodiroza@era.ericsson.se. Applica
tion: Ericsson Radio Systems AB, SG/ERA/KD/HS Mari 
Skoglöf, 164 80 STOCKHOLM, mari.skoglof@era.erics-
son.se. 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmamm 
ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

Vill du ha fantastiska möjligheter till personlig och tek
nisk utveckling och arbeta med den senaste teknologin 
inom nätverkskommunikation? På Ericsson Business 
Consulting AB, IT Services söker vi nu personal all vår 
nya enhet External Business som inriktar sig på nätdrift-
stjänsterpå den externa marknaden utanför Ericsson. 

Nätverksingenjörer/ 
Driftstekniker 
• Du kommer att arbeta i ett nytt team med oanade 
möjligheter med huvudinriktning på våra externa kun
der. Du kommer att arbeta framför allt med projektled
ning, design, implementation, drift och support inom 
datakommunikation, men även andra tjänster kan kom
ma att utvecklas. Vi önskar följande profil: Du har 3+ års 
erfarenhet av data kommunikation, LAN/WAN drift Du 
har goda kunskaper om router/switching teknologi med 
produkter från Bay Networks, General Data Com och 
CISCO. 

Du ska ha goda kunskaper om följande 
protokoll:TCP/IPATM. Frame Relay. ISDNSNA. Om du 
dessutom har erfarenhet av andra protokoll är det bra. 
Du bör vara öppen, glad, nyfiken och service inriktad. Du 
gillar att jobba i en miljö där du utvecklas i takt med tek
nikförändringar och våra kunders krav. Du vill kunna 
släppa lös din initiativförmåga och ha en tydlig och viktig 
roll där du själv kan fatta snabba beslut De arbetsred
skapen vi använder är baserade på Unix och PC Om det
ta låter som något för dig så kontakta oss. 

Kontakta: Peter Billberg, 08-726 25 00, peter.bill-
berg@edtericsson.se. Ansökan: Nätverksingenjör/Drifts-
tekraker. recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON COMPITEX AB. GÖTEBORG 

Ericsson Comp'itex AB är ett programvaruföretag som bl 
a utvecklar integrerade informabons- och kommunika
tionssystem till larm- och ledningscentraler såsom 112-
centraler. Tillsammans med olika Ericsson-enheter värl
den över utvecklar vi funktioner för framtidens kommu
nikationssystem - såväl för fasta nåt som för mobila an
vändare. Företaget har en komplett affärsprocess med 
egen marknadsavdelning, produktutveckling, installa
tions- och kundstödsfunktioner. Vi är belägna i Västra 
Frölunda, Göteborg och är drygt 120 anställda. 

Systemutvecklare -
Messaging. 
• Vi söker Dig som vill vara med och utveckla nästa ge
neration av Messaging system. Med användning av en 
ny komponentbaserad arkitektur och nya metoder för 
objektorienterad, iterativ programvaruutveckling kom
mer en rad nya IP-baserade produkter att tas fram. 
Systemet kommer att innehålla funktionalitet från områ
dena Unified Messaging samt Voice-mail and Data ap
plications. Arbetet involverar människor från 2 kontinen
ter, 4 städer och 3 design centers. Tjänsten som syste-
mutvecklare omfattar arbete inom hela utvecklingsked
jan d v s kravställan, analys & design, implementering 
samt venfiering. Vi arbetar med distribuerade tekniker, 
verktyg från Rational Software, programspråken C C++ 
och miljöerna Windows NT och UNIX (Solaris), olika ty
per av datakommunikation samt intemetteknologi. 

Du behärskar några av de tekniker vi arbetar med och 
vi tror att du vilt vara med och utveckla nästa generation 
av Messaging system. Du bör ha högskoleutbildning in
om dataområdet 

Kontakta: Patrik Gustafson, 031 - 709 9064, patrikgus-
tafson@egs.ericsson.se, Claes Hellström, 031 - 709 
9005, claes.hellstrom@egs.ericsson.se. Ansökan: SYSTE-
MUTVECKLARE - Messaging - Ref.Nr. 13/99, Ericsson 
Compitex AB, Personalavdelningen, Box 2102,421 02 
Västra Frölunda, maria.zetterlund@egs.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

Process Owner User 
Support & Process Owner 
Service Delivery 
• As a Key process owner with global responsibility, it 
is important that you have a good understanding of 
your process. You must also be good in communication 

and personal networking as well as experienced in wor
king in the project form - most likely you have experien
ce as a project manager or a line manager in an interna
tional environment 

As a team member you are supposed to contribute 
with innovative solutions. Your enthusiasm, determina
tion and skills in team working are essential for a suc
cessful implementation of the process. The teams for 
each key process are small groups (2-4 people) with glo
bally overall responsibility and ownership of the process. 
The work is initially focused on implementing this new 
way of managing and developing our operations that 
Process Management is all about In order to get the 
commitment and the strength needed for this throug
hout our organisation, the work will mostly be carried 
out in a network of colleagues representing different 
parts of our BU - not just IT Services. 
User Support Process 

The purpose with the User Support process is to handle 
service level deviations in a professional and expedi
tious manner so that user has continuos access to busi
ness enabling IS/IT tools. User Support consist of 6 sub 
processes Incident Managementincident management 
is the time between when an incident occurs until it's 
closed. An incident is initiated either by an operational 
monitoring alarm, or by a request for service from a 
customer. 

Main activities includes; corrective actions in order to 
solve a reported incident Problem Managements the t i
me spent analyzing an incident after it's dosed in order 
to find the root cause, and on actions taken to prevent 
reoccunence. Main activities includes; analyze dosed in
cidents searching for root causes, proactive actions ba
sed upon the results from root cause analysis. 
Change Management 

Is the time spent planning and coordinating a Change 
Window, canying out the actual work during the Change 
Window, and doing follow-up the results. Main activities 
includes; participate in the actual planning for a Change 
Window, Carry out the planned work during a Change 
Window, follow-up on a Change Windows and actions 
for improvements, communicate and check Change 
plans with customers. 
Configuration Management 

Is the time spent updating documentation of the current 
hardware and software configuration in our operational 
environments. Main activities include; register new or 
updated soft- or hardware, making soft- and hardware 
inventories. 
Order Management 

Is the time spent on administrating and carrying out or
ders for access to our products. Main activities includes; 
handle the administration of incoming orders, according 
to a specific order create or change access possibilities 
for a user in a specific product for a spedfic order hand
le authorization issues for specific product 
Software Control & Distribution 
Is the time spent on administration and distribution of 
software to work stations. It's also the time spent upda
ting an inventory of what is distributed. Main activities 
include; distribute software from one point to another, 
keep track of which releases that are used where and by 
whom. 

Service Delivery Process 
To ensure that services are delivered according to 
agreed Service level descriptions Service Delivery consi
sts of 4 sub processes. Capadty & Resource manage-
mentMake dedsions about changes of needed resour
ces to deliver infrastructure services, Main activities in
cludes, analyse current capacity utilization, make pro
gnosis, make dedsions about changes in capacity 
Contingency planning 

To produce plans in order to mitigate the effects of pos
sible serious disturbances in existing deliverance's of 
services. Main activities includes; risk analyses, classifica
tion of services according business criticality, produce 
plans and checklists, test plans and checklists, continuos 
reviews. 

Operation Planning 
To produce and maintain an operation plan, how to 
operate, monitor and maintain services. Main activities 
includes; produce time schedules / open hours (man
ned), produce attendance schedules, produce schedu
les for non automated customer requests, produce 
schedules for maintenance 
Availability 

To deliver and verify services according to agreed service 
level descriptions. Main activities includes; perform peri
odic maintenance, monitor delivery of services, report 
deviations (initiation of inddents). 

Contact S-E Lennborg, 070-526 29 379, sven-erikJenn-
borg@edtericsson.se, Hanna Axling, 08-726 28 09, han-
na.axling@edtericsson.se. Application: PROCESS OW
NER support / delivery, recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING SVERIGE 
AB, STOCKHOLM 

UNIX tekniker 
Team Unix ägnar sig ät installabon,drift och administra
tion av UNIX-servrar och klienter samt ny- och vidare
utveckling av UNIX miljöerna. Dessa består till största 
delen av Sun maskiner samt en del HP. De sysslar ock
så mycket med installation och drift av applikationer. 
Diverse databaser samt program-utvecklingsverktyg är 
några exempel. 

• Vi söker personer med intresse för och erfarenhet av 
UNIX drift helst Sun/Solaris eller HP-UX. 

Personen i fråga behöver kunna hantera kunder och 
hantera stressiga situationer. Måste kunna arbeta både 
självständigt och i grupp. Viss erfarenhet av UNIX gärna 
flera dialekter såsom Solaris, HP-UX, linux. Kunskap om 
databaser är ett stort plusJ\rbetsuppgifter:lnstallation av 
servers, klienter och programvaror. Systemarbete och un
derhåll av diverse programvaror. Felsöking och felav-
hjälpning. Jag och Björn fyllde i nån sorts kravmall via te
lefonen i föna veckan, kanske den kan användas så det 
blir lite fylligare? 

Kontakta: Helena Forsberg-Ekström, helena.forsberg-
ekstrom@edtericsson.se. Ansökan: UNIX-TEKNIKER. 
recruftmen@edtericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, MÖLNDAL 

Mjuvaruingenjörer 
Network Management Application Cenbe (NMAC) är ett 
kompetenscenter inom Ericsson Telecom AB. Vi utveck
lar produkter, tjänster och lösningar för såväl mobila 
och fasta nåt som datanät inom området Telecom Ma
nagement Verksamheten utgör en strategiskt viktig del 
i Ericssonkoncernens affärsutveckling och befinner sig i 
expansionsfas. Vi bedriver verksamhet i Mölndal och 
Vänersborg med ca 240 respektive ca 60 medarbetare. 
Våra produkter säljs på hela världsmarknaden och ing
år oftast i en helhetslösning från Ericsson till teleopera
tören. Detta innebär ett nära samarbete med andra, of
tast utlandsplacerade, Ericssonbolag och externa kun
der. 

• Vi söker Dig med bred teknisk kompetens, samar
betsförmåga och god förmåga att uttrycka Dig i tal och 
skrift. Du har högskoleutbildning med inriktning mot da
ta, telekommunikation, systemvetenskap eller ADB. Re
levant arbetslivserfarenhet är meriterande. Vi kan erbju
da ett antal mycket kvalificerade tjänster, inom följande 
områden:. Mjukvarukonstruktion och verifiering. Syste
mintegration. Projektledning & kundprojektledning. Pro
duktledning. Verksamhetsutveckling, tex. CMM som 
stöd. Configuration Management 

Kontakta: Sverker Walldal, 031-7476017, sverker.wall-
dal@etx.ericsson.se. Ansökan: Mjuvaruingenjörer, Erics
son Telecom AB, MÖ/ETX/A/H, Box 333 431 24 Möln
dal, sverker.walldal@etx.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, ÄLVSJÖ 

Exchange Tekniker 
Vi arbetar/ansvarar för E-mail applikationer för an
vändning över hela världen. Idag har vi MS Exchange, 
HP Open Mail, Sendmail. Våra teknikplattformar är NT 
och UNIX. 

• Vi söker MS Exchange tekniker.Vi kan erbjuda dig ar
bete i en stimulerande omgivning med höga krav. Vi er
bjuder möjlighet att vara med och utveckla / Certifiera 
nya funktioner i MS Exchange som ingår IESGP (Erics
son Standard Groupware Platform).Vi erbjuder även go
da möjligheter till personlig utveckling, inte minst avse
ende teknikområdet Mail och Groupware.l utveckling
sarbetet kommer du att jobba I projektform med upp
drag som. följer långsiktiga produktplaner Produkt arki
tektur- 'Rättningar' av eskalerade problem- Y2k- samt do
kumentationinom kvalitetssäkring kommer du att jobba 
med produkttester och kvalitet (HW, SW, NICs osv).-
Godkänna nya releaser av produkt utveckling- Återskapa 
fel som support eskalerat samt dokumentation 

Vi vill att du har:- kunskaper om NT och MS Exchange 
gärna MCP, MCSE eller lång erfarenhet- Förmåga att för
stå kundernas behov samt se vad som skapar mervärde 
för kunden- Förmåga att arbete självständigt ha helhets
syn samt trivas i en föränderlig värld.- Erfarenhet av arbe
te i en driftorganisation och av messageing ses som för
del- Goda kunskaper i engelska både skriftligt och munt
ligt 

Kontakta: Karin Kalldin, +46 8 56862673, karin kall-
din@edt.ericsson.se, Per Bornecrantz, +46 8 568 60530, 
per.bornecrantz@edtericsson.se. Ansökan: EXCHANGE 
TEKNIKER, recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, MÖLNDAL 

Network Management Application Cerrtre (NMAC) är ett 
kompetenscenter inom Ericsson Telecom AB. VI utveck
lar produkter, bänster och låsningar för såväl mobila 
och fasta nöt som datanät inom området Telecom Ma
nagement verksamheten utgör en strategiskt viktig del 
i Ericssonkoncernens affärsutveckling och befinner sig i 
expansionsfas. Vi bedriver verksamhet i Mölndal och 
Vänersborg med ca 240 respektive ca 60 medarbetare. 
Våra produkter säljs på hela världsmarknaden och ing
år oftast i en helhetslösning från Ericsson till teleopera
tören. Detta innebär ett nära samarbete med andra, of
tast utlandsplacerade, Ericssonbolag och externa kun
der. 

Configuration Manager 
• sokes till GSM OSS verksamheten i Mölndal! CM ut
gör en central del för att uppnå effektiva och kvalitets-
säkrade miljöer i våra utvecklingsprojekt Vi söker en CM 
med huvudsakligen teknisk inriktning men där administ-
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rativa CM uppgifter även ingår. Vi står inför nya utma
ningar, tekniskt och produktmässigt Inkrementell ut
veckling, kvalitesäkring och leveransprecision kräver ra
tionella arbetsmetoder och hög medarbetarkompetens. 
Du ser till att rätt utvecklingsmiljöer blir beställda, instal
lerade och konfigurerade. Bygger upp utvecklingsträden, 
medverkar vid releasehanteringen. En viktig uppgift är 
att i projekten skapa och kvalitetssäkra våra miljöer. Det 
innebär ansvar för vår Clear-Case miljö och supporten åt 
medarbetarna och att vara väl förtrogen med vår egen 
OSS produkt CM ansvarar för att utvecklingmiljöerna 
följer produktutvecklingens behov. 

Lämpligt bakgrund kan vara Högskola med datainrik-
ting eller bra arbetserfarenheter från design eller syste
madministration, C++, script databaser. Goda kunskaper 
och intresse för UNIX och/eller NT. Kunskap om Clear-
Case är mycket meriterande. Du bör ha förmåga att se 
helheten i tekniskt komplexa utvecklingsmiljöer. Din för
måga att arbeta i team är viktig liksom din vilja att ta 
eget initiativ och ansvar samt naturligtvis din känsla för 
ordning och reda. Engelska är ett krav. 

Kontakta: El vi Evertsson, 031-7472395, elvi.everts-
son@etx.ericsson.se, Sverker Walldal, 031-7476017, sver-
ker.walldal@etx.ericsson.se. Ansökan: CM, .Ericsson Te
lecom AB, MÖ/ETX/A/H, ,Box 333 431 24 Mölndal, sver-
ker.walldal@etx.ericsson.se. 

ERICSSON COMPITEX AB, GÖTEBORG 
Ericsson CompitexABär ett programvaruföretag som bl 
a utvecklar integrerade informations-och kommunika
tionssystem ill larm- och ledningscentraler såsom 112-
centraler. Tillsammans med olika Ericsson-enheter värl
den över utvecklar vi funktioner för framtidens kommu
nikationssystem - såväl för fasta nät som för mobila an
vändare. Företaget har en komplett affärsprocess med 
egen marknadsavdelning, produktutveckling, installa
tions- och kundstödsfunktioner. Vi är belägna i Västra 
Frölunda,Cäteborg och är drygt 120 anställda. 

SYSTEMARKITEKT 
• VIII du vara med och designa nya funktioner i mobil
telefonsystem? VI söker Dig som vill specificera nya 
funktioner, ofta tillsammans med våra kunder. Du kom
mer att självständigt få driva förstudier och göra övergri
pande systemdesign. En hel del utlandskontakter före
kommer. Du bör ha kunskaper inom tele/datakommu-
nikation och kännedom om mobiftelefonisystem och 
AXE-system är ett plus. Du skall vara drivande och själv
gående samt behärska engelska i både tal och skrift 

Du bör ha högskoleutbildning. 

Kontakta: Thomas Sahlmén, 031-709 9185, 
thomas.sahlmen@egs.ericsson.se, Kenneth Gjörloff, 
031-7099177, kenneth.gjorioff@egs.ericsson.se. Ansö
kan: SYSTEMARKITEKT - REF.NR. 2/99, Ericsson Compi-
tex AB, Personalavdelningen, Box 2102 421 02 Västra 
Frölunda, mariajetteriund@egs.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LINKÖPING 

PC tekniker 
vid Linköping Supply Unit sker industrialisering, verifier-
ing, produktion samt distribution av mobiltelefoner och 
terminaler. Det är en intergrerad anläggning som arbe
tar inom hela förädlingskedjan frän industrialisering via 
inköp av komponenter till distribution av färdiga pro
dukter. Vi är idag 1600 personer vid Linköpingsenheten 
och vi behöver nu förstärka vår verksamhet VII IS/IT-
enheten söker vi en PC tekniker för bl a underhåll och 
utveckling av Linköpingsenhetens NT-klienter. Du kom
mer att ingå i ett team som svarar för tillgängligheten 
på ca 700 persondatorer. 

• Arbetsuppgifter för tjänsten: Dina arbetsuppgifter är 
bl a: iordningställande av klienter med Windows NT / 
Win98, vilket innebär installation av operativsystem och 
annan programvara i PCAIient- miljö. Dina arbetsupp
gifter är även att installera och ge service till skrivare, 
modem etc i nätverk respektive fristående. 

Bakgrund: Du ska ha ett starkt intresse för personda
torer. Du som söker bör ha någon form av en teknisk 
bakgrund i hård- och mjukvara. Du bör kunna hantera 
TCP/IP- protokoll. Det är en fördel om du kan hantera 
script (typ K1X32). Dina kvalifikationer kan vara en utbild
ning motsvarande Microsoft MCP eller MCSE för NT eller 
annan utbildning som bedöms likvärdig. Du är: Service-
inriktad och noggrann, stresstålig och van vid högt tem
po, personligt engagemang, initiativrik. Du bör ha lätt för 
att samarbeta och en hög social kompetens. Du bör ha 
goda kunskaper och språkkänsla i svenska/engelska. 

Kontakta: Claes Nilsson, 013-28 70 06, .daes.u.nils-
son@ecs.ericsson.se. Ansökan: Ericsson Mobile Com
munications AB, U/ECS/CM/HAS Carina Nyberg, Box 
19%, 581 19 LINKÖPING, 
carina.nyberg@ecs.ericsson.5e. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Programvarukonstruktör 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
strömförsörjningsutrustning, klimatsystem samtstyr-

och övervakningssystem för telekommunikation. Vi ut
vecklar och säljer datorbaserade övervakningssystem 
för att kunna hjälpa teleoperatörer att spara kostnoder 
och kontrollera sina energisystem bättre. De centrala 
delarna av systemet körs på UNIX arbetsstationer, där 
vi bl a använder oss av HP OpenView. 

• Som programvarukonstruktör kommer du att arbeta 
med objektorienterad analys och implementation. 
Andra delar av systemet består av enkortsdatorer som 
programmeras i C. Arbetet medför en del resor och kon
takt med kunder över hela världen. Du har en civilingen
jörsexamen med minst två års erfarenhet av program
mering av applikationer i UNIX samt minst ett års erfa
renhet av objektorienterad programmering eller minst 2 
års erfarenhet av C-programmering för inbyggda system. 
Vidare bör du behärska engelska flytande i tal och skrift 

Du har en civilingenjörsexamen med minst två års er
farenhet av programmering av applikationer i UNIX samt 
minst ett års erfarenhet av objektorienterad program
mering eller minst 2 års erfarenhet av C-programmering 
för inbyggda system. Vidare bör du behärska engelska 
flytande i tal och skrift 

Kontakta: Ola Lundin, 08-721 167 96, 
Olalundin@eka.encs5on.se, John Gustafsson (Perso
nal), 08-721 67 23, John.Gustafsson@eka.ericsson.se. 
Ansökan: K97014, Ericsson Components AB, Energy 
Systems KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 STOCK-
HOLM,Cv.Energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

IS/IT-support 
Common Tools support, globalt IT/IS-stöd för nästa ge
nerations mobiltelefon! 

Vi är en enhet på ca 25 personer, inom den starkt 
växande produktenheten för tredje generationens mo
biltelefon! (Product Unit - Wideband Radio Networks i 
WCDMA-Systems), som arbetar med IS/IT-support till 
linjeenheter och projekt Kommersiella PU-WRN pro
dukter planeras till år 2001 men redan i år har vi flera 
experimentsystem i drift i olika delar av världen. 

• Därför behöver vi en erfaren person som kan hjälpa 
verksamheten att supporta viktiga applikationer.exem-
pefvis en MetaPhase baserad produkt som WDM(WRN 
Document Manager) och Rationale Clear Case. Du kom
mer att ingå i ett erfaret supportteam med både 
Unix/PC och nätverkskompetens. VI ger mycket tele
fonstöd men finns också tillgängliga ute i verksamheten. 
Vi satsar mycket på kompetensutveckling där de egna 
önskemålen matchas med verksamhetens. Eftersom vi 
tror att detta är en av de mest spännande platser inom 
Ericsson att arbeta på just nu så ser vi därför alla möjlig
heter för just din utveckling. 

Detta är en global miljö, goda engelska kunskaper är 
därför en fördel. Samtidigt ger det många kontakter med 
Japan, Tyskland, Irland, USA, Nederländerna m.fl länder. 

Kontakta: Chiff Welander.Tel +46 8 404 47 38, chiff.we-
lander@era.ericsson.se, Bernd Grimmeiss, Tel +46 8 
585 33 397, bernd.grimmeiss@era.ericsson.se. Ansökan: 
R/H1234, Ericsson Radio Systems AB, R/HS Inger Holm
gren, 164 80 Stockholm, ansokan.PU-WRN@era.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

IS/IT-support 
Network engineer, globalt IT/IS-stöd för nästa genera
tions mobittelefoni 

Vi är en enhet på ca 25 personer, inom den starkt väx
ande produktenheten för tredje generationens mobitte
lefoni (Product Unit - Wideband Radio Networks i WCD
MA-Systems), som arbetar med IS/IT-support till linjeen
heter och projekt Kommersiella PU-WRN produkter pla
neras till år 2001 men redan i år har vi flera experi
mentsystem i drift i olika delar av världen. 

• Just dessa demo eller experimentsystem kräver ofta 
god nätverkskännedom. Kunskaper i routerprogrammer-
ing (gärna CISCO), Ethernet, ISDN, ATM och paketdata 
är en stor fördel. Då får man vara med om en av de 
mest spännande och fokuserade verksamheterna inom 
Ericsson just nu. Ena veckan kan man arbeta i Singapo
re, andra veckan i Kista, tredje veckan i Geneve. 

Vi har en ovanligt stor bredd på vår IS/IT support med 
både sedvanlig support och uppdragsverksamhet Därför 
tror vi att vi kan erbjuda dig en mycket god och mångsi
dig kompetensutveckling. 

Kontakta: Chiff Welander, el +46 8 404 47 38, chiff.we-
lander@era.ericsson.se, Bernd Grimmeiss, Tel +46 8 
585 33 397, bemd.grimmeiss@era.ericsson.se. Ansökan: 
R/H1235, Ericsson Radio Systems AB, R/HS Inger Holm
gren, 164 80 Stockholm, ansokan.PU-WRN@era.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

IS/IT-support 
PCS Unix support för ett av Ericsson 's populäraste de-
momiljöer 

Vi är en enhet på ca 25 personer, inom den starkt väx
ande produktenheten för tredje generationens mobilte-
lefoni (Product Unä - Wideband Radio Networks i WCD
MA-Systems), som arbetar med IS/IT-support till linjeen
heter och projekt Kommersiella PU-WRN produkter pla
neras till år 2001 men redan i år har vi flera experi
mentsystem i drift i olika delar av världen. 

• En av Ericsson's mest besökta demoverksamheter just 
nu är baserad på STN (Stockholm Test Net) som suppor-
tas av oss. Infrastrukturen består av bla. PC och Unix 
plattformar där senaste mobiltelefonitekniken integreras 
tillsammans med framtida applikationer i spännande 
nätverkslösningar (ATM, paketdata, ISDN, Bluetooth etc). 
Demo av detta sker ofta också i globala sammahang i 
samband med mässor över hela världen. 

VI har en ovanligt stor bredd på vår IS/IT support med 
både sedvanlig support och uppdragsverksamhet. Därför 
tror vi att vi kan erbjuda dig en mycket god och mångsi
dig kompetensutveckling. 

Kontakta: Chiff Welander, Tel +46 8 404 47 38, 
chiff.welander@era.ericsson.se, Bernd Grimmeiss, Tel 
+46 8 585 33 397, bemd.grimmeiss@era.ericsson.se. 
Ansökan: R/H1236, Ericsson Radio Systems AB, /HS Ing
er Holmgren, 164 80 Stockholm, ansökan.PU-
WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Unix-tekniker/expert 
Globalt IT/IS-stöd för nästa generations mobittelefoni 

Vi är en enhet på ca 25 personer, inom den starkt väx
ande produktenheten för tredje generationens mobitte
lefoni (Product Unit - Wideband Radio Networks i WCD
MA-Systems), som arbetar med IS/IT-support till linjeen
heter och projekt Kommersiella PU-WRN produkter pla
neras till år 2001 men redan i år har vi flera experi
mentsystem i drift i olika delar av världen. 

• Du.. rör dig obehindrat i Unix miljö, är van att jobba i 
stora nätverk, kan NIS och NIS+. kan Solaris 2.5.1,2.6 
och CDE. kan NFS. kan scriptprogrammering. kan pro-
graminstallationOm du dessutom kan Riskanalyser, Do
kumentera, Integrationsfrågor, HA-lösningar och Projek
tarbete, är det meriterande. 

Arbetsuppgifterna kommer att omfatta både utveck
lings- och förändringsprojekt inom ERA/R's globala IT-
miljö såväl som deltagande i PU-WRNs utvecklingspro
jekt inom WCDMA.V1 satsar mycket på kompetensutveck
ling där de egna önskemålen matchas med verksamhe
tens. Eftersom vi tror att detta är en av de mest spännan
de platser inom Ericsson att arbeta på just nu så ser vi 
därför alla möjligheter för just din utveckling. 

Kontakta: Björn Stridh, Tel +46 8 404 28 34, 
bjom.stridh@ericsson.se, Bernd Grimmeiss, Tel +46 8 
585 33 397, bernd.grimmeiss@era.ericsson.se. Ansökan: 
R/H1237, Ericsson Radio Systems AB, R/HS Inger Holm
gren, 164 80 Stockholm, ansokan.PU-WRN@era.erics-
son.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
KISTA 

Global IS/IT Co-ordinator 
The Global Sourcing Organisation within Ericsson Busi
ness Segment Consumer Products in Kista are looking 
for new employees: 

• You will support Consumer Segment Sourcing in all 
kinds of (T related issues by leading the Global Co-ordi
nation within the Segment via IT-team, and Co-ordinate 
with the other Business Segments. During the imple
mentation of SAP R/3 you will also manage our needs 
for IT-support As technical adviser handle IT related re
quirements and recommend how to solve them and 
support the Sourcing team with database knowledge. 

The position requires: Experience from positions 
within IS/IT Documented skills in Database manage
ment Structured and analytical competence. Target ori
ented with the ability to define goals, steer and perform. 
Experience from working with Project management Abi
lity to communicate and work on all levels in the orga
nisation with people in an international environment 
Fluency in English. International travel comes with the 
nature of the position. 

Contact: Tommy Liljegren, 08-585 31723.. Application: 
Global IS/IT Co-ordinator, Ericsson Mobile Communica
tions AB, KI/ECS/HKA Gunn Sahlberg, 164 80 Stock
holm, 

ERICSSON COMPITEX AB, GÖTEBORG 

Ericsson Compitex AB är ett programvaruföretag som bl 
a utvecklar integrerade informations-och kommunika
tionssystem till larm-och ledningscentraler såsom 112-
centraler. Tillsammans med olika Ericsson-enheter värl
den över utvecklar vi funktioner för framtidens kommu
nikationssystem - såväl för fasta nät som för mobila an
vändare. Företaget har en komplett affärsprocess med 
egen marknadsavdelning, produktutveckling, installa
tions- och kundstödsfunktioner. Vi är belägna i Västra 
Frölunda, Göteborg och år drygt 120 anställda. 

Systemutvecklare, 
kommunikationssystem 
• VI söker Dig som vill arbeta med hela utvecklingsked
jan från specifikation/analys till konstruktion/validering. 
VI arbetar med Client/server-teknologi, programspråken 
C Visual C++ och miljöerna Windows NT och UNIX oli
ka typer av data/telekommunikation (SS7, ISDN, SMS, 
relationsdatabaser (främst Sybase), objektorienterat tän
kande, internetteknobgi. 

Du behärskar några av de tekniker vi arbetar med och 
vi tror att du vill vara med och driva utvecklingen framåt 
Du bör ha högskoleutbildning inom dataområdet 

Kontakta: Thomas Sahlmén, 031-709 9185, 
thomas.sahlmen@egs.ericsson.se, Patrik Gustafson, 
031-709 9064, patrik.gustafson@egs.ericsson.se, Anders 
Holmkvist 031 - 709 9042, anders.holmkvist@egs.erics-
son.se Ansökan: SYSTEMUTVECKLARE-kommunika-
tionssystem - REF.NR. 3/99, Ericsson Compitex AB, .Per
sonalavdelningen, Box 2102 421 02 Västra Frölunda, 
maria.zetterlund@egs.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
VÄSTBERGA 

Senior Project Managers -
SAP R/3 
SAP R/3 is the world leading business support system 
Ericsson has selected for its core processes within the 
Model Company concept It is intended that te system 
be used to support all stages of the Time-To-Customer 
process flow, from the time the order is taken until the 
customer is satisfied and the invoice is paid.The SAP 
R/3 system will replace a large number of current 
systems at Ericsson Companies all over the world. For 
the implementation of SAP R/3 at the Ericsson local 
companies we are now looking for experienced project 
managers who wilt take on the extremely tough and ex
citing challenge to manage the implementation pro
jects. 

• The job will involve working at a series of consulting 
assignments at Ericsson local companies implementing 
the standard SAP-based Market Unit Solution. You can 
expect to spend around 6 months at each implementa
tion and this may well require living abroad during that 
time. Career prospects are excellent for progression in 
the SAM Center as a manager in Stockholm, Dallas or 
Kuala Lumpur. 

As a project manager you will work within the SAP Ap
plication Management Center (SAM Center) that is main
taining the Ericsson adapted SAP Solutions and Imple
mentation Methodology, supported by a large group of 
competent SAP and other specialist staff. 

You have already several years of experience of Project 
Management within Ericsson, and could well be working 
as a business consultant within Ericsson today. This will 
be your next assignment! You have knowledge of and 
have worked according to PROPS, and you are familiar 
with process oriented work Maybe you have worked as 
a manager at a local Ericsson company abroad. The job 
will involve working at a series of consulting assignments 
at Ericsson local companies implementing the standard 
SAP-based Market Unit Solution. You can expect to 
spend around 6 months at each implementation and 
this may well require living abroad during that time. Ca
reer prospects are excellent for progression in the SAM 
Center as a manager in Stockholm, Dallas or Kuala Lum
pur. 

We assume that you have well developed skills in Eng
lish (and other languages would be a bonus) and have a 
strong interest in Change Management issues. We ex
pect that you are outgoing, independent a team builder, 
result oriented and a self starter.To help equip you as a 
Project Manager for this important assignment you will 
receive two weeks training in Stockholm during mid 
September covering i.e. SAP R/3, Change Management 
and the Ericsson Implementation Methodology. After 
completion of these weeks you will be ready to take on 
the responsibility to manage an implementation project 
supported by the knowledgeable staff in the SAM Center 
and Corporate IT Solutions Office.If this is interesting to 
you then please contact Lars Lidman for further informa
tion. Please send in your application for this assignment 
(ideally no later than 9th of August 1999). 

Contact: Lars Lidman, (+46 8 726 36 10). Application: 
SENIOR PROJECT MANAGERS - SAP R/3 . 
recruftment@edtericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Programvarukonstruktör 
Affärssegmentet ANP - Antenna Near Products - har to
talansvar för sitt produktområde, som omfattar del
system i radiobasstaioner till samtliga mobiltelefonis-
tandarder såsom GSM, DCS, PCS, D-AMPS, E-TACS, 
NMT, WCS och PDC Produkterna innefattar mikrovågs
teknik, analog och digital HW, mekanik samt program
vara. Utvecklingen och produktifieringen sker i nära sa
marbete med alla Ericssons affärsenheter inom affär
sområdet Mobilsystem (BR). ANP är BRs kompeten
scenter för mikrovågsfilter, linjära RF effektförstärkare 
MCPA, combiners, power amplifiers, lågbrusförstårkare, 
multikopplare, rodiotestloopar, o dyl. 
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• Din uppgift som programvarukonstruktör blir att spe
cificera, konstruera samt verifiera mät- och reglersystem 
i realtidsmiljö. Detta görs i SDL och C VI söker da-
taingenjorer med erfarenhet från konstruktion och real
tidsystem. Erfarenhet av Clear-Case, OSE och 68K pro
cessorer är meriterande. Du skall tycka om att driva ut
veckling av programvara I nära samarbete med radio-
och elektronikkonstruktörer. Du kommer in i en expan
derande verksamhet och får möjlighet att vara med och 
vidareutveckla metoder och verktyg. 

Kontakta: Ulf Larsson, 08-404 5074, Bim Ahlström, per
sonal, 08-757 1674. Ansökan: Programvarukonstruktör, 
Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Bertina Jensen, 
Box 11,164 93 STOCKHOLM, ,bettina.jensen@rsa.erics-
son.se. 

L M ERICSSON DATA AB, STOCKHOLM 

Säljare Marketing & Sales 
Marketing & SalesVåra kunder består traditionellt sett 
av bolag inom Ericssonkoncernen men vi har nu stark 
fokus på att expandera på extemmarknaden. Vår vision 
är att hjälpa våra kunder att ta steget in i the New Tele
coms Wortd. 

• Du kommer att sälja våra tjänster för att öka kunder
nas lönsamhet, effektivisera och underlätta deras arbe
te. Våra kunder är stora och snabbväxande företag och 
organisationer.Du har akademisk examen, gedigen erfa
renhet av lösnings/tjänsteförsäljning, antingen som säl
jare eller konsult med säljansvar. Du har erfarenhet av 
att jobba med globala koncerner som kund, t ex inom fi
nans eller industriområdet Du är orädd, intresserad av 
att skapa nya kontakter, drivande och resuftatorienterad 
med ett starkt kundfokus. 

Kontakta: Måns Nordgren, 08-585 339 56, mans.nordg-
ren@edtericsson.se. Ansökan: Säljare Marketing * Sa
les. recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Unix-tekniker 
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred 
kompetens inom trådläs kommunikation. Vi år verksam
ma inom radioaccess system for trådlos tekfoni, 
basstationer, antennära produkter och transmissions
system för analoga och digitala nätverk. Huvuddelen av 
vår verksamhet finns i Kista och vi är idag cirka 1300 
anställda. IT-enheten består av ett trettiotal personer 
som är uppdelade på fem självständiga team, vilka ar
betar inom olika teknikområden. De olika teamens om
råden är logistik, support, back offke, design samt in
frastruktur. Arbetet inom IT-enheten sker även i projekt
form och projektgruppen sammansätts dä av resurser 
från de olika teamen. 

• VI söker nu en Unix-tekniker till vår supportteam på 
IT-enheten. Som Unix-tekniker kommer Du att utföra in
stallationer, felsökning och felavhjälpning. Detta innebär 
såväl hård- som mjukvara på Unix. 

Lämplig bakgrund är tekniskt gymnasium eller likvär
digt med dokumenterad utbildning i Unix Du har en va
na att arbeta i blandad PC- och Unix-miljö. Erfarenhet 
från HP UX och SUN, OS och Solaris är meriterande. Co
da kunskaper i svenska och engelska. Du har förmåga att 
arbeta självständigt samt kan på ett strukturerat sätt 
hantera många arbetsuppgifter samtidigt Du har en god 
social kompetens och lätt för att samarbeta med andra. 

Kontakta: Inge Asplund, 08-757 15 50, 
inge.asplund@rsa.ericsson.se, Pia Bolmgren, personal, 
08-585 34135. Ansökan: UNIX-tekniker, Ericsson Rad» 
Access AB, HPS Lisbeth Strömblad, Box 11,164 93 
STOCKHOLM, lisbeth.stromblad@rsa.ericsson.se. 

L M ERICSSON DATA AB, STOCKHOLM 

Business Solutions 
Business Consulting is a rapidly growing area within 
the Ericsson Enterprise segment One of our key factors 
for success is to establish a project oriented organisa
tion and therefore we need to strengthen our force with 
support staff.SUPPORT STAFFWe have a need to support 
a large number of installations of CMtool and Ericsson 
decrease. CMtool and Ericsson ClearCase are adapta
tions of ClearCase for Ericsson use. Many of the installa
tions wiH be co-operating using MuKsite. 

• We need people who have experience of providing 
technical support in a distributed environment Know
ledge and experience of some or all of the following is a 
plus: ClearCase and Muftisite Sun Solaris administration 
(bask) Windows NT administration (bask) Ericsson 
knowledge Presentation and teachingWillingness to tra
vel and work face to face with customers would be a 
distinct advantage. Good skills in written and spoken 
engfoh is required. 

Contact Ken Mcarthur, +46 08-726 23 26, ken.mcart-
hur@edtericsson.se. Application: recruitment@edterics-
soose. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Energy Systems utvecklar stråmförsörjningsystem, kli
matsystem samt övervakningssystem för Telekommuni
kation. VII enheten Soucing i Support söker vi en 

Systemtekniker för UNIX 
• som skall ansvara för drift och underhåll av Energy 
Systems tekniska datorsystem. I systemet används flera 
avancerade applikationer bl.a CAD för Elektronik och 
mekanik konstruktion, programutveckling, Product Data 
Management mm. UNLX-systemet är uppbyggt kring 
moderna servrar och teknologier från bl.a HP, Sun, 
Network Appliance m.fl. 

Vi söker dig som lägst har gymnasieexamen med da
tateknisk inriktning. Tyngdpunkten bör ligga på UNIX, da
torsystem och nätverk Windows/NT-kunskaper samt ti
digare arbeten med UNIX-systemadministration är meri
terande. Du är en serviceinriktad problemlösare som är 
intresserad av att hjälpa andra samt har en ambition att 
kontinuerligt arbeta med ständig teknikutveckling. Vidare 
bör du inneha en förmåga att arbeta både självständigt 
och tillsammans med andra. Goda kunskaper i engelska, 
både i tal och skrift är ett krav. 

Kontakta: Bertil Johansson (teknik), 08 - 721 68 82, 
bertil.r.johansson@eka.ericsson.se, John Gustafsson 
(personal), 08-721 67 23, John.Gustafsson@eka.erks-
sortse. Ansökan: K99049, .Ericsson Components AB, 
KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 KISTA - STOCKHOLM 

L M ERICSSON DATA AB, ÄLVSJÖ 

Videokonferens 
• Videokonferens är en ny tjänst inom Ericsson IT-Ser-
vkes. Tjänsten kommer innebära att tillhandahålla ett 
centralt bokningssystem för videokonferens samt ansvar 
för teknisk infrastruktur för sammankoppling av olika 
system. I detta ingår att ta fram standarder, rekommen
dationer och handledning samt global koordinering.Du 
som söker bör ha erfarenhet inom området Du skall ha 
lätt för att arbete i grupp och samarbeta med andra or
ganisationer. Du skall tycka om teknik och vara pro
blemlösare. Vi emotser din ansökan snarast 

Kontakta: Karl-Magnus Ohlsson, 08-5686 28 54, kari-
magnus.ohlssonCi2edt.ericsson.se, Claes Brameus, 08-
726 20 51, claes.brameus@edtericsson.se. Ansökan: Vi
deokonferens, L M Ericsson Data AB, 
recruitment@edtericsson.se. 

L M ERICSSON DATA AB. ÄLVSJÖ 

Lotus Domino 
Administratör 
vi år idag ett team på 7 personer med en medelålder 
strax under 30. Vi ansvarar för Ericsson koncernens Do
mino Backbone i vilket vi integrerat lokala Domino mil
jöer runt om i världen. Vi har högt i tak och det finns 
stora möjligheter till personlig utveckling.Du kommer 
att arbeta primärt med system administration i vår Lo
tus Domino miljö. Vi driver dessutom ett stort antal 
tjänster såsom Webb och Domino applikationshotell får 
såväl Ericsson som dess affärspartners.Våra tjänster är 
mycket efterfrågade hos våra kunder och vi behöver 
därför nya medarbetare för att kunna tillgodose dessa 
behov. 

• Kvalifikationer: Du skall kunna kommunicera med 
kunder, leverantörer och kollegor i vår egna organisa
tion. Du kommer att arbeta i en internationell miljö var
för du skall kunna uttrycka dig väl på engelska. Du är en 
servkeorienterad person som tycker om att analysera 
och lösa problem och har lätt för team arbete. Vi vill att 
du helst har jobbat några år som administratör eller tek
niker inom IT-området Erfarenhet av Lotus Domino ad
ministration är meriterande. 

Kontakta: Karl-Magnus Ohlsson, 08-5686 28 54, karl-
magnus.ohlsson@edtericsson.se, .Claes Brameus, ,08-
726 20 51, claes.brameus@edtericsson.se. Ansökan: 
Lotus Domino Administratör, L M Ericsson Data AB, 
recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

Oracle 
Databasadministratör 
Ericsson IT Servkes/TTC/Souräng/Development/ EPtS-
project 

• Tjänsten omfattar en självständig DBA-resurs. Du 
kommer att ingå i ett team bestående av 2-3 andra 
DBAer. Arbetsuppgifterna innefattar att ansvara för en 
ORACLE 7.3.4 produktionsdatabas innehållande ca 25 
C/S och web-applikationer med tillhörande bakgrund
sprocedurer och batchprogram. Applikationerna hante
rar den strategiska inköpsprocessen och ca ett halvdus
sin applikationer är klassificerade som affärskritiska. Da
tabasen vilar på en HP/UNIX-plattform och omfattar ca 
700 tabeller (ca 20GB). Från/Till databasen laddas infor

mation från/till ett flertal stordatorsystem. Därutöver till
kommer motsvarande ansvar för tillhörande utvecklings-
/test och utbildningsdatabaser. 

I arbetsuppgifterna ingår dessutom följande: medver
kan vid datamodellering/design av nya applikationer/vi
dareutveckling av befintliga uttag av statistikrapporter 
framtagning och implementering av databasstandarder 
SQL optimering datakonvertering 

Allmänna kvalifikationer: minst 3 års erfarenhet av 
självständigt ORACLE-DBA arbete mycket goda kunska
per i PL SQL kunskaper i C och/eller UNIX-programmer-
ing är starkt meriterandePersonliga kvalifikationer: an
svarstagande och självgående kreativ och lösningsinrik-
tad stresstålig, flexibel och effektiv förmåga att arbeta pa
rallellt med ett flertal olika arbetsuppgifter vilja och för
måga att bemöta kund/slutanvändare på ett professio
nellt sätt 

Kontakta: Paulina lllman, +46 8 585 314 27, paulina.ill-
man@edtericsson.se. Ansökan: Oracle Databasadmi
nistratör, TO/BCT/I/OT, recmrtment@edterksson.se. 

L M ERICSSON DATA AB. ÄLVSJÖ 

DO YOU WANT TO WORK FORA COMPANY WHERE 
CHANCE IS CONSTANT? 

Join Ericsson IT Services' global team of 1000 talented 
IT professionals. Ericsson TT Services is dedicated to de
livering state-of-the-art global TT Solutions to Ericsson 
and as a result helping Ericsson be a leader in the new 
Telecoms World.Ericsson IT Services manages one of 
the worlds most geographically distributed and com
plex networks with explosive growth. This includes ope
rations in Stockholm, Dallas and Kuala Lumpur.Learn 
about World Class IT Services by helping us to realize 
the vision of delivering World Class IT Services, creating 
business value for Ericsson and being one of the 
Worldstop 10 IT service providers 

Service Area - Information Management & Security -
is a strategic area within Ericsson TT Services. We are 
handling information How between systems and plat
forms for internal and external communication suppor
ting Ericsson business processes (Electronic Messaging 
e.g. EDI), Security (with aspect of solutions and pro
ducts, both standard and customer-specific), database 
support S administration and directory. The two chal
lenges and assignments for 1999 are Y2K and globali
zation, i.e. provide support for our products on all hubs. 
Security is involved in all products and is a focused area 
for Ericsson. To be able to support rapid changes and 
expansion we are currently looking for the following 
competences: 

Electronic Messaging, 
Application Messaging 
• You will be working with development and imple
mentation of application messaging solutions together 
with application developers. Today we mostly work with 
MQSeries from IBM but we see today that the middle
ware area is expanding and our customer demands will 
generate new products to be introduced. We need peo
ple with experience from application development in 
different environments such as mainframe, midrange or 
PC and people with experience from system administra
tion from the previous mentioned environments 

Experience from middleware products is appreciated 
but not a demand for us. We are looking for both experi
enced and newly graduated people. 

ContactGöran Morberg 

EDI Consultant 
• As an EDI - Consultant you will be working towards 
Ericsson partners and customers as well as within Erics-
son.We prefer that you to have a couple of years experi
ence with EDI but are also looking for people with a big 
interest of EDI with less experience. We are currently 
mapping using the products DEC/EDI and GENTRAN. 
University degree and experience from working in pro
jects is a merit 

Contact: Torbjörn Ericson 
for both posHions:You should have very good skills in 
English and be willing to travel if needed. You must ha
ve a deep interest in IS/IT and be willing to leam even 
more. Since we are working in a very flexible and glo
bal environment we expect you to be open-minded, cu
rious and enjoy interacting with others. 

Contact: Göran Morberg, +46 8 568 61508, goran.mor-
berg@edtericsson.se, Torbjörn Ericson, +46 8 568 
62905, torbjorn.ericssongedtericsson.se. Application: 
IT Sevkes, L M Ericsson Data AB, recruitmentgedterks-
soose. 

L M ERICSSON DATA AB. STOCKHOLM 

Business Solutions 
Business Consulting is a rapidly growing area within 
(ne Ericsson Enterprise segment One of our key factors 
for success is to establish a project oriented organisa
tion and therefore we need to strenghten our force with 
developers 

• You will work in a small team of developers on adap
tations of ClearCase. These adaptations will be either 
generic for all of Ericsson or specificly for the needs of 
one part of Ericsson. Experience of Pearl and C/C++ is 
good. We will work in Sun Unix and NT. Knowledge of 
ClearCase is a bonus, but experience of adapting other 
databases for customer needs would be good. Ericsson 
knowledge is good too. Willingness to travel and work 
with customers would be a distinct advantage.You have 
good skills in written and spoken english. 

Contact Ken Mcarthur, +46 08 7262326, keamcart-
hur@edtericsson.se. Application:. 
recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON COMPITEX AB, GÖTEBORG 

Chef IS/IT datasäkerhet 
Ericsson Comp'rtex ABärett programvaruföretag som bl 
a utvecklar integrerade informations- och kommunika
tionssystem till lamt- och ledningscentraler såsom 112-
centraler. Tillsammans med olika Ericsson-enheter värl
den över utvecklar vi funktioner för framtidens kommu
nikationssystem - såväl för fasta nätsomför mobila an
vändare. Företaget har en komplett affärsprocess med 
egen marknadsavdelning, produktutveckling, installa
tions- och kundstödsfunktioner. Vi är belägna i Västra 
Frölunda, Göteborg och år drygt 120 anställda. 

• Inom GÖ/EGS/F finns enheten IT Support som är an
svarig för utveckling och implementering av nätverk och 
datorer för vårt interna datornät Vill Du vara med och 
leda samt utveckla vår enhet för IS/IT och Datasäkerhet? 
Vi erbjuder Dig ett stimulerande arbete, där Du får en 
central roll i att tillhandahålla det stöd verksamheten 
behöver för att klara de kommande utmaningar som vår 
expansiva marknad kräver. Dina viktigaste uppgifter blir 
att finna former för att effektivisera utnyttjandet av IS/TT 
inom företaget samt att hantera informationshantering 
mellan de Ericssonenheter som vi arbetar tillsammans 
med. EGS LAN, som också ingår i enhetens ansvarsom
råde består av en blandad PC- och UNIX-miljö med be
toning på PC-sidan. Vi förväntar oss att du även axlar 
rollen som LAN site manager som ansvarar för LAN och 
dess utveckling. Till arbetsuppgifterna hör även IT-säker-
het samt strategisk arbetsplatsförsörjning. Dessutom 
krävs aktiv medverkan i olika projekt uppföljning av 
verksamhetens resultat och benchmarking. Som enhet
schef har du ansvar för verksamhetens mål och resultat 
Du har personal-, ekonomi-, och arbetsmiljöansvar för 
enheten. 

Vi tror att Du har motsvarande befattning inom kon
cernen eller att Du jobbat med verksamhetsutveckling/TT 
(framför allt NT-baserad) och att Ditt nästa steg är att bli 
chef. Förutom Ericssonerfarenhet ser vi gärna att Du har 
en högskoleutbildning. För att passa in i arbetet bör Du 
vara resuttatJnriktad och stresstålig samt ha goda ledare
genskaper samt god kommunikationsförmåga i såväl 
engelska som svenska. Flexibilitet och förmåga att se 
möjligheter är andra värdefulla aspekter. 

Kontakta: Dan-Håkan Davall, 031-709 9001, dan-ha-
kan.davall@egs.ericsson.se. Ansökan: CHEF IS/IT DA
TASÄKERHET - REF.NR. 4/99, Ericsson Compftex AB, Per
sonalavdelningen, Box 2102,421 02 VÄSTRA FRÖLUN
DA, maria.zetterlund@egs.ericsson.se. 

L M ERICSSON DATA AB, STOCKHOLM 

Product Data Management 
- Corporate Basic 
Standards 
• söker medarbetare DU HAR:Flerårig erfarenhet av do
kumentering och/eller produktstrukturering inom Erics
son. Bakgrund inom mjukvaruutveckling Intresse av att 
gå vidare och arbeta på koncernnivå med alla Ericssons 
olika bolag och verksamheter Intresse för att lära om de 
olika verksamheterna för att kunna ge en bra support 
från CBS Energi och drivkraft att få saker att hända Lätt 
för att samarbeta med andra God språkkänsla (svenska 
/ engelska) 

ARBETSUPPGIFTER FÖR TJÄNSTEN Anpassning av 
standarder, regler och metoder primärt med inriktning 
på dokumentation och mjukvara Informationsklassificer
ing - Ericssons decimalklasser Allmänt arbete inom 
TA/CM Lex stöd till olika Ericssonenheter Support till he
la Ericsson - email, telefon, web 

VAD ÄR CORPORATE BASIC STANDARDS?För att Erics
sons olika enheter såsom konstruktion, produktion, ser
vice m.fl. skall kunna samarbeta effektivt krävs standar
der, regler, metoder och riktlinjer. Corporate Bask stan
dards tar fram och förvaltar/underhåller dessa vad gäller 
numrering, klassificering ändring av produkter och doku
ment Ericssons välkända decimalklass och ABC-numrer-
ingssystem är en del. Vi ansvar också för ett antal instruk
tioner för olika saker samt mallar för Word, PowerPoint 
och Framemaker. Arbetet kräver att vi är orienterade om 
Ericssons olika verksamheter. 

Kontakta: Thorbjötn Tärnström, 08-726 32 83, thor-
bjom.tamstom@edtericsson.se, Nora Woodward, 08-
726 34 80, nora.woodward@edtericsson.se. Ansökan: 
Teknikadm/CM, L M Ericsson Data AB, 
recmitment@edterksson.se. 
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ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
strömförsörjningsutrustning, klimatsystem samtstyr-
och övervakningssystem för telekommunikation. Enhe
ten Sourcing S Support söker en 

Teknikadministratör 
• Du kommer att arbeta som specialiststöd i frågor 
kring produkdokumentation och Ericssons beskrivnings-
sätt. Önskvärda kvalifikationer är minst 3 årig gymnasi
eexamen, gärna med tekniskinriktning. Du bör ha kun
skaper i Ericssons beskrivningssätt, produkt och doku
mentstrukturering. Erfarenhet av releasehantering av 
produkter och dokument Kunskaper i datasystemen 
Prim, Gask2 och dess klientprogramvaror är meriteran
de. 

Det är meriterande om du dessutom har erfarenhet av 
behörighetsadministration för våra Ericsson gemensam
ma system som RACF, skapande och publisering av web-
information och av arbete med databaserade system för 
produkthantering (PDM). Engelska behärskar du flytande 
i tal och skrift. Som person är du serviceinriktad, stresstå
lig och har god samarbetsförmåga. 

Kontakta: Bertil Johansson, 08-721 68 82, Bertil.RJo-
hansson@eka.ericsson.se, John Gustafsson (Personal), 
08-721 67 23, John.Gustafsson@eka.ericsson.se. Ansö
kan: Teknikadministratör K99037, Ericsson Components 
AB Energy Systems, 164 81 KISTA - STOCKHOLM, Epost 
CV.Energy@eka.ericsson.se. 

L M ERICSSON DATA AB, KISTA 

Service Area Application Management 

PDM/EDM inom Ericsson IT Services består idag av ca 
130 personer som arbetar inom Stockholm HUB. 
PDM/EDM är en förkortning för Product Data Manage
ment/Enterprise Document Management Vi erbjuder 
stöd för snabb global hantering av produkt- & företags-
gemensam information inom Ericsson. Vår produktport
följ består av ca 30 olika produkter som används av un
gefär 10 000 Ericsson användare utspridda i 130 olika 
länder. 

Inom vår enhet ansvarar vi för: applikationssupport 
(PICS heldpesk), utbildning (PI Training,) CBS - Corpo
rate Basic Standards, Implementation support. Mark
nadsföring. 

Support 
Produktinformation 
• Vi söker dig som har kunskap om hantering av pro
dukt- och/eller dokumentinformation inom Ericsson 
och vill vara med och bygga upp och påverka utform
ningen av vår verksamhet vill arbeta med support och 
utbildning känner till PRIM, GASK2, PLGAS och/eller lik
nande system vill jobba som konsult vill jobba med test 
av applikationer har goda kunskaper i engelska tycker 
om att samarbeta med andra människor och är intresse
rad av att hjälpa andra är stresstålig, flexibel, ansvarsfull, 
service-minded' och glad tar egna initiativ trivs med att 
ha 'många bollar i luften' Du kan själv påverka inrikt
ningen på ditt arbete genom att kombinera arbetet med 
support med andra uppgifter tex test, utbildning eller 
annat projektarbete. 

VI är idag 8 personer som arbetar med applika
tionssupport inom PDM/EDM i Kista, norr om Stock
holm. Dessutom har vi en medarbetare som arbetar i 
Dallas, USA. Våra användare finns över hela världen och 
vi tar emot ärenden både via telefon och mail. VI har ett 
nära samarbete med produktägare och systemansvariga. 
Det är stor efterfrågan på supporttjänster vilket medför 
att vår verksamhet växer både vad gäller omfattning och 
tjänsteutbud. Se även vår hemsida 
http://pics.ericsson.se/ 

Kontakta: Nora Woodward, 08- 726 34 80, nora.wood-
ward@edtericsson.se, Åsa Lind, 08-721 66 20, 
asa.lind@edt.ericsson.se. Ansökan: SUPPORT - Produkt
information. recruitment@edtericsson.se. 

L M ERICSSON DATA AB, NACKA STRAND 

Systemansvarig för SAP R/3 
HR-modulen 
Till BU Ericsson Business Consulting, Human Resources 
and Operations Development söker vi en systemansva
rig för SAP R/3 HR-modulen. Enheten som bildades den 
I januari i är omfattar ca. 4000 personer (i 22 länder) 
och omsätter mer än 8 miljarder SEK.Syftet med att im-
plementera HR-modulen har varit att få ett system där 
all personal finns i en gemensam databas för att på 
detta sätt underlätta det administrativa arbetet Vidare 
har syftet varit att förändra processerna inom HR, ge 
ökad effektivitet och flytta HR-arbetet närmare kärn
verksamheten. 

• Du ska driva arbetet inom R/3 HR, samt stödja våra 
användare i deras arbete i systemet Vidare kommer du 
att ansvara för information och utbildning inom områ
det Du kommer även att ansvara för behörighetshanter
ing och förvaltning av systemet samt vara kontaktperson 
gentemot den centrala förvaltningsorganisationen. 

VI söker dig som är kunnig inom och är intresserad av 
IS/IT. Du har akademisk utbildning samt några års erfa

renhet inom personalområdet Du är utåtriktad, analy
tisk, har lätt att få kontakt med människor och trivs med 
förändring.Det är meriterande om du känner till/arbetat 
med SAP tidigare. 

Kontakta: Per Granath, 08-726 20 19, 
Per.granath@edtericsson.se, Anna Schlyter, 08-726 21 
26, Anna.schlyter@edtericsson.se. Ansökan: SAP R/3 
Human Resources, recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

Webutvecklare - HAHT Site 
Ericsson IT Services/TTC/Sourcing/Development/ EPIS-
project 

• Tjänsten innebär ett helhetsansvar för en handfull 
web-applikationer utvecklade i HAHTSite. Databasen är 
en ORACLE 7.3 på en HP/UNIX plattform. Du kommer 
att ingå i ett befintligt förvaltningsteam. Tjänsten omfat
tar såväl ev. ny/vidareutveckling som 2nd Line support-
/förvaftningsansvar. Supportansvaret innebär kontakter 
med kund/slutanvändare.Tjänsten kan eventuellt kom
ma att utökas till att även innefatta motsvarande ansvar 
för applikationer utvecklade i webutvecklingsverktyget 
NetDynamics. 

Alllmänna kvalifikationer: goda kunskaper i Visual Ba
sic och/eller JAVA-programmering erfarenhet av utveck
ling i HAHTSite/NetDynamics är starkt meriterande kun
skaper i JavaScript kunskaper i SQL kunskaper i Crystal 
Reports är en fördelPersonliga kvalifikationer: ansvarsta
gande och självgående kreativ och lösningsinriktad vilja 
och förmåga att bemöta kund/slutanvändare på ett pro
fessionellt sätt 

Kontakta: Paulina lllman, +45 8 585 314 27, paulina.ill-
man@edtericsson.se. Ansökan: WEBUTVECKLARE - HA
HTSite. recruitment@edt.ericsson.se. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

Webutvecklare - C/JAVA 
Ericsson IT Services/TTC/Sourcing/Development/ EPIS-
project 

• Tjänsten innebär ett helhetsansvar för en affärskritisk 
avtalshanteringsapplikation. Du kommer att ingå i ett 
befintligt förvaltningsteam. Tjänsten omfattar såväl ev. 
ny-/vidareutveckling som 2nd Line support-/förvalt-
ningsansvar. Supportansvaret innebär täta kontakter 
med kund/slutanvändare. 

Applikationen är byggd i C, JAVA och HTML samt inne
håller lagrade procedurer skrivna i PL SQL Databasen är 
en ORACLE 7.3 på en HP/UNIX plattform^lllmänna kvali
fikationer: mycket goda kunskaper i C-programmering 
och PL SQL erfarenhet av JAVA- och HTML-programmer-
ingPersonliga kvalifikationer: ansvarstagande och självgå
ende kreativ och lösningsinriktad stresstålig då belast
ningen under avtalsperioden (augusti-januari) är hög vil
ja och förmåga att bemöta kund/slutanvändare på ett 
professionellt sätt 

Kontakta: Paulina lllman, +46 8 585 314 27, paulina.ill-
man@edt.ericsson.se. Ansökan: WEBUTVECKLARE -
C/JAVA, TO/BCT/1/OT, recruitment@edtericsson.se. 

iSWaHtHt&SHnHMtlU8KMI£aUiWM8Bi 

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB. NACKA 
STRAND 

Ericsson Business Networks AB är en global leverantör 
av kompletta, integrerade informationsnät för tal, data 
och multimedia i fasta och mobila tillämpningar. Affär
senheten Enterprise Systems i Nacka Strand utvecklar, 
säljer samt stöder kommunikationslösningar all ett brett 
spektra av kunder, från mindre företag på en ort till 
multinationella företag med kontor sammanbundna i 
världsomspännande nätverk. Våra lösningar omfattar 
allt från vanlig telefoni till avancerad datakommunika
tion. Till vår IS/IT avdelning, IT and Process Support -
TTM, söker vi nu en 

ClearCase - administratör & 
applikationsutvecklare 
• Huvudarbetsuppgiften är att verka som ClearCase-
administratör, vilket kommer att uppta ca 1/3-del din ar
betstid, övrig tid kommer du att delta i ett eller flera av 
de systemutvecklingsprojekt som bedrivs inom området 
för information- och konfigurationshantering. 

Stor vikt kommer att läggas till din förmåga attarbeta 
självständigtkommunicera och arbeta med kund och 
medarbetareförändras och fungera flexibeltMeriterande 
är kunskap och erfarenhet inom följande områden: 
ClearCase AdministrationSystem- och applikationsut
veckling i Unix- och/eller NT-miljö. Configuration Mana-
gementC, C++ och JavaGoda kunskaper i engelska är ett 
krav.Enheten du kommer till består av 17 personer som 
stödjer R&D-verksamheten inom företaget. Stödet inne
fattar utveckling och förvaltning av avancerade datorba-
serade tillämpningar och stödsystem. 

Då enheten är en relativt liten och vi stödjer verksam
heten inom många områden finns stora möjligheter till 
personlig utveckling. 

Kontakta: Christer Almquist, 08-422 04 29, christer.al-
mquist@ebc.ericsson.se. Ansökan: ClearCase, Ericsson 
Business Networks AB, Human Resources / Jan, Lager
borg, 131 89 STOCKHOLM, 
jan.lagerborg@ebcericsson.se. 

ERICSSON COMPITEX AB, GÖTEBORG 

Systemansvarig -
datoransvarig 
Ericsson Compkex AB är ett programvaruföretag som bl 
a utvecklar integrerade informations- och kommunika
tionssystem till larm- och ledningscentraler såsom 112-
centraler. Tillsammans med olika Ericsson-enheter värl
den över utvecklar vi funktioner för framtidens kommu
nikationssystem - såväl för fasta nät som för mobila an
vändare. Företaget har en komplett affärsprocess med 
egen marknadsavdelning, produktutveckling, installa
tions- och kundstödsfunktioner. Vi är belägna i Västra 
Frölunda, Göteborg och är drygt 120 anställda. 

• VI behöver dig som kan datorsystem - både hårdvara 
och systemprogram som operativsystem och databaser. 
Du kommer att få ansvar för att de konfigurationer, som 
vi levererar ut till kunder över hela världen, verkligen 
fungerar. Beräkningar av kapacfteter, hantering av upp
dateringar, utredningar om systemförändringar är exem
pel på arbetsuppgifter. Vi jobbar med PC-system anpas
sade till telecom-tillämpningar under Windows NT. Vi 
och våra kunder har höga krav på systemens tillgänglig
het 

Kontakta: Kenneth Gjörloff, 031-709 9177, 
kenneth.gjorloff@egs.ericsson.se. Ansökan: SYSTEMAN
SVARIG - DATORANSVARIG - Ref.Nr. 11/99, Ericsson 
Compftex AB, Personalavdelningen, Box 2102,421 02 
VÄSTRA FRÖLUNDA, maria.zetterlund@egs.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

Vill du ha fantastiska möjligheter till personlig och tek
nisk utveckling och arbeta med den senaste teknologin 
inom nätverkskommunikation? På Ericsson Business 
Consulting AB IT Services söker vi nu personal bil vår 
nya enhet External Business som inriktar sig på nätdrift-
stjänster på den externa marknaden utanför Ericsson. 
Vi söker nu: 

Nätverksingenjörer/ 
Network Managers 
• Du kommer att arbeta i ett nytt team med oanade 
möjligheter med huvudinriktning på våra externa kun
der. Du kommer att arbeta framför allt med network 
management men kan också komma att arbeta inom 
projektledning, design, implementation, drift och sup
port 

VI önskar följande profil: Du har 3+ års erfarenhet av 
Network Management av LAN/WAN. Du har bra kunska
per om router/switching teknologi med produkter från 
Bay Networks, General Data Com och CISCO. Du är en 
riktig klippa på HP OpenView eller TME 10 Netview. Kun
skaper om andra management system är ett plus. Du har 
goda kunskaper om Unix. 

Du ska ha goda kunskaper om följande 
protokolhTCP/IPATMSNMPOm du dessutom har erfaren
het av andra protokoll är det bra. Du bör vara öppen, 
glad, nyfiken och service inriktad. Du gillar att jobba i en 
miljö där du utvecklas i takt med teknikförändringar och 
våra kunders krav. Du vill kunna släppa lös din initiativ
förmåga och ha en tydlig och viktig roll där du själv kan 
fatta snabba beslut De arbetsredskapen vi använder är 
baserade på Unix och PC. Om detta låter som något för 
dig så kontakta oss. 

Kontakta: Peter Billberg, 08-726 25 00, peter.bill-
berg@edtericsson.se. Ansökan: 
Nätverksingenjör/Network Manager. 
recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Systemutvecklare 
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktion
senhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring 800 
personer av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio 
Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är till
verkning av radiobasstationer till mobilnät Vi söker en 
ny medarbetare för support och utveckling av stöd
system inom produktionsenheten. 

• Du kommer att ingå i Applikationssupport, en grupp 
på 10 personer, och arbeta inom områdena spårbarhet, 
testsystem eller materialhantering. Systemmiljön är 
VMS/ORACLE RDB och systemen heter Bartrack, Test-
net-95 och MHS. I dina arbetsuppgifter ingår bl a att: -
förbättra och effektivisera användningen av systemet -
underhålla rutiner, utbildningsmaterial och instruktioner 
- testa och implementera systemförändringar. 

Vi söker dig med datainriktad högskoleutbildning 
och/eller yrkeserfarenhet inom IS/IT-området Du har er
farenhet av något av systemen ovan eller har arbetat 
med liknande system. Meriterande är också erfarenhet 
från tillverkning eller materialhantering. Du är utåtriktad, 

har god servicekänsla och har vilja att utvecklas. Du är 
van att arbeta självständigt men också i grupp. 

Kontakta: Maud Meissner, 08-757 1889, Lars-Åke Eriks
son, personal, 08-404 3865. Ansökan: Systemutveckla
re, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Cicki Matts
son, Box 11, 164 93 Stockholm, 
christina.mattsson@rsa.ericsson.se 

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB. NACKA 
STRAND, BUSINESS UNIT ENTERPRISE 
SYSTEMS 

Business Controller, PU 
Medium & Large 
Communication Systems. 
Ericssons kommunikationslösningar för företagsnät 
kombinerar och vidareutvecklar avancerade metoder 
att utväxla information genom röst, data, video och 
framtida nya medier. Sådana lösningar kräver djup för
ståelse av hur företag och deras professionella medar
betare kommunicerar med varandra - en förståelse 
som sträcker sig mycket längre ån till bara de tekniska 
kraven. Bland våra kunder finns både små och stora fö
retog med lokala såväl som multinationella nät Vi leve
rerar också lösningar för Internetieverantörer. Vi erbju
der överföring med hög kvalitet över nöt som kombine
rar röst- och datakommunikation. Vi integrerar data och 
telefoni på medarbetarnas datorer. Medarbetarna kan 
utnyttja mobil kommunikation både inom och utom ar
betsplatsen. Vi kan samordna alla former av kommuni
kation över alla typer av medier. På så sätt kan vi hjälpa 
företag att bygga varaktiga relationer med sina kunder. 

• Tjänsten innebär i korthet att aktivt stödja respektive 
enhet i ekonomiska och finansiella frågor och ansvara 
för att enhetemas ekonomiska redovisning är upprättad 
så att den fungerar som ett stöd vid styrning av verk
samheten. Du kommer att arbeta med ekonomiska ana
lyser och uppföljning och vara drivande i budget- och 
prognosarbetet 

Som controller skall Du även bidra med kompetens 
och resurser vid månadsuppföljning samt prognoser ge
nom t ex upprättande av awikelseanalyser, kalkyler och 
korrigerande aktiviteter. Du skall dessutom arbeta med 
förbättringar inom ekonomiområdet för att öka organisa
tionens kostnadseffektivitetviktiga personliga egenska
per är att Du kan förstå sambanden mellan verksam
hetsstyrning och ekonomi. Du måste kunna arbeta själv
ständigt och engagerat under eget ansvar, ha god samar
betsförmåga och vara drivande.Du som söker denna 
tjänst är civilekonom eller har motsvarande utbildning 
samt erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du bör ha 
intresse för den tekniska verksamheten, då förståelse för 
denna och dess projekt/produkter är nödvändig för att 
göra ett kvalitativt arbete. Du har lätt för att uttrycka dig 
på engelska. 

Kontakta: Ulf Brandels, Director PU Medium & Large 
Communication Systems, 08 - 422 2532, 
ulf.brandels@ebcericsson.se, Per-Arne Wollsén, Director 
Business Control, BU Enterprise Systems, 08 - 422 0134, 
per-arne.wollsen@ebc.ericsson.se. Ansökan: Business 
Controller, Ericsson Business Networks AB, NA/EBC/BE-
ES/HR Kristina Holm, 131 89 STOCKHOLM, 
Kristina.holm@ebcericsson.se. 

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, 
STOCKHOLM 

Ekonom 
• Moderbolagets ekonomifunktion vid Telefonplan sö
ker en redovisningsekonom. Befattningen innebär själv
ständigt ansvar för vissa bolag och stiftelser inom Erics
son. 

Din uppgift blir bland annat attsköta den löpande 
bokföringen upprätta bokslut i FIRE-systemet årsredovis
ningar skattedeklarationer 

För att passa denna befattning bör Du ha en civil- eller 
gymnasieekonomexamen. Du bör även ha ett par års er
farenhet från bokslutsarbete. Du behärskar engelska i tal 
och skrift och är dessutom initiativrik och har ett gott 
ordningssinne.För ytterligare information är Du välkom
men att 

Kontakta: Annelie Kjelldorff, 08-719 1832, Annelie.Kjell-
dorff@lme.ericsson.se, Yngve Broberg, 08-719 2227. An
sökan: Ekonom, Telefonaktiebolaget L M Ericsson, 
HF/LME/P Maria Clewemar, S-126 25 STOCKHOLM, Ma-
ria.Clewemar@lme.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Controllers to SSC 
TheSSC has been in function for one year and per
forms closings, forecasts and project control, financial 
control within BMOC. We operate in teams - selling our 
services to, and working closely together with, our 
customers within ERA/LCurrently we are looking for th
ree kinds of controllers to our unit; market line-cost and 
product controller. 
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• Responsibilities : Participate in closings, order hand
ling and other transactions. Analyse and comment on 
actual results. Monitor and verify costs- Hedging. Prepa
re financial plans together with the internal customer. 
Continuous work with process development. Co-opera
tion with the customer team at the SSC and localcom-
panies around the world 

Requirements : A couple of years of work experience. 
Fluency in English is essential. Service minded and 
customer oriented. Broad perspective but not afraid of 
details 

Would you like to join us? Send a mail or calHOnly in
ternal applicants. 

Contact: Johan Palm08-404 69 46, 
johan.p.palm@era.ericsson.se, Aina Magnusson, 08-404 
44 89, aina.magnusson@era.ericsson.se, Per Andersson, 
08-404 59 96, per.e.andersson@era.ericssson.se Appli
cation: Controllers to SSC, Ericsson Radio Systems AB, 
KI/ERA/LH/S Ewa Strandendahl, 164 80 STOCKHOLM, 
ewa.strandendahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, STOCKHOLM 

Avdelningsekonom 
Vi är två teknikavdelningar inom Supply Technologies 
som marknadsför och säljer våra produkter och tjänster 
internt inom Ericssonkoncernen på konsultbasis. Vi sö
ker en avdelningsekonom som har ett genuint intresse 
för ekonomi och planering. Eftersom att enheterna in
om Supply Technologies finns på flera adresser i Stock
holm kommer arbetet att vara omväxlande med arbets
dagar i både Kista(ERA) och Kungens Kurva(ETX). 

• Vi erbjuder dig ett arbete med ansvar för budgeter
ing, resursplanering, resultatredovisning, analys och ut
fallprognoser. Du kommer att vara en aktiv medlem i or
ganisationernas affärsutveckling för att öka Supply Tech
nologies kostnadseffektivitet. I dina arbetsuppgifter lig
ger även att assistera teknikorganisationerna med att 
främja förbättringar, bygga nätverk och söka informa
tion. 

För att matcha arbetet önskar vi att du har ekonomisk 
utbildning på gymnasienivå, helst med någon eftergym
nasial komplettering. Några års vana med Ericssons eko
nomisystem (gärna från både ETX och ERA) Du är an
svarstagande och trivs med att arbeta självständigt men 
även i grupp då det finns ett starkt nätverk mellan övriga 
ekonomer och controllers inom enheten. Vi vill att du är 
intresserad av affärsutveckling och har god systematisk 
och analytisk förmåga. Att vara en duktig kommunikatör 
och dessutom flexibel, stresstålig och uthållig är förut
sättningar för arbetet 

Kontakta: Jörgen Hedenström, 08-719 21 58, 
Jörgen.Hedenstrom@etx.ericsson.se, Sara Lysell-Human 
Resources, 08-719 46 07, sara.rysell@etxericsson.se. An
sökan: Avdelningsekonom, Ericsson Telecom AB, 
KK/DST/UP, 126 25 STOCKHOLM, sara.lysell@etxerics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Accountant/controller 
Product unit RNP (Radio Network Products), within 
BMOA, is dedicated to development supply, mainte
nance and marketing of radio products for TDMA & PDC 
systems. PRNP also holds a responsibility for profitabili
ty in the product dimension (Product Unit Contribution). 
We need an accountant/controller that works with 
forecasting, follow up, and day to day matters within 
our product provisioning units. The tasks comprise RSD-
and line accounting as well as enhancement of our fi
nancial routines. A certain degree of product profitabili
ty controlling will also be included. 

• The controlling unit itself will consist of 5-6 people 
and will work in close connection with R&D manage
ment as well as PU management Since considerable 
changes are taking place and a new organization is be
ing implemented, you need to be goal oriented and ha
ve a driving personality. This also means that there are 
golden opportunities to influence the methodology and 
processes of the PU within your area. You should hold a 
BA in Business Administration (equivalent to the Swe
dish Civilekonom') and preferably have some prior 
Ericsson knowledge. Fluency in English and a service 
minded attitude are required. 

Contact Anders Asplund, Controller PRNP, +46 8 585 
30559, Anders-Asplund Sera.ericsson. Application: Ac
countant/Controller PRNP, Ericsson Radio Systems AB, 
AH/HS Elisabet Grahl, 164 80 STOCKHOLM, 
elisabetgrahl@era.ericsson.se. 

TELEFON AKTIEBOLAGET L M ERICSSON. 
STOCKHOLM 

Ekonom 
• Corporate Financial Control, HF/LME/DC söker nya 
medarbetare till grupperna som ansvarar för den legala-
och operativa konsolideringen av Ericsson. Verksamhe
ten i dessa grupper innebär täta kontakter med koncer

nens dotterbolag, de nya segmenten, affärsenheter och 
marknadsenheter världen över. 

I arbetsuppgifterna ingår:handläggning av bolags fi
nansiella rapporteringframtagande och sammanställning 
av finansiell information till styrelse och verkställande 
ledning, segmentsledning, marknadsenheter och affär
senheter framställning av underlag till koncernens årsre
dovisning, kvartalsrapporter etcutredning av konsolidera
de effekter vid ägarförändringar inom koncernen besva
rande av frågor rörande koncernens finansiella rappor
teringutbildning och stöd i redovisningsfrågor till koncer
nens dotterbolag och andra enheter 

Arbetet ger en mycket god överblick över koncernens 
verksamhet och utveckling samt fördjupad insikt i hur 
koncernredovisning och operativ konsolidering fungerar i 
en stor internationell koncern. Verksamheten är utpräglat 
systembaserad och kräver god PC-kompetens. Du skall 
vara civilekonom, helst med inriktning mot redovisning 
och finansiering och gärna med erfarenhet av studier el
ler arbete utomlandsVi är i dagsläget 10 personer som 
arbetar med ovanstående arbetsuppgifter och vi behöver 
förstärka våra grupper. Periodvis arbetar vi mycket inten
sivt tillsammans och vi lägger därför stor vikt vid flexibili
tet och social kompetens. 

Kontakta: Kinne Timner 719 9126, Gunilla Johansson 
719 2820. Ansökan: Ekonom, Telefonaktiebolaget L M 
Ericsson, HF/LME/P, Asa Grundstedt 126 25 STOCK
HOLM, asa.grundstedt@lme.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, TELEFONPLAN 

R&D Controller AXE10 
Product Unit Access & Product Offerings within Wireline 
Systems is created to meet the customers and end-user-
needs for current and future Access solutions. 

• You will a have key role in the success of the Product 
Unit therefore we are strengthening our competence 
within the area. The Access area is changing and 
growing rapidly. We see an increasing demand for more 
bandwidth, Internet as well as support for new services. 
At the same time we must secure our margins by deve
loping products at minimum cost in the delivery flow. 
We are working with a small company approach, which 
means that we take an end-to-end product and busi
ness responsibility. 

AXE-10 Products needs someone who will work with 
the financial analyses and follow-up of our business and 
of our R&D portfolio. You will be involved with bench
marking, supply and production costs and creating inco
me possibilities.You will also be responsible for our par
ticipation in the Product Unit's different internal informa
tion boards and secure information needs.Your profile is 
you have a Market Economist education or equal. You 
are result business and solution oriented. You also have 
good communication skills. 

Contact: Lars J. Andersson, +46 8 719 9484, lars-.j.an-
dersson@etx.ericsson.se, Sirpa Björklund, +46 8 719 
2071, Sirpa.Björklund@etx.ericsson.se. Ansökan: R&D 
CONTROLLER AXE10, Ericsson Telecom AB, Margareta 
Bringby, TN/ETX/X/AH, 126 25 Stockholm, 
margareta.bringby@etx.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, STOCKHOLM, 
VAS OPERATIONS 

Supply Controller 
Vi har tagit det bästa av Ericsson världen IN organisa
tioner och format PVAS, Produktenhet Voice Added Ser
vices. Med produkter som sträcker sig från fast nät till 
mobila applikationer står vi rustade att möta den fram
tida telekom värtden.VAS Operations, Supply & Support 
i Stockholm/Karlstad hanterar leveranser av Network 
Intelligence plattformar och tjänster till hela världen. Vi 
söker nu en controller med ansvar för orderhantering 
och forecast Vi erbjuder dig ett arbete med ett brett an
svar för värt interna order kontor. Vår verksamhet cirku
lerar runt kundorderna och leveranser till hela världen. 

• Ditt jobb är att hålla i vårt formella styrsystem baserat 
på Balanced Scorecard och leda budget forecast och or
derhanterings processen. Du kommer att göra ekono
miska analyser med uppföljning och utfall samt arbeta 
kontinuerligt med att förenkla och förbättra processer 
och arbetssätt för att öka flexibiliteten och kostnadsef
fektiviteten inom avdelningen. Genom din roll kommer 
du att bygga ett omfattande kontaktnät runt om i VAS 
organisation med många kontakter med dotterbolag i 
olika länder. 

Du har en ekonomisk bakgrund med erfarenhet av 
statistik- och budget/forecast arbete och en naturlig 
känsla för ordning och reda. Erfarenhet från Web och Ba
lanced Scorecard är meriterande liksom teknisk kunskap 
för att kunna förstå orderbehovet vid beställningar. Som 
medlem av vår ledningsgrupp förväntar vi oss att du är 
öppen, drivande och flexibel. 

Kontakta: Karl-Johan Brinck, Manager Supply & Sup
port +46-8-7193603, karl-johan.brinck@etxericsson.se. 
Ansökan: Supply Controller - VAS OPERATIONS, Ericsson 
Rad» Systems AB, HF/ERA/LU/O Tänja Adell, 125 26 
STOCKHOLM, tanja.adell@era.erksson.se. 

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, 
STOCKHOLM 

Ericsson Treasury Services AB (TSS) ansvarar för intern-
banksfunktionen, förvaltningen av koncernens kassa 
samt valutaexponeringen inom Ericssonkoncernen. Vi 
arbetar också aktivt mot svenska och utländska koncer
nbolag med cash management och valutariskhanter
ing. Idag är vi ca 35 anställda på TSS. 

Vi söker en ny medarbetare till vår redovisningsgrupp 

• Vi är totalt fyra personer som arbetar med komplex 
finansredovisning. Tempot är högt och arbetsbelastning
en kan vara stor i samband med bokslut. Dina arbetsup
pgifter innebär ansvar för en del kontoavstämningar, lö
pande redovisning samt medverkan vid upprättande av 
bokslut. Vår verksamhet förändras och utvecklas konti
nuerligt så du kommer också att jobba med projekt. 

Den person vi söker är troligen en relativt nyutexami
nerad civilekonom med inriktning mot redovisning/fi
nansiering. Du är en positiv person, som trivs med ett 
högt arbetstempo, tar egna initiativ och tycker om bidra 
till utveckling och förbättringar av rutiner och arbetssätt 
Du har vana och intresse av att nyttja datorn som arbets
redskap och behärskar engelska såväl muntligt som 
skriftligt För rätt person är detta ett intressant jobb med 
goda utvecklingsmöjligheter.Välkommen med din ansö
kan! 

Kontakta: Sabina Moberg, 08-681 2376, sabina.mo-
berg@tss.ericsson.se. Ansökan: Ekonom TSS, Telefonak
tiebolaget L M Ericsson, HF/LME/P Maria Clewemar, 126 
25 STOCKHOLM, maria.clewemar@lme.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, ÄLVSJÖ 

Till enheten ATM SWITCH DEVELOPMENT (D XAC) inom 
BU Datacom Networks & IP Services söker vi en 

LINJEEKONOM 
• med organisatorisk placering under avdelningens 
chef.lnom D XAG jobbar idag ca 160 personer, de flesta 
inom utvecklingsprojekt direkt kopplade till AXD 301, 
Ericssons nya framgångsrika ATM-väljare. AXD 301 utgör 
en basal komponent i Ericssons satsning på datakom
munikation och bredband. 

VI erbjuder dig ett stimulerande och självständigt ar
bete med ansvar för uppföljning, redovisning och 
forecast av avdelningens ekonomi.Du kommer att analy
sera avvikelser mot forecast vad avser personal, projekt
kostnader och investeringar.Dina hjälpmedel kommer att 
vara MS Excel och MS Access. Du kommer att arbeta nä
ra tillsammans med avdelningens projektekonom, 2 pro
jektledare samt 12 sektionschefer. 

I dina arbetsuppgifter ligger även att föreslå förbätt
ringar inom ekonomiområdet för att öka linjens kost-
nadseffektivitetFör detta arbete önskar vi att du har eko
nomisk utbildning och några års erfarenhet från Ericsson. 
Du bör kunna arbeta självständigt (även om du får stöd 
av övriga controllers och ekonomer inom organisatio
nen) och engagerat under eget ansvar.Samarbetsförmå-
ga, noggrannhet och initiativförmåga är viktiga personli
ga egenskaper för att göra ett bra jobb.Datorvana, da
torintresse, goda kunskaper i MS Office paketet samt 
engelska är nödvändiga kompetenser för dig i det här ar
betet 

Arbetsplatsen är Älvsjö.Skicka kopia till Karin eller 
Tommy om ansökan sänds via E-mail. 

Kontakta: Karin Öborn, controller, +46 8 719 5174, ka-
rin.oborn@etxericsson.se, Tommy Westin,avdelning-
schef, +46 8 7193381, tommy.westin@etx.ericsson.se. 
Ansökan: EKONOM, Ericsson Telecom AB, NA/ETX/D/H 
Christel Thörnqvist 131 89 Stockholm, christel.thor-
nqvist aetx.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Process Controller 
We are constantly working to improve the Time To 
Customer Flow. In order to that we need to have facts 
about our present performance, have ideas of needed 
improvements and establish a close contact with Mar
ket- and Product Units as well as the different Supply 
Unitsln connection with the TTC global program the 
staff function Supply Chain Management within CSM-
systems needs to strengthen the process control activiti
es. 

• We are for that reason looking for a Process Control
ler with the task to: Follow up financial and non-financi
al measurements as Cost of Sales, Inventories, lead ti
mes and delivery precision. Compile reports, verbal as 
well as numeric from the Market Units to the manage
ment team of ERA/LL Take an active part in deployment 
of TTC goals- Work as a line Controller for ERA/LL Co
ordination activities between the Business Units regar
ding measurement definitions both financial and non-fi
nancial. 

You will work actively and closely with our Market Unit 
that require travelling. You co-operate easily, are creative 
and analytic and express yourself fluently in English. You 
have an academic background with focus on finance and 
some years experience within Ericsson. Knowledge in 
statistics, process management and/or operational deve
lopment is a plus. 

Contact: Per Nyländer, +46 8 404 96 88, per.nylan-
der@era.ericsson.se., Application: PROCESS CONTROL
LER, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LH/S Ewa 
Strandendahl, 164 80 STOCKHOLM, ewa.stranden-
dahl@era.ericsson.se. 
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Business Performance 
Engineer 
Business Unit TDMA Systems -American Standards 
(BMOA) is one of the fastest growing business units 
within Ericsson Radio Systems. We are the market lea
der for cellular telephone systems and services based 
on TDMA standards. Our mobile telephone system, CMS 
8800, is the most sold system in the world, and our 
markets are growing rapidly. 

• Do you want to work in an international environment 
with contacts around the world? Do you want to work in 
a team with entrepreneur spirit? Do you like to work 
where you can take a lot of initiatives, and feel that you 
learn something new every day? We've got the answer 
for you - Radio Network System Design is looking for a 
business performance engineer.Your responsibility will 
be to ensure that our projects are performing in line 
with the Product Unit's business goals. One of the main 
tasks is to lead business assessments and to be an acti
ve player in business improvement activities throughout 
the organization. The position gives you insight in both 
the world of engineering and in finance. 

We are now expanding our staff with a business-min
ded person preferably with the following qualifications: 
B.Sc/M.Sc, or equivalent university degree (preferably in 
finance/economics) and a minimum of 3 years of wor
king experience • Interest in new technologies and new 
concepts Flexible and well organized- Good social and 
communication skills, and- Has a driving force for conti
nuous improvementsDoes it sound interesting? 

Contact: AH/H Ewa Hansson, 08-404 48351, 
ewa.l.hansson@era.ericsson.se, ARL/UC Anders Sandell, 
08-585 306 02, anders.sandell@era.ericsson.se. Ansö
kan: BUSINESS PERFORMANCE ENGINEER, Ericsson Ra
dio Systems AB, AH/HS Elisabet Grahl, 164 80 Stock
holm, elisabetgrahl@era.ericsson.se. 
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Till enheten Business Control inom affärsenheten TDMA 
systems behöver vi en 

Ekonom 
• VI arbetar med bokslut och forecast för ERA-verksam-
heten inom vår affärsenhet 

I arbetsuppgifterna ingår såväl redovisning som bok
slut Du kommer också att ansvara för utfall och linje-
forecast för affärsenheten stabsenheter.Våra kontaktytor 
är affärsenhetens ekonomer inommarknad, produkten-
heter och supply samt dessutom ERA's centrala ekono
mifunktion.Du är en redovisningsinriktad gymnasieeko
nom med några års erfarenhet gärna inom Ericsson. Det 
är en ytterligare fördel om du har kunskap om ERA's 
ekonomimodell. Goda kunskaper i engelska krävs.Du 
kan också vara en nyutexaminerad högskoleekonom 
som är intresserad av ett jobb inom redovisnings- och 
bokslutsområdet 

Kontakta: Tomas Wennås, 08-404 28 35. Ansökan: 
EKONOM, Ericsson Radio Systems AB, AH/H Tom Lars
son, 164 80 Stockholm, tom.larsson@era.ericsson.se. 
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Financial Controller 
/ den nybildade Produktenheten CSM@Enterprise har vi 
det konsoliderade lösnsamhetsansvaret för produkten 
CSM on the Net Vi är just nu inne i ett intensivt utveck
lingsskede vad gäller såväl produkten som markna-
den.Till Business Control funktionen söker vi nu en Fi
nancial Controller med potential att bredda sig mot en 
mer komplett Business Control roll.lnom Financial Con
trol ligger ansvaret för budget/forecast arbetet ekono
miska analyser och uppföljning av verksamheten, för 
såväl enheten i Sverige som konsoliderat 

Ambitionen är dock att köpa ett antal bastjänster in
om området Finandal Control från enheten Shared Ser
vice Centre Finance (SSC) inom ERA/LAndra viktiga in
slag i arbetet är uppföljning av prodktlönsamhet och 
medverkan i framtagning av Business Case tillsam
mans med våra produktchefer. Då enheten befinner sig 
i ett uppbyggnadsskede kommer arbetsuppgifterna att 
utvecklas över tiden varför såväl ditt intresse som din 
prestation kommer att ha stor inverkan på rollens fram
tida utformning. 

• Du bör ha kompetens som motsvarar civilekonomut
bildning eller civilingenjörsutbildning med ekonomisk 
inriktning samt flera års Ericssonerfarenhet Du behärs
kar engelska språket i tal och skrift Du är både affärsori-
enterad och resuftatorienterad samt trivs med att jobba i 
en dynamisk omgivning. 

Kontakta: Anders Kjellander, 08-4043613, anders.kjel-
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lander@era.ericsson.se, Anna Blomquist-Johnson, an
na.blomquist@ebc.ericsson.se. Ansökan: Financial Con
troller, Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Pettersson, 
164 80 STOCKHOLM, ingegard.pettersson@era.encs-
son.se. 

ERICSSON TELECOM AB, STOCKHOLM 

Marknadscontroller/ 
verksamhetsutveckling 
• Marknads Controllern ansvarar för den månatliga 
uppföljning och kvartalsvis prognosen avseende faktu
rering och orderingång för PU Switching & System offer
ings. Arbetet innebär nära samarbete med Wirelines 
kundgrupper för att producera högkvalitativa analyser 
och kommentarer avseende marknadsutvecklingen för 
våra produkter och lösningar globaltDu skall även i nära 
samarbete med enhetsansvarige Business Controllern 
säkerställa att vi arbetar på ett optimalt sätt att våra ar
betsprocesser stödjer vårt arbete. Det innebär bl a att 
uveckla och införa nya rutiner och arbetssätt inom Busi
ness Control. 

Du är civilekonom med flera års erfarenhet av financi
al eller business control inom Ericsson, gärna på en 
marknadsenhet Du skall vara initiativrik, resultatoriente-
rad och ha lätt för att samarbeta och sätta dig in i andras 
situation. 

Kontakta: Aline de Marie, 08-719 8394, aline.de-ma-
rie@etx.ericsson.se, Anna-Karin Berry, Human Resour
ces, anna-karin.berry@etx.ericsson.se. Ansökan: MARK
NADS CONTROLLER/VERKSAMHETSUTVECKLINC, Erics
son Telecom ABTV/ETX/X/XC Anna-Karin Berry, 126 25 
STOCKHOLM 

ERICSSON TELECOM AB, STOCKHOLM 

R&D och projekt controller 
ansvarig 
• Vi söker en enhetscontroller med ansvar för en stor 
del av vår forsknings och utvecklingsverksamhetDu skall 
säkerställa att enhetsansvariga samt projektledare får 
stöd i ekonomifrågor samt säkerställa att linjeekonomer 

och projektcontrollers arbetar på ett strukturerat och op
timalt sätt och är rätt bemannat Vi vill att du är civileko
nom med att par års arbetslivserfarenhet Som person 
måste du vara drivande, flexibel och resultatorienterad. 

Kontakta: Aline de Marie, 08-719 8394, aline.de-ma-
rie@etx.ericsson.se, Anna-Karin Berry, Human Resour
ces, 08-719 0066, anna-karin.berry@etx.ericsson.se. An
sökan: R&D OCH PR01EKT CONTROLLER ANSVARIG, 
Ericsson Telecom AB, TV/ETX/X/XC Anna-Karin Berry, 
126 25 STOCKHOLM 

ERICSSON TELECOM AB, STOCKHOLM 

Inköpscontroller 
• Vi söker en drivande, kreativ och noggrann ekonom 
som kan verka i vår inköps organisation.Huvudsakliga 
arbetsuppgifter blir att kuna analysera kostnader, leve
rantörers finansiella styrka och priser, samt utveckla pris 
och kostnadsmodeller. Du skall kunna lägga upp rutiner 
och processer för viss lagerhantering som vi har med vå
ra leverantörer. Dessutom kommer du att hålla ihop en
hetens budget. Du kommer att arbeta med våra leveran
törer, med våra supply enheter och produktledningar. 
Det kommer att innebära en del resor.Du är civilekonom 
med erfarenhet av finandal eller business control inom 
Ericsson. Du skall vara initiativrik och ha lätt för att sa
marbeta och sätta dig in i andras situation. 

Kontakta: Aline de Marie, 08-719 8394, aline.de-ma-
rie@etx.ericsson.se, Anna-Karin Berry, 08-719 0066, an-
na-karin.berry@etx.ericsson.se. Ansökan: INKÖPS CON
TROLLER, Ericsson Telecom AB, TV/ETX/X/XC Anna-Karin 
Berry, 126 25 STOCKHOLM 

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, 
STOCKHOLM 

Civilekonom 
• Moderbolagets ekonomifunktion (LME/E) vid Tele-
fonplan söker en civilekonom med erfarenhet av redo
visning som skall arbeta med redovisning och ekono
misk rapportering inom följande områden: sammanhål
lande för framtagandet av årsredovisning för moderbo

laget, rapportering av ekonomisk information internt 
och externt redovisning av maskiner och inventarier, re
dovisning av utdelningar, diverse utredningar i samband 
med investeringar i aktier och andelar. 

Vi ser gärna att din studieinriktning har varit redovis
ning. Du bör tycka det är roligt med siffror, ha analytisk 
läggning samt ha en god språkuppfattning både i svens
ka och engelska.LME/E är organiserat i tre sektioner och 
du kommer att rapportera till en av sektionscheferna. To
talt är vi för närvarande 26 personer.. 

Kontakta: Eva Reinertsen, 08-7195308, eva.reinert-
sen@lme.ericsson.se, Asa Grundstedt 08-7191496, 
asa.grundstedt@lme.ericsson.se. Ansökan: Civilekonom, 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, HF/LME/P Åsa 
Grundstedt 126 25 Stockholm, 
asa.grundstedt@lme.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, STOCKHOLM 

Financial Controller 
• VI söker en drivande, analytisk och strukturerad per
son som kan axla rollen av Financial Controller för PU 
Switching and Systems Offerings. Verksamheten omsät
ter mer än 20 BSEK per år. 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifterna består i att koor
dinera och sammanställa den konsoliderade finansiella 
rapporteringen och att stötta ledningen med analyser 
och presentationsmaterial. Du skall även delta i mark
nads- och konkurrent analyser samt initiera och genom
föra olika förbättringsprojektDet är oerhört viktigt att 
den finansiella rapporteringen är korrekt och analyserad 
på ett sådant sätt att ledningen får ett bra beslutsunder
lag och fattar rätt beslut Vår finansiella controller har 
därmed en mycket viktig roll och ett nära samarbete 
med ledningsgruppen. 

Du kommer att ansvara för vårt team med dedicerade 
finansiella controllers som har ansvar för R&D, Net Sa
les/Orders Booked och Cost of sales.. Du är civilekonom 
med ett par års erfarenhet inom Ericsson och financial 
control. Kunskap om Ericssons olika rapporteringssystem 
är önskvärd liksom förmågan att arbeta självständigt un
der högt tempo utan att samarbets- och initiativförmå
gan blir lidande. 

Kontakta: Aline de Marie, 08-719 8394, aline.de-ma-
rie@etx.ericsson.se, Anna-Karin Berry, Human Resour
ces, 08-719 0066, anna-karin.berry@etx.ericsson.se. An
sökan: FINANCIAL CONTROLLER, Ericsson Telecom AB, 
TV/ETX/X/XC Anna-Karin Berry, 126 25 STOCKHOLM 

wmmsmmmfmmmmmmmmmmmemmBK 
ERICSSON CABLES AB, HUDIKSVALL 

Controllerfunktionen -
Civilekonom 
Ericsson Cables AB Telekabeldivisionen i Hudiksvall ut
vecklar, tillverkar och marknadsför kopparkabel, opto-
kabel och sjökabelsystem för informationsöverföring i 
telenät Vi är 600 anställda och ett fåretag under stark 
tillväxt Vi erbjuder arbete i en positiv atmosfär och med 
goda möjligheter till personlig utveckling och stimulans 
i arbetet 

• Till controllerfunktionen i Hudiksvall söker vi en civi
lekonom med inriktning på redovisning. I arbetsuppgif
terna ingår bland annat investeringsredovisning, bok
slutsarbete, rapportering, kostnadsuppföljningar, ekono
miska utredningar och analyser/Tjänsten är tidsbegrän
sad till ett år. 

Du bör ha några års erfarenhet av liknande arbetsupp
gifter från ekonomiavdelning eller revisionsbyrå. 

Kontakta: Eva Thorén ionsson, 0650.363 11, eva.tho-
ren-j@eca.ericsson.se. Ansökan: Controllerfunktionen -
Civilekonom, Ericsson Cables AB, HL/ECA/PPC Eva Sill
fors, 824 82 HUDIKSVALL, eva.silrfors@eca.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, TELEFONPLAN 

Supply Controller 
Vi har tagit det bästa av Ericsson världen IN organisa
tioner och format PVAS, Produkt enhet Value Added Ser
vices. Med produkter som sträcker sig från fast nät till 
mobila applikationer står vi rustade att möta den fram
tida telekom världen. VAS Operations, Supply & Support 
i Stockholm/Karlstad hanterar leveranser Network Intel
ligence plattformar och tjänster till hela världen. Vi sö
ker nu en controller med ansvar för orderhantering och 

Kom med och bygg 
3:e generationens mobiltelefonisystem! 

Vi har startat en av Ericssons största satsningar 
genom tiderna — utvecklingen av tredje genera
tionens mobiltelefonisystem! Stora resurser, 
både tekniskt och ekonomiskt, kommer att 
ägnas åt utvecklingen av nya systemlösningar 
och produkter för Ericssons version av tredje 
generationens mobiltelefonisystem, UMTS. 
Systemet bygger på WCDMA radioteknologi 
och ATM transmission. 

Detta nya utvecklingsprojekt genomsyras 
av nytänkande och öppenhet och kräver inno-
vativa människor med teknisk kompetens i 
kombination med öppna sinnen. Det finns 
utmaningar både för nyutexaminerade civilin
genjörer och för systemingenjörer med lång 
erfarenhet inom telekommunikation. 

Till avdelningen för "System Design and 
Architecture" på produktenheten Wideband 
Radio Networks söker vi nu ytterligare med
arbetare. Avdelningen ansvarar för att radio-
accessnätets tjänster och produkter bildar en 
väl fungerande helhet som möjliggör attraktiva 
och framtidssäkra nätlösningar för våra kunder. 
Vi söker nu personal inom vår systemledning 
för trafik, infrastruktur och OAM. Kontakta 
oss gärna för mer information! 

# Metodik for protokollutveckling 
• Specifikation och analys av 

protokoll 
Kontakt: Maria Hultström, 08-585 319 52 
e-mail: maria.hultstrom@era.ericsson.se 

• Kravhantering 
• ATM Traffic Management 
• IP-nätlösningar 
Kontakt: Ingemar Dahlqvist, 08-585 320 44, 
e-mail: ingemar.dahlqvist@era.ericsson.se 

• Konfigurering o c h prestanda
hantering 

• Drift- och underhållsprinciper 
• Security management 
Kontakt: Jan Haglund, 08-764 19 33 
e-mail: jan.haglund@era.ericsson.se 

För att passa för tjänsterna bör du vara ana
lytisk, drivande, målinriktad och flexibel. Du 
kan arbeta både självständigt och i team. Goda 
kunskaper i engelska är en förutsättning, då 
arbetet ofta sker i internationella grupper. 

Vi ser fram emot din ansökan! Bifoga även CV, 
betyg och intyg. Markera vilken tjänst du är 
intresserad av. 

Ericsson Radio Systems AB 
R/HS Inger Holmgren 
164 80 STOCKHOLM 

E-mail: ansokan.PTJ-WRN@era.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON 
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forecast Vi erbjuder dig ett arbete med ett brett ansvar 
for vårt interna order kontor. Vår verksamhet cirkulerar 
runt kundorderna och leveranser till hela världen. 

• Ditt jobb är att hålla i vårt formella styrsystem baserat 
på Balanced Scorecard och leda budget, forecast och or
derhanterings processen. Genom din roll kommer du att 
bygga ett omfattande kontaktnät runt om i VAS organi
sation med många kontakter med dotterbolag i olika 
länder. 

Du har en ekonomisk bakgrund och erfarenhet från 
budget/forecast arbete och en naturlig känsla för ord
ning och reda. Erfarenhet från Web och Balanced 
Scorecard är meriterande. Som medlem av vår lednings
grupp föiväntar vi oss att du är öppen, är "service min
ded" och aktivt vill vara med och bidra till avdelningens 
framgång. 

Kontakta: Karl-Johan Brinck, 08-719 36 03, karl
johan. brinckSebi.ericsson.5e. Ansökan: Supply Control
ler, Ericsson Radio Systems AB, LU/OS Eva Fegler, 126 
25 STOCKHOLM, eva.fegler@etxericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Manager Business 
Controlling 
Business Management S Support Middle East & Asia-
Pacific (ERA/LO) is responsible for business operations 
for products based on GSM, NMT and TACS 
stanaards.LO consists of 46 people in Sweden and 
about 20 expats in Ash. Today our workplace is Sund
byberg but before the summer we will move to Kista. 

• We are now looking for a person to head the control
ler function at ERA/TO. Your responsibilities will include 
the controller function, forecasting, analyzes of outco
me, identify and initiate actions improving the profitabi
lity and financial reporting. You will work dose to our fi
nancial Shared Service Center and controllers in the 
local companies.You will be part of the unit's Manage
ment Team. 

Your background includes qualified controller experi
ence, IT knowledge and good command of the English 
language. You are used to work independently, like ana
lytical challenges and work easily in teams. Travels in 
Asia is part of your job.Contact: 

Contact Uldis Zervens, Tel. +46 8 757 03 12, Eva Frans-
son Human Resources, Tel. +46 8 757 57 38, Applica
tion: MANAGER BUSINESS CONTROLLING, Ericsson Ra
dio Systems AB, 5C/ERA/L0HS Helga Holmkvist 164 80 
STOCKHOLM, E-mail: helga.holmkvistigera.ericsson.se. 

ERICSSON SHARED SERVICES AB, 
HALLONBERGEN 

Ledare till kundreskontra 
Ericsson Shared Services AB har skapats för att tillgodo
se administrativa tjänster i vid bemärkelse till Ericssons 
operativa enheter i Sverige. I ett första steg kommer 
verksamhet inom ekonomienheterna i EBC, ECS, ERA 
och ETX att föras samman i det nya bolaget Beträffan
de administrativa tjänster inom personalområdet (HR) 
och andra allmänna tjänster (General Services) pågår 
utredningar. Verksamheten placeras i Sundbyberg, in
ledningsvis i moderna lokaler i Hallonbergen och om
fattar cirka 400 anställda.SRÄNNANDE UTMANING IN
OM ERICSSON SHARED SERVICES. Vill du vara med och 
dra igång ett nytt bolag och en ny spännande verksam
het? Nu etablerar vi Ericsson Shared Services AB och sö
ker en ny chef för kundreskontra. 

• Enheten består av 20 medarbetare och arbetet inne
bär huvudsakligen att ansvara för kundfordringsproces
sen för Ericsson Telecom AB. Processen består av olika 
delprocesser där du har en viktig roll att tillsammans 
med andra medarbetare inom kundreskontran utveckla 
dessa. Din huvudsakliga arbetsuppgift i övrigt är att 
stödja och utveckla medarbetarna för att funktionen ska 
fungera bra. 

VI tror att du är civilekonom eller har motsvarande 
kompetens samt några års arbetslivserfarenhet Arbetet 
medför mycket kontakter, både internt och externt Att 
kommunicera i tal och skrift är därför väldigt viktigt och 
goda kunskaper i engelska en nödvändighet 

Kontakta: Tommy Bergdahl, 08-719 19 50, tommy.berg-
dahl:8etx.ericsson.se. Ansökan: Ledare bil kundreskont
ra, Ericsson Shared Services AB, HA/E/EH, 172 81 
STOCKHOLM, 
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ERICSSON TELECOM AB, STOCKHOLM 

Product Unit Access S Product offerings within Wireline 
Systems is created to meet the customers and end-user-
needs for current and future Access solutions. You will 
have a key role in the success of the Product unit there
fore we are strengthening our competence within the 
area. The Access area is changing and growing rapidly. 
We see an increasing demand for more bandwidth, In-
tenet as well as support for new services. At the same 
time we must secure our margins by developing pro
ducts at minimum cost in the delivery flow. We are wor
king with a small company approach which means that 

we take an end-to-end product and business responsi
bility. 

• AXE-10 PRODUCTS NEEDS someone who will work 
with the financial analyses and follow-up of our busi
ness and of our R&D portfolio. You will be involved with 
benchmarking, supply and production costs and crea
ting income possibilities. You will also be responsible for 
our participation in the Product Units'different internal 
information boards and secure our information needs. 

YOUR PROFILE IS you have a Market economist 
education or equal. You are result business and solution 
oriented. You also have good communication skills. 

Contact: Lais J Andersson, 08-719 9484, lars-j.andeis-
son@etx.ericsson.se. 
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Project Controller GSM 
Systems - China 
The Business Management and Support Unit ;China, 
Hong Kong and Macao (ERA/ID), is looking for a Pro
ject controller. China is a fast growing high potential 
GSM market cunentiy exposed to dramatic changes 
imposed by government restrictions The changes have 
resulted in identification of new processes and met
hods, which currently are being implemented and whe
re you will play an important role. This is an expanding 
job where initiatives are encouraged and appreciated. 
Your interfaces are many, and you will work in close co
operation with our regional controllers and joint ventu
res in China, and the home project managers at LD. 

• You will be responsible for the financials for one or 
two China regions. Your tasks include the following: pre
pare and analyse consolidated project reports, financial 
follow-up of contract execution, monthly closings for 
your projects, prepare and follow-up of 
budgets/forecasts and estimates, drive project control
ling method/process improvements in China and in the 
home organisation. Your support and guidance in pro
ject controlling and product code reporting in the joint 
ventures in China is well needed and will be apprecia
ted. 

We believe you are an independent and goal oriented 
person with a lot of initiative. Working in an international 
environment you are expected to have a cultural sensiti
vity free of prestige, a flexible and responsive approach 
to our counterparts in China, and speak English fluently. 
You must be prepared to travel to China 3-5 times per 
year. You probably have a degree in Business Administ
ration and we require a minimum of 2 years of relevant 
Ericsson experience. 

Contact: Anna-Karin Eriksson, + 46 8 75 72002 , anna-
karin.eriksson@era.ericsson.se. Application: PROJECT 
CONTROLLER GSM SYSTEMS - CHINA, Ericsson Radio 
Systems AB, KI/ERA/LDHA Marie Thellenberg, SE-164 80 
Stockholm, marie.thellenberg@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Business Controller 
Produktenheten för BTS Base Transceiver Stations har 
ett konsoliderat lönsamhetsansvar i produktdimensio
nen. Till finansfunktionen inom LR söker vi nu en kvalifi
cerad Business Controller för Sub-produktenheten RBS 
2000 Micro.Du kommer att arbeta med ekonomiska 
analyser och uppföljning av verksamheten, såväl i Sve
rige som utomlands. Andra viktiga inslag är uppföljning 
av produktlönsamhet och medverkan i prissättning av 
produkter tillsammans med våra produktchefer. Vidare 
skall du vara drivande i budget- och prognosarbetetBe-
fattningen ingår i Sub-produktenhetens ledningsgrupp. 

• Du bör ha kompetens som motsvarar civiiekonomut-
bildning och flera års kvalificerad Ericssonerfarenhet in
om området Du behärskar engelska i tal och skrift För 
arbetet krävs det att Du är målinriktad, självgående och 
utåtriktad samt trivs i en dynamisk omgivning. 

Kontakta: Christer öhlén, 08-7573551, Christer.Oh-
len@era.ericsson.se, Anita Jansson, personal, 08-
4044547. Ansökan: Business Controller, Ericsson Radio 
Systems AB, R/H la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, in-
gegard.pettersson@era.ericsson.se. 
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TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, 
HF/LME/U, INTERNATIONAL ASSIGNMENTS, 
STOCKHOLM 

Avdelningsekonom 
• Till enheten International Assignments inom LME, 
som handlägger samtliga kontrakt avseende utland
stjänstgöring inom koncernen, för närvarande ca. 3500, 
söker vi en avdelningsekonom. Avdelningen har idag 28 
anställda. Inom ekonomiområdet avser arbetsuppgifter
na budgetering, uppföljning, prissättning av LME/U:s 
tjänster, fakturering samt vidarefakturering av kon
traktskostnader (kvartals- och månadsvis) etc Avdel
ningen hanterar ca. MSEK 600 per år.Övrig administra
tion innebär bl a ansvar för administrativ utveckling, 
kontakter med underleverantörer, bankkontakter etc In

om dataområdet innebär arbetsuppgifterna att vara an
svarig för datafrågor. Ansvaret kan komma att omfatta 
underhåll av vårt datasystem Tersus', som inom kort er
sätts av 'Resource', samt diverse rapport- och filuttag ur 
dessa system.VI söker dig som har några års yrkeserfa
renhet och som har högskole- eller gymnasiekompetens 
inom ekonomi, besitter datamognad och goda kunska
per i engelska. Kunskap om Ericssons struktur och orga
nisation är också meriterande. 

Kontakta: Helena Egberg, 08-719 55 40, helena.eg-
berg@lme.ericsson.se. Ansökan: Avdelningsekonom, Te
lefonaktiebolaget L M Ericsson, HF/LME/U Helena Eg
berg, 126 25 Stockholm, 
helena.egberg@lme.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Controller 
Generic Technologies är Ericssons forsknings- och förut
vecklingsenhet för radio, opto och mikroelektronik. Vårt 
arbete sker i samverkan med många av Ericssons pro
duktutvecklingsenheter runt om i vadden.. Inom Finan
cial Control ligger ansvaret för budget/forecast arbetet 
ekonomiska analyser och sedvanlig redovisning och 
bokslut Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer 
förutom arbete med bokslut och forecast att vara: An
svar för kostnadsuppföljningar av utvecklingsprojekt 
Ekonomiadministrativ support till ca 15 st budgetansva
riga (enhetschefer och projektledare) i deras arbete 
med planering och uppföljning av ekonomiska mål 
Ekonomiska utredningar och analyser. 

• Vår controller ska kunna ge korrekt finansiell rappor
tering som är analyserad på ett sådant sätt att ledningen 
får ett bra beslutsunderlag. Du har därmed en mycket 
viktig roll och ett nära samarbete med ledningsgruppen 
i vilken Du också ingår. I ansvaret ligger även att konti
nuerligt förenkla processer och arbetssätt för att öka 
flexibiliteten och för att snabbare kunna utvärdera resul
taten. De viktigaste kontaktytorna är projektledare, linje
chefer samt ERAs centrala ekonomifunktion. 

Du har ekonomiutbildning, lägst gymnasieekonom, 
och några års erfarenhet inom arbetsområdet helst in
om Ericsson. Kunskap om Ericssons olika rapporterings
system är önskvärd. Du bör kunna arbeta självständigt 
och engagerat under eget ansvar. Samarbetsförmåga, 
kreativitet och initiativförmåga är viktiga personliga egen
skaper för att göra ett bra jobb. 

Kontakta: Lena Holmats-Häggbom, 08-404 69 77, le-
na.holmat5-haggbom@era.ericsson.se, Helena Schytt, 
08-757 34 54, helena.schytt@era.ericsson.se, Rolf Ran-
vert, 08-757 05 62, roff.ranvert@era.ericsson.se Ansö
kan: Controller, Ericsson Radio Systems AB, Anne-Marie 
Ahrsjö, KI/ERA/X/HS, 164 80 STOCKHOLM, anne-ma-
rie.ahisjo@era.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, KUNGENS KURVA 

Unit controller 
Node & Network Solutions, NNS, is a unit within Swit
ching & System Offerings, Wireline Systems. We are 
about 300 colleagues located atTNin Midsommar
kransen and KXI in Kungens Kurva. Our main role is to 
integrate Wireline System products into solutions and 
provide cost effective, ready-to-use AXE nodes and 
network solutions for fixed operators. Join NNS as a Unit 
controller! 

• As a unit controller you will be responsible for 
forecast foilow up, control and analyze the performance 
of the financial result of NNS. Also, ensure the quality of 
financial information. As a member fo NNS manage
ment team you will participate in the strategic forecast 
process and assist in strategic forecast process and assi
st in strategic and financial questions. You will report to 
the manager of NNS and to Financial Control, Switching 
4 System Offerings. Furthermore, the position includes 
the development of routines and guidelines. Within 
NNS you will work together and coordinate the divi
sions' four economists. 

To be successfull in this position you need to have a 
degree in Business Administration and some years of ex
perience of accounting/controlling within Ericsson. As 
there are many interfaces you have perspective and abi
lity to work as a teambuilder. You also need to have 
good communication skills and be fluent in English. 

Contact: Kalman Rozsa, Manager of Node & Network 
Solutions, +46 8 719 1562, 
kalman.rozsa@etx.ericsson.se, Susanne Borg, Manager 
of Human Resources, +46 8 719 6575, 
susanne.borg@etx.ericsson.se. Application: Unit Con
troller , Ericsson Telecom AB, KXI /ETX/X/XN Anna Wen-
nerholm, 126 25 Stockholm, 
anna.wennernolm@etx.ericsson.se. 

ERICSSON SHARED SERVICES AB. 
HALLONBERGEN 

Ericsson Shared Services AB har skapats för att tillgodo
se administrativa tjänster i vid bemärkelse till Ericssons 
operativa enheter i Sverige. I ett första steg kommer 
verksamhet inom ekonomienheterna i EBC, ECS, ERA 
och ETX att föras samman i det nya bolaget Beträffan

de administrativa tjänster inom personalområdet (HR) 
och andra allmänna tjänster (General Services) pågår 
utredningar. Verksamheten placeras i Sundbyberg, in
ledningsvis i moderna lokaler i Hallonbergen och om
fattar ca 400 anställda. 

SPÄNNANDE UTMANING INOM ERICSSON SHARED 

SERVICES. 

Vill du vara med och dra igång ett nytt bolag och en 

ny spännande verksamhet? 

• Enheten för Legal and Tax Matters inom Financial 
Services söker en chef 

.Enheten ansvarar för årsredovisningar och deklaratio
ner samt (främst mervärde-) skattefrågor i enlighet med 
de avtal som träffats med respektive bolag. Arbetet sker i 
nära samarbete med respektive bolag samt koncern-
funktionen (LME). I samband med de struktur- och verk
samhetsförändringar som verksamheten nu genomgår är 
detta ett mycket viktigt område.Vi har ett starkt fokus på 
effektivitet och utveckling för att föra oss till "Leading 
Practices". Några nyckelord till befattningen Väldoku
menterad erfarenhetKundorienteringSamarbetsförmå-
ga/kan skapa nätverkFörmåga att vidareutveckla både 
verksamhet och medarbetareAr du intresserad, 

Kontakta: Bo Fristedt 08-719 7455, 
bo.fristedt@etx.ericsson.se, lan-Olof gerfeldt 08-757 
5754, jan-olof.segerfeldt@era.ericsson.se. Ansökan: 
Ericsson Shared Services AB, HA/ESG/F/H Jan-Olof Se-
gerfeldt 172 81 Stockholm, jan-
olof.segerfeldt@era.ericsson.se. 

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, 
STOCKHOLM 

Chef Middle Office 
Ericsson Treasury Services AB (TSS) ansvarar för intern-
banksfunktionen, förvaltningen av koncernens kassa 
samt valutaexponenringen inom Ericssonkoncernen. Vi 
arbetar också aktivt mot svenska och utländska koncer
nbolag med cash-management och valutariskhanter
ing. Idag är vi ca 40 anställda på TSS. Vi är en av Euro
pas största aktörer på finansmarknaderna och under 
1998 globaliserade vi vår verksamhet genom att starta 
s.k. Regional Treasury Centers i USA och Singapore 

• Risk kontroil/Middle OfficeCruppen ansvarar för risk 
och resultatmätningen av våra trading och internbanks-
aktiviteter, vilket också innebär ett ansvar för utvecklan
de av nya metoder för förbättrad mätning av valuta-, 
ränte- och kreditrisker.Middle Office ansvarar även för 
applikationssupport för vårt treasury system globalt Till 
Ericssonbolagen erbjuder vi och supportar också en in
tegrerad corporate modul som fungerar för elektronisk 
handel mot oss samt som bolagens finanssystem.Grup
pen är i stor utsträckning involverad i företaget utveck
ling t ex att driva utvecklingen av treasury systemet och 
corporate modulen mot leverantör, utveckla metoderna 
för att mäta risk och avkastning på risk samt säkerställa 
att risk och resultat kan mätas i nya instrument och 
portföljer. 

Då den nuvarande chefen går vidare till nya utmaning
ar inom Ericsson söker vi nu hans efterträdare. Gruppen 
består av fem personer (inkl.chef)Den person vi söker är 
troligen civilekonom eller liknande med inriktning på fi
nansområdet Du har flerårig yrkesvana från bank, före
tag eller konsultverksamhet inom området resultat och 
riskmätning samt goda kunskaper om finansiella data
system. Du har goda kunskaper i engelska. Tidigare erfa
renhet av ledarskap är en merit 

Kontakta: Anders Thorendal, 08-719 2695,070-519 
2695, anders.thorendal@tss.ericsson.se, Maria Clewe-
mar (Personal), 08-719 3448. Ansökan: Chef Middle Of
fice, Telefonaktiebolaget L M Ericsson, HF/LME/P Maria 
Clewemar, 126 25 STOCKHOLM, 
maria.clewemar@lme.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Business Controller 
Business Unit TDMA Systems (BMOA) is one of the fas
test growing business units within Ericsson Radio 
Systems. We are the market-leader for wireless systems 
and services based on TDMA/AMPS. Today, over 50% of 
the world's wireless subscribers are served by TDMA 
systems. The mission of Business tine Management is 
to create and manage a profitable and competitive 
CMS 8800 product portfolio satisfying the demands of 
our customers now and in the future. Efforts and goals 
are focused on a consistent evolution of the system into 
the Internet Generation Network. The system is as
sembled out of products and nodes from many product 
units within Ericsson. Our organization's involvement 
covers end-to-end system solutions, focusing on deploy
ment of aligned and complete offerings. We lead and 
drive the total CMS 8800 product line evolution from 
both business and technology perspectives Business Li
ne Management strives to maximize short and long 
term benefits and R&D usage, by driving important pro
duct portfolio issues across BMOA units. The unit coope
rates with Ericsson Core Units, Business Areas and other 
Business Units, using industry, standardization, business 
and technology information, contributing to the long 
term BMOA financial result 
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• We are now looking for a Business Controller to work 
as responsible for the controlling function within Busi
ness Line Management You will be expected to ensure 
the efficient management and utilization of the BMOA 
Product Line R&D budget by linking it dosety with the 
TDMA Systems' product portfolio roadmap. You will be 
responsible to analyze, follow-up, and comment on the 
monthly and quarterly R&D actual measurements, upda
ted forecasts, and activities. You will perform high level 
analysis of market-related issues (and its consequences) 
for management decisions. You will actively communi
cate the consolidated results within the unit and there
by increase financial awareness and knowledge within 
the group. This position gives you an insight into the 
worlds of technology and business. 

We are looking for a person with excellent analytical 
and organizational skills, good business sense, interest in 
new technologies and new concepts, and has a general 
understanding of the various wireless network compo
nents. Furthermore, we assume that you are a person 
who is outgoing, independent, creative, flexible, and en
joys the challenge this position offers. You should have a 
university degree (preferably in economics/finance) and 
3 - 5 years of experience working with wireless solu
tions. Some traveling will be required. Fluency in English 
is essential. Come and feel the excitement of working in 
the fast paced world of BMOA!! Contact 

Contact: Gregory Rogers, +46 8 404 72 08, greg.ro-
gers.b@era.ericsson.se. Application: Business Controller, 
Ericsson Radio Systems AB, AH/H Leif Syrstad, phone 
+46 8 404 86 73, 164 80 STOCKHOLM, 
Leif.Syrstad@era.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Controller PRNP 
Product unä RNP (Radio Network Products), within 
BMOA, is dedicated to development supply, mainte
nance and marketing of radio products for TDMA S PDC 

systems PRNP also holds a responsibility for profitabili
ty in the product dimension (Product Unit Contribution). 
We need a controller that works with development and 
follow up of tools and routines for product profitability. 
You will also participate in the business cases for new 
products as well as follow up of profitability in the pro
duct life cycle. 

• The controlling unit itself will consist of 5-6 people 
and will work in dose connection with R&D manage
ment as well as PU management Since considerable 
changes are taking place and a new organization is be
ing implemented, you need to be goal oriented and ha
ve a driving personality. This also means that there are 
golden opportunities to influence the methodology and 
processes of the PU within your area. You should hold a 
BA in Business Administration (equivalent to the Swe
dish 'Civilekonom') and have prior experiences in the fi
eld of product profitability controlling. Knowledge about 
the Ericsson organization is an advantage. Fluency in 
English and a service minded attitude are required. 

Contact: Anders Asplund, Controller PRNP, +46 8 585 
30559, Anders.Asplund@era.ericsson.. Application: 
Product Profitability Controller PRNP, Ericsson Radio 
Systems AB, AH/HS Elisabet Crahl, 164 80 STOCKHOLM, 
elisabet.grahlcSera.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Avdelningscontroller 
Ericsson Research är en Corporate Unit med ansvar för 
all forskningsverksamhet inom Ericsson. Ericsson Re
search i Kista är ca 270 anställda. Huvudenheten, 
ERA/7, samordnar rapportering från ca 35 research 
branches world wide. Vi behöver en avdelningscontroller 
som arbetar med forecast uppföljning av utfall och 
hanterar dagliga frågeställningar kring ekonomi för en 
väl avgränsad del av forskningsverksamheten. 

• Ditt ansvarsområde blir att ge support till ca 15 st 
budgetansvariga (enhetschefer och projektledare) i de
ras arbete med planering och uppföljning av ekonomis
ka mål och resurser. Du jobbar parallellt med en annan 
avdelningscontroller och rapporterar till Ericsson Resear
ch's controller.! ansvaret ligger även att kontinuerligt för
enkla och förbättra processer och arbetssätt för att öka 
flexibiliteten i administrationen och för att snabbare 
kunna utvärdera resultaten. 

VI vill att Du är civilekonom med ett par års erfarenhet 
Som person måste Du vara både drivande och flexibel. 
Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom Ericsson 
är önskvärt Kunskaper i engelska är ett krav då vi arbetar 
med utländska filialer. Utöver ERA:s ordinarie ekonomi
system använder vi oss uteslutande av Excel som analys
verktyg. 

Kontakta: Petra Wereén, 08-585 311 31, petra.were-
en@era.ericsson.se, Elisabeth Emow-Patay, 08-757 32 
71, elisabeth.e-patay@era.ericsson.se. Ansökan:, Erics
son Radio Systems AB, ERA/T/HS Elisabeth Sandström, 
Torshamnsgatan 23,164 80 STOCKHOLM, 
elisabeth.sandstrom@era.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KISTA 

Ekonom 
Ericsson Components AB tillhandahåller avancerade 
produkter av världsklass inom områdena mikroelektro
nik och energisystem, samt optokomponenter, 
mikrovågskomponenter och intregreade moduler för 
tillämpningar i Ericssons produkter, samt för utvald ex
tern telekommunikations- och elektronikindustri. 

• Vi söker en ekonom som ska arbeta inom Ericsson 
Components ekonomiavdelning främst med kundres-
kontrahantering. 

Du har ekonomiutbildning, lägst gymnasieekonom, 
och några års erfarenhet inom arbetsområdet, helst in

om Ericsson. Tjänsten kräver mycket goda kunskaper i 
svenska och engelska både i tal och skrift Ytterligare 
språkkunskaper är också välkomna. Goda färdigheter i 
MS Office-paketet förutsätts, vi jobbar med SAP R/3. 
Som person ska Du vara drivande, ha god samarbetsför
måga och vara öppen för förändringar. 

Kontakta: Kerstin Hanell, 08-757 45 91, Kerstin.Ha-
nell@eka.ericsson.se. Stig Cederberg, personalavdel
ningen, 08-757 47 92, Stig.Cederberg@eka.ericsson.se. 
Ansökan: Ekonom, Ericsson Components AB, N/K 
Kerstin Jacobsson, 164 81 Kista, 
KerstinJacobsson@eka.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, JÄRFÄLLA 

Inköp 
7DAM Systems är en av de snabbast växande affärsen
heterna inom Ericsson Radio Systems AB. Vi expanderar 
och har många utmaningar framför oss Vi startar nu 
upp en ny enhet Supply Unit Sweden som skall ansvara 
för materialflödet från order till leverans. Enheten an
svarar också för kundkonfiguration dvs sammansätt
ning av underenheter till kompletta radiobasstationer 
samt funktionsprovning av dessa. 

• MATERIALFÖRSÖRJNINGArbetet innefattar att lägga 
avropsorder enligt avtal, bevaka leveranser ansvara för 
prognoser till leverantörerna samt uppföljning av ledtid 
och leveransprecision . Du ansvarar för leverantörsut
veckling av våra underleverantörer, vilket innebär täta 
kontakter med våra underleverantörer och partner såväl 
externa som interna. Du bör ha utbildning inom lo
gistik/ekonomi samt flerårig erfarenhet från inköp/leve
rantörsutveckling. 

Arbetsuppgifterna kräver god samarbetsförmåga, nog
grannhet, initiativkraft samt kommersiellt tänkande och 

Var semestern skön ? Söker du nytt jobb ? 
Vill du delta i en av Ericssons största satsningar 
genom tiderna? 

Stora resurser ägnas åt utvecklingen av nya sys
tem, radiobaser och produkter inom Ericssons version 
av tredje generationens mobiltelefonisystem UMTS. 
Systemen bygger på bredbandig CDMAfWCDMA) 
radioteknologi och ATM transmission. 

Sektionschef Test support, 
RNC 

Vi söker en chef till vår sektion för Test support. 
Sektionen ansvarar för avdelningens provmiljö. 
Detta omfattar maskinvara, mjukvara och testhjälp
medel. Du har 2-3 års erfarenhet av att leda denna 
typ av verksamhet. 

Kontakt:Bo Wessel 08-404 54 50 
e-mail:bo.wessel@era.ericsson.se 

Test Support, RNC 
Vi söker personer med kompetens inom bl a följande 
områden: 

• Program produktion (object time/Clearcase) 
• Support av testmiljö/testverktyg 
• Metoder/hjälpmedel 
• Unix 
• TCM 
• Trouble shooting 

Kontakt.Bo Wessel 08-404 54 50 
e-mail:bo.wessel@era.ericsson.se 
Till utvecklingsenheten för Radio Network 

Controller (RNC) i Kista, söker vi nu ytterligare 
förstärkningar inom Integration & Verifiering. 
RNC nodens uppgift är bl.a. kontroll av radionät, 
mobila terminaler, samt kommunikationen med 
telefoni- och data näten 

System verifierare, RNC 
Vi söker personer med tidigare erfarenhet av inte
grering, verifiering och utvärdering av telecom-
/datacom system. 

Du kommer att arbeta med bl.a. ATM och IP 
baserade protokoll, baserade på C,C+ + , JAVA och 
Corba, för styrning och kontroll av radionätet samt 
"routing" av krets- och paketkopplad trafik. 

Kontakt Joakim Olsson 08-764 10 66 
e-mail:joakim. olsson@era.ericcson.se 
eller Mats Magnusson 08- 585343 46 
mail:Mats.E.Magnusson@era.ericcson.se 

Idag har vi ett flertal experimentsystem i drift, över 
hela världen och går nu vidare i utvecklingen av 
vårt kommersiella system. 
Vill du veta mer? 
Besök vår hemsida: 
http://wrn.ericsson.se 

I&V delprojektledare, RNC 
Vi söker en delprojektledare som ska leda våra pro
jektåtaganden för integration och verifiering i vårt 
första kommersiella projekt. Du kommer att ingå i 
enhetens projektledningsgrupp där du representerar 
vår del i projektet. Delprojektet omfattar integra
tion, verifiering samt utvärdering av RNC noden. 
Dessutom ingår hjälpmedel, program produktion 

samt samordning mellan de olika konstruktionsen
heterna inblandade i projektet, t.ex. Helsingfors, 
Linköping, Kista. 

Du har ett par års tidigare erfarenhet av att leda 
I&V verksamhet. 

KontaktrBo Wessel 08-404 54 50 
e-mail:bo.wessel@era.ericsson.se 

För samtliga ovanstående tjänster: 
Skicka din ansökan till: 

Ericsson Radio Systems AB 
ERA/R/HS Inger Holmgren 
16480 STOCKHOLM 
märk din ansökan med vilken tjänst du söker samt 
kontaktperson. 

Make yourself heard. 

ERICSSON 

http://greg.ro-
mailto:gers.b@era.ericsson.se
mailto:Leif.Syrstad@era.ericsson.se
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mailto:elisabeth.sandstrom@era.ericsson.se
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mailto:KerstinJacobsson@eka.ericsson.se
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tekniskt förståelse då vår fokus ligger på ledtider, kvalitet 
och leveransprecision. Goda kunskaper i engelska då vå
ra kunder finns utanför Sverige. Hör gärna av dig så be
rättar vi mer. 

Kontakta: Lars Pettersson, 08-585 35 369, Börje Blom-
roos, 08-585 35 338. Ansökan: Inköp, Ericsson Radio 
Systems AB, AH/H Tom Larsson, 164 80 STOCKHOLM, 
tom.larssoni8era.erksson.se. 

Products are developed. The aim is to meet future access 
needs with a portfolio of both narrowband and broad
band products. The demands for Total Solutions are ta
ken cared of within the Sub Product Unit Access Solu
tions. That's us! 

WHAT DO YOU WANTTWe expect you to be used to 
work in projects and that you enjoy handling external 
contacts. You are young, should have the power of initia
tive and appreciate team as the platform of working to
gether. You find sharing knowledge as a natural part of 
your work. We think that you have a B.Sc or equfva-
lentWHAT DO YOU GETTYou will join an organisation 
where you will get room for your own ideas and a great 
possibility to grow with the responsibility you take. We 
focus a lot of our efforts to maintain and develop com
petence both short and long term, this has been the ba
sis when forming our organisationAnd, of course we fi
nalise the position together with youlGive your self 10 
minutes and call; 

Contact: Eric Nasman, +46 8 719 67 99; +46 70 519 67 
99, eric.nasmanSetx.ericsson.se, Pia Synnerman, +46 8 
719 23 68; +46 70 519 23 68, pia.synnerman@etx.encs-
son.se, Human Resources: Cunillla Lundborg, +46 8 719 
10 60, gunilla.lundborg-regnér Setx.ericsson.se. Appli
cation: Help us X/AC, Ericsson Telecom AB, Margareta 
Bringby, TN/ETX/X/AH, 126 25 STOCKHOLM, margare-
ta.bringby@etxericssons.se. 

ERICSSON TELECOM AB, TELEFONPLAN 

Wireline Systems develops and markets products for te-
lecommunication.We work with broadband and narrow 
band switching products such as ANx (ADSL), Access 
9IOandAXE 10. The product area is full of new techno-
logy.We work with many interesting suppliers on strate
gic/tactical sourcing level with products from systems 
and OEM's to components. We participate in the deve
lopment of the products and negotiates and close 
agreements with the different suppliers.Wireline 
Systems Sourcing organisation is under development 

Therefore, we are looking for a number of new mem
bers to the Sourcing teams.We have the following posi
tions open Senior Buyer System and CEM (Contract 
Electronic Manufacturer)Buyer System and CEM 
(Contract Electronic Manufacturer)Buyer Mechanics 
and/or InterconnectSenior Buyer ComponentsBuyer 
ComponentsProduct EngineersBack Office-Contract 
hondlingPrice calculationOrder desk 

The general profile lor the positions above are that 
you are result oriented, have good skills in English and 
have social skills to work in teamsSpecification for each 
position: 

SENIOR BUYER 
• Main TasksWork close to development projects and 
product management and find the optimal sourcing so
lutions for the actual products.Work out and negotiate 
the agreements with the suppliers. Participate in suppli
er market anatysis.Set sourcing strategies for the 
area.Work close to the suppliers and develop them to 
perform better for the benefit of Ericsson and the sup
plier. 

Profile:Experienced in Sourcing on Strategic/Tactical 
Level in the actual product area Shown good capabilities 
to run sourcing projects and negotiations Economic or 
Technical exam Very good in English Highly result- and 
business oriented and creative Able to work indepen
dently or in teams with suppliers under pressed cir
cumstances Well developed social skills 

BUYER 
• Main TasksWork close to designers and find the opti
mal sourcing solutions for the actual productsWork out 
and negotiate the agreements with the suppliers. Parti
cipate in supplier market analysis.Participate in supplier 
development programs. 

ProfiJeTechnkal experience with a commercial in-
terestor. Experienced in Sourcing/Logistics on any level. 
Worked in development projects in the actual product 
area. Economic or Technical exam. Very good in English. 

Able to work independently and in teams. Good social 
skills 

PRODUCT ENGINEER 
• Main Tasks: Technical interface towards the supplier 
for actual products concerning:requirements on design, 
production and test product documentation. Product 
calculations. Participate in price negotiations and suppli
er development programmes. ProfileGood technical ex
perience from PBA's and/or components (design, docu
mentation, layout). Set requirements and ordering of 
technical material for the development projects. Experi
ence from Ericsson's product documentation systems. 
Technical exam. 

BACK OFFICE 
• Main Tasks: administrative support to buyers, price 
calculations, requests and Contracts handling, products 
listing. Statistics. Profile: Experienced from Sourcing/Lo
gistics administration. Able to handle/willing to learn 
Ericsson products and sourcing IS/IT systems 

Contact: Christer.COhlsson, +45 8 719 04 53, 070 523 
22 97, christer.c.ohlsson@etx.ericsson.se., Application: 
Wireline Sourcing, Ericsson Telecom AB, TN/ETX/X/AH 
Margareta Bringby, 126 25 STOCKHOLM, 
margareta.bringby@etx.ericsson.se. 

wmmmmmmmmmmammmmBmmmam 
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Product Area Management 
The mission of the Corporate Technology Sourcing Or
ganization is to support Ericsson's profitability and 
growth through new Business Logic and one Company 
Approach. We, find synergies, increase efficiency, drive 
early participation in projects. We are an attractive 
customer to our suppliers. The strategi is focused on: Al
liances with key Suppliers managed by Corporate Pro
gram Managers, Business Model Management and as
sisting the BU/PU-Sourcing organisation in order to 
provide Ericsson leverage, Best Practice sharing and 
Escalation Routines. 

• The Product Area cover a large area consisting of 
enabling technologies such as a mix of Systems- Sof
tware and Hardware or stand alone Software or Hard
ware as well as Applications Software, all integrated in 
solutions aimed for our Customers. The Product Area is 
split in eight (8) sub areas each with a PAM-Team Lea
der and a a number of Team members alllocated at 
BU/PU-level.The Customers include R4D Mgmt, Product 
Mgmt, BU Mgmt and MU Mgmt through a decentralised 
Tactical- and Operative Sourcing Organisation.The Ope
ration is based very much on Networking, Customer in
volvement through crossfunctional teams. 

The responsibility for the Product Area Management 
(PAM) OEM/SW is to utilise synergies and to optimise 
the supplier base for the Product Area via Reference 
Teams and Steering Groups. Within the product area dri
ve and co-ordinate activities to: Build and maintain pro
duct area teams, steering groups and networks Secure 
the Corporate Program Managers (CPM's) role Define 
and implement sourcing strategies Define, develop and 
maintain a preferred suppliers list Consolidate Ericsson's 
business to fully utilise the commercial strength Develop 
business models Ensure Business IntelligenceYou report 
direct to the Wee President of Corporate Technology 
Sourcing. 

To qualify for this job you must have experience from 
either a leading Business Coordination Role (ETP-defini-
tion) combined with a previous line manager position or 
you currently hold a Systems- or Product Management 
position where Software is predominant A Business Le
gal, and Software Licensing background and understan
ding preferably in Sourcing of technology is key, A few 
years in a Business related Line Manager Role is neces
sary. This combined with a genuine Business understan
ding, visionary thinking and communication skills are key 
enablers in this job.For more information, please see be
low. 

Contact: Lennart Nilsson, 08-757 02 10, lennartnils-
son@era.ericsson.se, Bo Holmstedter, 08-757 08 72, 
bo.holmstedter@etx.ericsson.se. Application:, Ericsson 
Radio Systems AB, T/HS Elisabeth Sandström, Torsham-
nsgatan 23, SE-164 80 STOCKHOLM, elisabeth.sand-
strom@era.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Supply Manager 
(sektionschef) 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för Telekommunikation såsom stråmförsörj-
ningsutrustningar och -system, klimatsystem samt ener
giövervakningssystem och energirelaterade tjänster. 

• Till vår enhet Soucing & Support söker vi en Supply 
Manager (sektionschef) som ansvarar tekniskt och kom
mersiellt för att försörjningen från underleverantörerna 
inom ett visst materialområde görs på ett optimalt satt 
avseende totalkostnad, flexibilitet etc Supply Managern 
är personalansvarig för de strategiska inköpare och 
komponentingenjörer (totalt ca 8 personer) som arbetar 
inom materialområdet Sektionens uppgift är att stötta 

de interna användarna av materialet (dvs konstruktion 
och produktion) tekniskt och kommersiellt över hela liv
scykeln, dvs från det att ett behov uppstår på ritbordet 
tills slutprodukten lagts ner. 

Utvecklingen av materialförsörjningen drivs till stor del 
inom tvärfunktionella team kallade SATår (Supply Area 
Teams), där basen utgör Supply Managerns egen perso
nal kompletterat med personal från konstruktion, pro
duktion etc 

SATårnas ansvar omfattar bland annat: Fastställande 
av kraven på försörjningen. Analys av leverantörsmarkna
der. Framtagande av strategier/handlingsplaner. Styrning 
av komponent-/leverantörsval. Benchmarking. Initiera 
förbättringsaktiviteter/-projekt Leverantörsranking/-ut-
veckling. Supply Managerns roll är att leda, stödja samt 
kompetensutveckla sin personal i ovanstående arbete. 

Kontakta: Dag Hassler, 08-721 63 90, 
Dag.Hassler@eka.ericsson.se, John Gustafsson, 08-721 
67 23, John.Gustafsson@eka.ericsson.se. Ansökan: Sup
ply manager K99048, Ericsson Components AB, Energy 
Systems KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 STOCKHOLM, 
Cv.Energy@eka.ericsson.se. 

mmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmm 
ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Operativ inköpare 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för Telekommunikation såsom strömförsörj
ningsutrustningar och -system, klimatsystem samt ener
giövervakningssystem och energirelaterade tjänster. 

• VI söker en operativ inköpare till vår enhet Opera
tions. Du kommer att delta aktivt i projekt- och ordertlö-
de genom bl a leverantörskontakter, orderregistrering 
och orderbevakning, ansvara för leveranser, reklamatio
ner och uppföljning samt delta i leverantörsutvecklingen 
tillsammans med våra strategiska inköpare. Du kommer 
att ha daglig kontakt med leverantörer, spedition och 
beställare samt handha administration och utskrifter av 
kommersiella handlingar. 

önskvärda kvalifikationer är att du har en akademisk 
examen samt erfarenhet från inköps- eller planeringsar
bete. Du måste behärska engelska flytande i tal och 
skrift Som person har du vana att hantera personliga 
kontakter och tycker om att ständigt ha många bollar i 
luften. 

Kontakta: Robert Klamer, 08-721 65 23, RobertKla-
mer@eka.ericsson.se, Kerstin Sandqvist, 08-721 74 61, 
Kerstin.Sandqvist@eka.ericsson.se. Ansökan: märkt 
9083, Ericsson Components AB, Energy Systems 
KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 KISTA - STOCKHOLM, 
CV.energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Leadtime, delivery precision and complete deliveries 
are focused within Business Unit CSM Systems. In order 
to reach our goals a new unit for purchase and supply 
management AXE within Logistic Management (LV/L) 
has been formed. The unit is responsible for negotiating 
and signing contracts with suppliers, ensuring that sup
pliers can meet demands from the TTC-process, and 
securing complete supply packages needed in the 77C-
flowfornew product packages. 

• We are headed for high speed and accuracy in our 
TTC flow. To be able to support Supply Unit AXE with 
qualified first tier suppliers, we need to reinforce the 
unit with an additional person who can work with:- in-
dentifying and building partner relations with suppliers 
for new products - developing and negotiating commer
cial and logistical contracts with our suppliers - maintai
ning information about our products and supplier base 
TTC systems - participating in ensuring smooth releases 
of new product packages. 

The work requires a good understanding of business 
practices as well as of TTM and TTC-flows. Previous expe
rience from sales, purchasing, logistics or distribution is 
an asset. An excellent command of the English language 
is required as well as good analytical and communica
tion skills. 

Contact: Leif Lasson, 08-585 34 633, 
leif.lasson@era.ericsson.se, Benita Nilsson, Human Re
sources, 08-757 19 14, benrta.nilsson@era.ericsson.se. 
Application: Kerstin Almblad, Ericsson Radio Systems 
AB, LV/HS, 164 80 STOCKHOLM, 
kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

mmmmMmmmfflmmmmmmmsmmmmm 
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Produktenheten Bredbandiga Radionät (Product Unit 
Wideband Radio Networks) utvecklar nya system och 
produkter för Ericssons bredbandiga mobiltelefon
system, tredje generationen, UMTS. Systemen bygger 
på bredbandig CDMA (WCDMA) radioteknologi och 
ATM transmission. Produktenheten är placerad i Kista, 
Stockholm.Supply-enhetens ansvar sträcker sig från un
derleverantör till site-leverans, dvs vi ansvarar för att 
rätt produkt år på rätt plats vid rätt tidpunkt hos kund. 
Detta innebär att supplystrategier, orderhantering och 
distribution år en mycket viktig del för att klara de upp
satta kraven på korta ledtider, hög flexibilitet och liten 
kapitalbindning. Vi befinner oss i dag i ett expansivt 

skede och behöver förstärkning inom nämnda områ
den. 

• Enheten har en central roll i att bygga upp det nya 
supply-flödet Vi kommer att införa en ny affärsmodell 
vid försäljning av våra produkter. För att kunna införa 
denna arbetar vi med TTM/TTC-processerna och nya af
färssystem (ex SAP R/3). Dina erfarenheter från dessa 
områden är viktiga för oss. Arbetet sker i samarbete 
med marknadsenheter, produktledning och produktut
vecklingsprojekt 

Vi söker dig som är civilingenjör eller civilekonom med 
några års arbetslivserfarenhet och som nu med stor en
tusiasm och kreativitet vill vara med från början och byg
ga upp vår enhet Du är öppen för förändringar och ser 
fram mot nya utmaningar. Du har förmågan att entusias
mera din omgivning och du tar egna initiativ för att nå 
uppsatta mål. Du har en hög personlig drivkraft och kan 
arbeta självständigt.I gengäld erbjuder vi dig ett spän
nande och utmanande arbete i en dynamisk och stimu
lerande miljö, med stora möjligheter för personlig vida
reutveckling. 

Kontakta: Natalie Jost, Tel 08- 404 49 33, 
natalie.jost@era.ericsson.se, Björn Andersson, Tel 08-
757 06 60, bjorn.anderson@era.ericsson.se. Ansökan: 
R/H1232, Ericsson Radio Systems AB, R/HS Inger Holm
gren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PU-WRN@era.erics-
son.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
KISTA 

Business Managers 
The Global Sourcing Organisation within Ericsson Busi
ness Segment Consumer Products in Kista are looking 
for new employees: Business Development within the 
Global Procurement Organisation is a unit dealing 
mainly with non-phone specific project management 
and support We are looking for two new Business Ma
nagers. Focusing on, but not limited to, the general bu
siness and commercial aspects, the main areas of re
sponsibilities are: Business Structuring, including setting 
up and reviewing concepts and strategies as well as le
ad/support the implementation thereof. Leading/sup
porting and Structuring of Alliances/Partnership. Non-
Phone Project Management and Contracting. Internal 
Business Consulting. Trade Regulations. 

• In order to keep up with the high growth within the 
business and the challenges this presents to our unit 
we now need additional Business Managers. We are 
searching for innovative and creative business professio
nals who have a proven high competence and track re
cord within the areas of business project management 
consulting, purchasing, sales or business development. 
You have an eye for the total picture, have a strategic 
focus, are accustomed to international business, have 
the skill to make different competencies join forces and 
work towards defined goals, and knows how to optimi
se a business venture. You stand for time, accuracy, re
spect and quality in your work. 

Contact Sixten Nordmark, 08-585 326 85.. Applica
tion: Business Managers, Ericsson Mobile Communica
tions AB, KI/ECS/HKA Gunn Sahlberg, 164 80 Stock
holm, gunn.sahlberg@ecs.ericsson x . 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Logistiker 
Cellular Transmission system (CTS) är ett affärssegment 
inom Ericsson Radio Access AB. Vi erbjuder kompletta 
transmissionssystem för alla mobila tillämpningar. 
Systemen ökar utnyttjandegrad av infrastruktur och ger 
ökad kontroll, flexibilitet och tillförlitlighet För att kunna 
möta kundernas krav på snabba lösningar krävs själv
ständiga och kunniga medarbetare. CTS består för när
varande av 80 personer och nu behöver vi utöka vår 
personalstyrka med ytterligare personal. 

• Tjänsten som logistiker omfattar orderhantering, dvs. 
ansvar för materialflödet från order till leverans. Detta 
innebär kundkontakter och uppföljning av ordrar. 

Du som söker har ekonomisk eller teknisk utbildning 
på gymnasienivå samt några års erfarenhet av ansvar för 
leveranser och skeppning. Praktisk erfarenhet av SAP/R3 
är meriterande. Du behärskar dessutom engelska i tal 
och skrift. Som person är du ansvarsfull, initiativrik och 
flexibel samt är van att arbeta både självständigt och i 
grupp. Arbetet kräver också att du har en känsla för servi
ce och har lätt för att samarbeta och kommunicera. 

Kontakta: Todd Barett, 08-757 21 94, Madeleine Koch, 
Personal, 08-757 17 49. Ansökan: Logistiker, Ericsson 
Radio Access AB, Kl/RSA/HPS, Box 11, 164 93 STOCK
HOLM, bettina.jensen@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Strategisk inköpare 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för Telekommunikation såsom strömförsörj-

ERICSSON TELECOM AB, TELEFONPLAN 

WHY YOU? 
• We are now looking for You who preferable have ex
perience from New Product Introduction (NPI) work. 
Background or knowledge in production, installation or 
procurement also gives you the right profile.WHY 
USTWe, Access Solutions, has end to end responsibility 
for our products. To manage this Supply & Sourcing is a 
vital part During -99 new Solutions are made based on 
the Access 910 platform. We will also work with produc
tion transfer of existing products. 

SCOPE OF W0RK?New Product IntroductionsTransfer 
of productionWEB based orderingArranging and closing 
agreements with subcontractorsWHERE DO YOU FIND 
USTWrthin the business Unit Wire Line Systems, Access 
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ningsutrustningar och system, klimatsystem samt ener
giövervakningssystem och energirelaterade tjänster. 

• Till vår enhet Sourcing & Support, Projects & Custom 
materials söker vi en Strategisk inköpare med följande 
huvudsakliga arbetsuppgifter Ansvara för att genomföra 
leverantörsmarknadsanalyser, göra levemtörs-bedöm-
ningar och kontinuerligt genomföra leverantörsutvärder
ingar samt återkoppla resultatet till leverantören och till
sammans med denne ta fram och följa upp förfoätt-
ringsåtgärder. Driva interna samarbetsgrupper med re
presentanter från konstruktion, produktledning, produk
tion, etc samt dfto med leverantörer i syfte att erhålla 
långsiktiga och bestående förbättringar inom sitt eget 
ansvarsområde. Genomföra årliga förhandlingar med di
na utpekade leverantörer. 

Arbetet kräver att du har en ingenjörsexamen, gärna 
civilingenjör. Vidare bör du har arbetat med strategiskt 
inköpsarbete gentemot konstruktion och produktion, 
gärna från något större företag. Meriterande om du har 
erfa-renhet av Cap, R3 eller Eliza. Du bör ha goda kun
skaper i engelska. Som person är du flexibel, utåtriktad 
samt har lätt för att uttrycka dig i tal och skritt. Eventuellt 
har du erfarenhet av arbete i andra länder. 

Kontakta: Dag Hassler, 08-721 63 90, 
Dag.Hassler@eka.ericsson.se, John Gustafsson (Perso
nal), 08-721 67 23John.Gustafsson@eka.ericsson.se. 
Ansökan: 99017, Ericsson Components AB, Energy 
Systems KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 STOCKHOLM, 
Cv.Energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Gruppledare/inköpschef 
Affärssegmentet ANP - Antenna Near Products - har to
talansvar för sitt produktområde, som omfattar del
system i radiobasstaioner till samtliga mobiltelefonis-
landar der såsom GSM, DCS, PCS, D-AMPS, E-TACS, 
NMT, WCS och PDC Produkterna innefattar mikrovågs
teknik, analog och digital HW, mekanik samt program
vara. Utvecklingen och produktifieringen sker i nära sa
marbete med alla Ericssons affärsenheter inom affär
sområdet Nätoperatörer. ANP år kompetenscenter for 
mikrovågsfilter, linjära RF effektförstärkare MCPA, com
biners, power amplifiers, lågbrusförstärkare, muhjkopp-
lare och radiotesthopar, mm. 

• VI söker nu en gruppledare till vår inköpsenhet Grup
pen består av 8-10 medarbetare. 

Du som söker har helst högskoleutbildning och flerå
rig erfarenhet av arbete inom Ericsson. Arbetet kräver en 
mångårig erfarenhet av professionellt inköpsarbete och 
av strategisk inköp samt erfarenhet av personalledning. 
Du har goda svenska och engelska språkkunskaper, i bå
de tal och skrift Det är en fördel om du dessutom har 
någon slags ledarskapsutbildning. Som person har du 
lätt för att kommunicera och att samarbeta med andra. 
Du besitter också en stor ledarförmåga. 

Kontakta: Arne Holmberg, 08-757 58 83, Bim Ahlström, 
personal, 08-757 16 74. Ansökan: Gruppledare/inköp
schef, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS, Box 11, 
164 93 STOCKHOLM, bettina.jensen@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Returhanterare 
Cellular Transmission system (CTS) är ett affärssegment 
inom Ericsson Radio Access AB. Vi erbjuder kompletta 
transmissionssystem för alla mobila tillämpningar. 
Systemen ökar utnyttjandegrad av infrastruktur och ger 
ökad kontroll, flexibilitet och tillförlitlighet För att kunna 
möta kundemas krav på snabba lösningar krävs själv
ständiga och kunniga medarbetare. CTS består för när
varande av 80 personer och nu behöver vi utöka vår 
personalstyrka med ytterligare personal. 

• Som returhanterare kommer du ha ansvar för retur
materialflödet Arbetsuppgifterna innebär i huvudsak 
kundkontakter med våra kunder i utlandet där returgods 
registreras, hanteras, granskas, ersattes eller returneras. 

Du har en ekonomisk eller teknisk utbildning på gym
nasienivå och erfarenhet av orderhantering med ansvar 
för leveranser och skeppning. Det är meriterande med 
praktisk erfarenhet av SAP/R3. Som person är du an
svarsfull, flexibel, initiativrik och van att arbeta både själv
ständigt och i grupp. Arbetet kräver också att du har en 
känsla för service och har lätt för att samarbeta med 
andra. Eftersom det förekommer mycket kontakter med 
utlandet krävs det goda kunskaper i engelska både i tal 
och skrift 

Kontakta: Todd Barett 08-757 21 94, Madeleine Koch, 
08-757 17 49. Ansökan: Returhanterare, Ericsson Radio 
Access AB, KI/RSA/HPS, Box 11,164 93 STOCKHOLM, 
bettina.jensen@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Supply Planning 
Supply enhetens ansvar sträcker sig från underleveran
tör till site-leverans, dvs vi ansvarar för att rätt produkt 
är på rätt plats vid rätt tidpunkt hos kund. Detta innebär 

att prognoser och planering är en mycket viktig del i 
supply-flödet för att klara de uppsatta kraven på korta 
ledtider, hög flexibilitet och högt TTO. Vi befinner oss 
idag i ett expansivt skede och behöver förstärkning in
om Supply Planning - WCDMAEnheten Supply Plan
ning har en central roll i supply-flödet och kommer att 
arbeta nära marknadsenheter, Supply Un ft (SU), inter
na- och externa produktionsenheter, produktledning 
och -utveckling. 

• Din uppgift blir att med marknadsprognoser som bas 
strategiskt planera och dimensionera suppfy-kedjans ka
pacitet på medellång- och långsikt Du kommer att an
svara för en eller flera produktområden.Vi söker dig som 
har högskoleVunfversitetsexamen med teknisk/ekono
misk inriktning och som nu med stor entusiasm och kre
ativitet vill vara med och bygga upp vår Supply Planning 
enhet Erfarenheter från planering är meriterande. 

Du som söker är en team-spelare som är öppen för 
förändringar och ser fram mot nya utmaningar, har ett 
starkt intresse för siffror, är analytisk, samt har ett tek
niskt allmänintresse och ett gott affärsmannaskap. Du 
har förmågan att entusiasmera din omgivning, du tar eg
na initiativ och har en hög personlig drivkraft för att infria 
uppsatta mål.I gengäld erbjuder vi dig ett spännande och 
utmanande arbete i en dynamisk och stimulerande mil
jö, med stora möjligheter för vidareutveckling. 

Kontakta: Marcus Fahlström, Tel 08-585 322 74, mar-
cus.fahlstrom@era.ericsson.se, Björn Anderson, Tel 08-
757 06 60, bjom.anderson@era.ericsson.se. Ansökan: 
R/H1221, Ericsson Radio Systems AB, R/HS Inger Holm
gren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PU-WRN@era.erks-
son.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LINKÖPING 

Supply Planning 
Inköpsavdelningens främsta uppgift år att säkerställa 
fabrikens försörjning av produktionsmaterial och ansva
ra för att lämpliga avtal upprättas med våra leverantö-

• Arbetet är utåtriktat, kräver god samarbetsförmåga 
och medför dagliga kontakter med såväl Ericssonbolag 
som externa leverantörer både i Sverige och utomlands, 
vilket också medför en hel del resor. 

I arbetsuppgifterna ingår bl a: att planera och imple-
mentera strategier för att kontinuerligt förbättra våra le
verantörers produktkvalitet att driva förebyggande kvali
tetssäkringsaktiviteter hos våra leverantörer, att utveckla 
och dokumentera arbetssätt för kvalitetssäkringsarbetet 
att utföra och samordna externa revisioner och leveran
törsuppföljningar, att driva fram lösningar på leverantörs-
relaterade kvalitetsproblem. 

VI söker Dig som: har högskoleutbildning med teknisk 
eller ekonomisk inriktning eller gymnasieutbildning med 
erfarenhet från liknande arbete, har kunskap i moderna 
kvalitetssäkringsmetoder, är analytisk och drivande, är 
bra på att kommunicera, har goda språkkunskaper, fram
för allt i engelska. 

Kontakta: Anders Jenmalm, 013-287160, anders.jen-
malm@ecs.ericsson.se, Stefan Jingbratt 013-287193, 
stefan.jingbratt@ecs.ericsson.se. Ansökan: Kvalitetssäk-
rare, Ericsson Mobile Communications AB, CM/HAS 
Carina Nyberg, Box 1996 581 19 LINKÖPING, carina.ny-

gecs.ericsson.se. 

K O M M U N I K A T I O N 

ERICSSON TELECOM AB, KUNGENS KURVA 

Intet-kommunikatör NNS 
Node & Network Solutions, NNS, är en enhet inom Swit
ching & System Offerings. Vi är ca 300 personer och sit
ter på TN i Midsommarkransen samt på KXI i Kungens 
Kurva. Vår huvuduppgift är att integrera nätlösningar 
och erbjuda kostnadseffektiva AXE-noder och AXE-pro-
dukter i nätverk till fasta operatörer. Vi söker nu en in
ternkommunikatör till NNS. 

• Dina viktigaste uppgifter är att utveckla och effektivi
sera interkommunikationen inom vår enhet samt funge
ra som stöd och bollplank till våra chefer i deras arbete 
som kommunikatörer. Som kommunikatör skapar du 
möten mellan människor, engagerar och skapar förut
sättningar för diskussioner, återkoppling, öppenhet samt 
lärande. Du kommer att ingå i ett nätverk tillsammans 
med andra kommmunikatörer inom Switching och Wi
reline Systems Du rapporterar till chefer för NNS och in
går självklart i NNS s ledningsgrupp. 

Du har några års erfarenhet som kommunikatör, är 
drivande och initiativrik. Du är van att arbeta självstän
digt samt talar och skriver engelska obehindrat 80% av 
kommunikationen sker på engelska!!! 

Kontakta: Susanne Borg. Human Resources, 08/719 
6575, susanne.borg@etx.ericsson.se, Kalman Rozsa, 
08/719 1562, kalman.rozsa@etx.ericsson.se. Ansökan: 
Interkommunikatör NNS, Ericsson Telecom AB, 
KX1 /ETX/X/XN Susanne Borg, 126 25 Stockholm, susan-
ne.borg@etx.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Manager Internal 
Communications 
TDMA Systems - BMOA is one of the fastest growing bu
siness units within Ericsson Radio Systems. We are the 
market leader for cellular telephone systems and servi
ces based on TDMA standards. Our main markets are in 
North and South America. Globally we are 9200 
employeesAt TDMA Systems, we have an exciting futu
re ahead of us. To make sure that all our co-workers, 
locally as well as globally, are aware of our business 
plan and buy into our strategies for future success, we 
have to increase focus on internal communications. We 
are now looking for a seasoned communications expert 
to help us take on this challenge. 

• The task is both strategic and operational. The goal is 
to increase management communications awareness 
throughout the organization.Your challenge is to build 
up internal communications to ensure that all commu
nications channels are used in an optimal way. This in
cludes meetings, management development programs 
as well as printed and electronic media. 

We believe that you have journalistic background or a 
relevant academic education. You have several years' ex
perience of driving communications in a fast moving en
vironment Fluency in written and spoken English is a re
quirement as well as an excellent team spirit It is a plus 
if you have experience of communications in an interna
tional contextYou will report directly to the head of Hu
man Resources and Operational Development and work 
with a small competent team to build a global network. 
It is necessary to work closely with TDMA market com
munications and the Ericsson communications network 
in order to deliver the same messages externally and in
ternally. 

Contact: Elisabeth Fellbom, +46 8 757 3352, 
elisabeth.fellDom@era.ericsson.se. Application: Manager 
Internal Communications, Ericsson Radio Systems AB, 
KI/ERA/AH/HC Inger Nyström, 164 80 STOCKHOLM, in-
ger.nystrom@era.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

.GSM is the worlds leading digital mobile system - with 
over ISO million users, growing by 5 million subscribers 
a month. Ericsson with over 40 percent of the market, is 
the unchallenged global leader in GSM. We are seeking 
dedicated professionals who conjoin us in helping 
Ericsson to meet the challenge of the future in this dy
namic and exciting market 

Marketing Communications 
Interactive Media Project 
Manager 
• A position is available for an experienced project lea
der to work with global and strategic Marketing Com
munications interactive multimedia projects presenting 
Ericssons mobile systems and solutions. The presenta
tions have multiple purposes such as demos and inte
ractive presentation material at exhibitions and other 
external events, customer meetings and customer semi
nars The presentations are also useful for individual 
learning and competence development They are also 
published on the Internet 

Working in close cooperation with the product mana
gers, the project leaders job involves support in formula
ting messages, structuring and developing pedagogical 
outlines explaining and transforming technical descrip
tions and presentations into striking and effective realisa
tions of how our products can bring value to the custo
mer. The project leader also initiates and supervises pro
duction of illustrations, writes speakers scripts etc and 
sees to it that all different parts are joined together into 
a well-functioning interactive presentation. This work is 
performed together with well-reputed consultancy firms 

You will be joining a highly professional team within 
the marketing communications department based at 
Ericsson Radio Systems in Kista, Stockholm. You are an 
experienced project leader, with a technical and marke
ting focus You have the management skills to run seve
ral concurrent interactive media projects. You are creati
ve and have a genuine interest for pedagogy and graphic 
design. You should have some experience in internet 
publishing and working with Macromedia Director and 
Macromedia Shockwave Flash. You should also be fluent 
in English. Knowledge of mobile telephony would be a 
definite merit 

Contact: Carina Ullemar Lönnbom, +46 8 757 36 96, 
carina.ullemar@era.ericsson.se, Tommy Karman, +46 8 
404 84 66, tommy.karman@era.ericsson.se. Application: 
MARKETING COMMUNICATIONS INTERACTIVE MEDIA 
PROJECT MANAGER, Ericsson Radio Systems AB, 
KI/ERA/LH/S Ewa Strandendahl, 164 80 STOCKHOLM 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Project Manager, 
Media & Public Relations 
TDMA Systems - is one of the fastest growing business 
units within Ericsson Radio Systems. We are the market 

leader for cellular telephone systems and services ba
sed on TDMA standards. Our main markets are in North 
and South America. Globally we are 9200 people. 

• We need a dynamic, fluent English speaker who will 
develop the strategic public relations and press/media 
plan for TDMA Systems. You will manage the project 
flow, execution, development and budgeting of TDMA 
Systems' public relations and press/media activities and 
their support activities worldwide. You should be the ty
pe of person with the skill and experience to provide 
support and leadership for public relations and media 
activities to the Market Units and to work closely with 
BU management to define strategies. Media Relations is 
an important component of our success and you should 
be skilled in identifying opportunities to influence the 
market in ways essential to TDMA Systems' business 
success. At the same time you must be able to define 
and manage large, complex projects, often of a techni
cal nature and to develop important documents/articles 
such as whitepapers. Writing skills are required. 

A knowledge of TDMA Systems would be helpful, as 
would Spanish and Portuguese. You should have a Mas
ters degree or equivalent in marketing/business and 
should have experience of working with Media and/or 
PR. You will be in the Marketing Communications De
partment and will be a part of a dedicated, supportive 
and hard working and creative team. 

Contact Donya Ekstrand, +46 8 40 44848, donya.ek-
strand@era.ericsson.se. Application: Project Manager, 
Media & Public Relations, Ericsson Radio Systems AB, 
AH/HS, 16480 Stockholm, 
elisabetgrahl@era.ericssoase. 

L M ERICSSON DATA AB, MARIEVIK 

Ericssan Business Consulting verkar som konsulter i TT-
branschen med global närvaro. I vår verksamhet som 
omfattar webb, e<ommerce och information manage
ment jobbar 170 personer i Stockholm.Vi är en grupp 
människor med varierande bakgrund. Vår samlade, 
mångfasetterade kompetens i kombination med kun
skap och intresse för såväl beprövad teknik som den 
snabba utvecklingen inom området säkerställer att vi 
kan erbjuda våra kunder den bästa lösningen. 

På konsultenheten Communication & Context arbetar 
idag flera kommunikatörer. Vi behöver förstärkning. 

KOMMUNIKATÖR 
• vi söker någon som har känsla för innehåll, struktur 
och vill skapa användarvänliga och användbara webb-
lösningar.ArbetsuppgifternaVi söker efter dig som med 
hjälp av webb och internetteknik kan hjälpa våra kunder 
lösa sina informationsbehov. Du skall tillsammans med 
kunden identifiera målgrupp, definiera syfte och ta fram 
långsiktiga strategier för deras satsning. Du kommer att 
vara involverad under hela processen från analys till fär
dig produkt Du kommer att ha det övergripande ansva
ret för att struktur och navigeringsfunktioner är tydliga 
och användarvänliga.Vi arbetar i projekt som vi beman
nar inför varje nytt uppdrag, där kommer du att arbeta 
tillsammans med exempelvis grafiker, applikationsut-
vecklare och projektledare. 

Kvalifikationer - Du är van att arbeta i ett nära samar
bete med kunder.- Du har arbetat med information för 
elektroniska medier- Du har stor erfarenhet av att ut
veckla användarvänliga lösningar.- Du är inte tekniker 
men har kunskap om webb teknikens möjligheter och 
begränsningar. Du skall känna till begrepp såsom DHT
ML, site management och interaktiva webbapplikatio-
ner- Du har erfarenhet av konsultbranschen och arbete i 
projektform.- Du behärskar engelska och svenska i tal 
och skrift.Personliga egenskaperDu är drivande, entusias
tisk och nyfiken. Du kan kommunicera dina idéer samt få 
dem förankrade hos kunder och kollegor. Du skall kunna 
förmedla dina kunskaper till gruppen och ta en aktiv del 
i gruppens utveckling.UtbildningDu skall ha relevant ut
bildning från högskola eller motsvarande.För mer infor
mation om jobbet och oss, kontakta någon av oss: Ste
fan Pettersson chef eller Ulf Mohager webbkommuinka-
tör. 

Kontakta: Stefan Pettersson, 08-721 72 82, Stefan.pet 
tersson@edtericsson.se, Ulf Mohager, 08-56861334, 
urf.rnohager@edtericsson.se. Ansökan: Kommunikatör. 
recruftment@edtericsson.se 

K V A L I T E T 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

KvalHetssamordnare 
Kistafabriken år Ericsson Radio Access ABs produktion
senhet Vi Unns i Kista och sysselsätter omkring 800 
personer av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio 
Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet år till
verkning av radiobasstationer till mobilnät 

• Som kvalitetssamordnare inom ytmonteringen kom
mer du att arbeta med koordination av kvalitetsutveck
ling, handha klagomål från kund, driva SPS-införande 
samt SMT (Seven Management Took) och QT (Quality 
Tools) i syfte att genomföra korrigerande åtgärder. 

VI söker dig som är högskoleutbildad inom maskintek
nik med inriktning kvalitet Du har erfarenhet av kvalitet-
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sarbete, helst inom elektronikindustrin. Som person är 
du en kämpe som har lätt för att entusiasmera och moti
vera arbetsgrupperna till att ständigt förbättra verksam
heten. Du är analytisk, initiativrik och drivande. 

Kontakta: Jan-Olof Höri, 08-404 78 43, Lars-Åke Eriks
son, personal, 08-404 38 65. Ansökan: Kvalitetssamord-
nare, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Cicki Matts
son, Box 11, 164 93 Stockholm, 

christina.mattssontarsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

SW Quality Manager 
Vill du använda dina yrkeskunskaper från tex. sw-de-
sign eller -verihering i nya sammanhang? Då är du väl
kommen att kontakta oss. Vi är en grupp, med adress i 
Kista, som arbetar med kvalitetssäkring av GSM bassta
tionen, och just nu behöver vi förstärkning i gänget av 
någon som år kunnig i mjukvaruutveckling. Kvalitet på 
våra produkter bedöms ytterst av våra kunder. Ansvaret 
för kvalitet har våra produktågande linjeenheter. 

På enheten LRF/Q bistår vi hela LR till kvalitetssäk
ringen av dessa produkter genom att: ge utvecklings-
och förvaltningsprojekten stöd i form av tex. kvali
tetsplan, riskanalyser, göra revisioner av projekten och 
av kvalitetsledningssystemet IS0900J, göra uppföljning 
på skilda problem i form av orsaksanalyser (Root Cause 
Analysis), utvärdera och utveckla de metoder/verktyg 
och mätningar som vi använder för kvalitetsuppföljnin
gjust nu pågår ett RMOC övergripande förbättringspro
jekt, World Class Provisioning. 

• Inom detta projekt finns tuffa krav på förbättring av 
bl.a. produktkvaliten och vi har stora förväntningar på al
la medarbetare inom RMOC. Du kan därför räkna med 
utmaningar i jobbet och du måste kunna arbeta själv
ständigt Vårt mål i kvalitetsgruppen är att växa med ar
betsuppgifterna och för att undvika att arbetet blir ensi
digt och snävt ska vi rotera jobben och utbyta erfaren
heter inom gruppen, men i dag behöver vi framförallt 
förstärkning med en sw-expert Vi vill också ha mer erfa
renhetsutbyte med andra Ericssonbolag. 

Dina kunskaper om sw-utveckling är det viktigaste till
skottet till vår grupp, då arbetsuppgifterna kommer att 
kopplas till säkring av sw-kvalitet. Du måste också ha en 
vilja att utvecklas och tro på det du gör. Du har högsko
leutbildning som systemerare eller civilingenjör. Om du 
har arbetat med undervisning eller som gruppledare är 
det en merit.Hör gärna av Dig t i l l . 

Kontakta: Ann-Christin läderholm, 08-4042459, C-G 
Sundquist, 08-7573215, Susanna Wahllöf, personal, 08-
58531669. Ansökan: SW Quality Manager, Ericsson Ra
dio Systems AB, LR/H la Pettersson, 164 80 STOCK
HOLM, ingegard.pettersson@era.ericsson.se. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB. 
MÖLNDAL 

Projektkvalitetsingenjör 
Divisionen för Flygradar utvecklar och marknadsför 
fh/gradarsystem all bl a JAS39 Gripen och JaktViggen. Vi 
söker en projektkvalitetsingenjör som skall arbeta med 
kvalitetssäkring inom våra flygradarprojekt 

• Du kommer att ingå i ledningen för projekten JURA 
och MACS och ha till uppgift att planera och följa upp 
kvalitetssäkringsarbetet inom projektet Du kommer att 
få arbeta tillsammans med våra projekt- och delprojekt-
ledare samt med vår kund. 

Du som söker skall ha teknisk utbildning på lägst gym
nasienivå samt vara intresserad av kvalitetetssäkringsar-
bete. Erfarenhet av programvaruutveckling är ett plus. 
Som person bör du ha lätt för att samarbeta samt vara 
drivande och ordningsam. 

Kontakta: Lars-Göran Pettersson, 031-747 1239, lars-
goran.pettersson@emvv.ericsson.se. Ansökan: PROJEKT-
KVALAITETSINGENJÖR, ref nr 99-153, Ericsson Microwa
ve Systems AB, Personal och Organisation, 431 84 Möl
ndal 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Price Manager - GSM -
Middle East & Asia Pacific 
fricsson Radio Systems AB, Kista - KI/ERA/LO/IMGSM 
Business Management & Support Middle East and Asia 
Padfic(ERA/LO)is the unit responsible for new business 
with existing accounts in Asia Pacific and Middle East 
Business Management Support £ Pricing (ERA/LO/L)is 
the unit within LO responsible for Price Management 
and Market Application Management, Market Launch 
etcWe are today based in Sundbyberg, but will from Ju
ne be based in Kista, Torshomnsgatan 23 

• Strategic pricing is becoming an increasingly impor
tant tool in order to win new business both with exis
ting and new customers. In the price management team 
we are now looking for a new price manager. 

The main areas of responsibility for the price manage
ment team are. To develop a price strategy for the regi
on. To support the business managers and KAM teams in 
the local companies in the tender and contract activities 
with price strategies, price recommendations, price ana
lysis and price comparisons. To participate in GSM 
Systems Price Resposible Group and Price Network. 

As a price manager you will co-operate with business 
managers, KAM's and marketing managers in the local 
companiesJhus, you must be prepared to do some tra
velling.. 

The person we are looking for should preferably have 
experience of marketing/sales and pricing of cellular 
systems. We believe the position would give a sales per
son a possibility to deepen their strategical competence 
in marketing of GSM systemsAn academic degree in Bu
siness engineering, fluency in English, an analytic mind 
and a service minded attitude are required 

Contact: Magnus Holmgren, LO/LC, phn +46 8 757 57 
09, magnus.holmgren@era.ericsson.se, Ulrika Anders
son , phn +46 8 757 39 97, 
ulrika.andersson.a.era@ericsson.se, Lars Svärdling, phn 
+46 8 757 29 61, lars.svärdling@era.ericsson.seApplica-
tion: PRICE MANAGER - GSM - MIDDLE EAST & ASIA PA
CIFIC, Ericsson Radio Systems AB, SG/ERA/LOHS Helga 
Holmkvist 164 80 STOCKHOLM, 
helga.holmkvist@era.ericsson.se. 

• • • • • • • • • H B 
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. SUNDBYBERG 

Business Manager -
Turkey and Middle East 
Business Management Middle East and Asia-Pacific 
(ERA/LO) is responsible for business operations for pro
ducts based on GSM, NMTand TACS standards. We are 
now looking for a Business Manager responsible for 
one or several accounts in the Turkey/Middle East Regi
on. 

• As a Business Manager (BM) you are the BMOG am
bassador with the overall responsibility to supervise and 
support the Local Company ( KAM) in achieving the go
als and objectives as set up by BMOG Mgmt The BM 
should also represent the Local Company towards other 
Ericsson units to give good attention and priority for the 
market Major tasks are: Develop and follow-up busi
ness strategies and Account plans together with the 
Local Company (KAM). • Support and Coordinate the 
local company Marketing and Sales activities. • Promote 
BMOG s applications, services and products. - Build rela
tions in the local company and establish good aware
ness for the market in other units within Ericsson. 

We are looking for a Business oriented person with 
wide experiences in market & operations of GSM infra
structure projects. You should be flexible and able to pri
oritize on a very wide range of high level tasks, which are 
related to this role. Turkey and Middle-East region are re
achable within half a day by daily flights. 

Contact: Mikael Eklund, +46 8 404 9029, 
mikael.o.eklund@era.ericsson.se, Eva Fransson, Human 
Resources, +46 8 757 5738, 
eva.fransson@era.ericsson.seApplication: BUSINESS 
MANAGER-TURKEY AND MIDDLE EAST, Ericsson Radio 
Systems AB, SG/ERA/LOH Eva Fransson, 164 80 STOCK
HOLM, eva.fransson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Project Manager 
TDMA Systems - is the market leader for mobile telep
hone systems and services based on TDMA standards. 
Our main markets are in North and South America. Glo
bally, over 9000 people work together toward the suc
cess of this unit 

• We are looking for an energetic and enthusiastic pro
ject manager to be a member of the Marketing Events 
team. You will manage the project flow, execution and 
development of marketing and customer seminars for 
promotion of TDMA applications, services and product 
offerings, and evolution as well as actively promote TD
MA Systems in corporate or cross-unit projects. You will 
be able to work well in a team and at the same time ta
ke the intiatrve to get the best results for the business 
unit You will be responsible for setting the goals and 
objectives for the seminars, coordinating and managing 
the budget supply and production of seminar materials, 
coordinating with other business units and corporate 
activities. You will be expected to measure results 
against objectives for concrete evaluation of activities. 

You hold a Masters degree in 
marketing/business/communication and have knowled
ge of the wireless communications industry. An 
established contact network and experience within Erics
son is an advantage. You have strong interpersonal skills 
and the ability to contribute effectively in meetings. You 
have the desire to travel extensively (50%). In your capa
city as an Ericsson representative during global seminars, 
you have a professional image. Fluency in English is re
quired. Fluency in Spanish and/or Portuguese is an ad
vantage. 

Contact: Heather Johnson, heather.johnson@era.erics-
soase. Application: Project Manager, ERA/AM, Ericsson 

Radio Systems AB, K1/ERA/AH/HS, 164 80 STOCKHOLM 
elisabeth.grahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Business Support Managers 
The Chinese market is the world's fastest growing GSM 
network with more than I million subscribers added to 
the network each month. This rapid growth together 
with an increased competition with both foreign and 
local GSM solution providers put great challenges on 
both the local organisation and the Business Manage
ment organisation in Sweden. On top of this our custo
mers in China is starling to show more interest in Data 
communication solutions and Services that add their 
value. We at Business Management for China, Hong-
Kong and Macao (ERA/LD) are therefore looking for ad
ditional experienced Business Support Managers. 

• You will be responsible to support several accounts 
within China. Your main interface will be the Provincial 
and Regional local offices and the account manager the
re. We believe that we have found a very good structure 
for our co-operation with our Local company in China, 
where we together are formulating goals and strategies, 
which gives us a good possibility to influence the direc
tions of our market messages and execution of tasks. In 
this area you will work together with our main China of
fice in Beijing concluding China wide project such as 
competence centres for new solutions. You will report 
to the Director for Business Management and the job 
requires frequent travel to China. 

The applicant should have several years of experience 
of marketing and sales of mobile systems and previous 
experience of Datacom and/or the Ericsson Product 
portfolio is of course a plus. A university degree in engi
neering or economics is preferred and fluency in the 
English language is necessary. 

Contact: Jan P Moen, tel +46 8 585 307 4 2 , jan.p.mo-
en@era.ericsson.se, Anders Moberg, tel +46 8 404 27 
15 , anders.moberg@era.ericsson.se. Application: Marie 
Thellenberg, Ericsson Radio Systems AB, ERA/LDHA164 
80 STOCKHOLM, marie.thellenberg@era.ericsson.se. 

ERICSSON SUPPLY SERVICES, KISTA 

Innesaijare 
Ericsson Supply Services ingår i Ericsson Electronic Dis
tribution AB. Ericsson Electronic Distribution AB är en av 
de ledande distributörerna i Norden inom området 
elektronikkomponenter. Vi omsätter drygt l miljard kro
nor och antalet anställda är ca 220 personer. Vi har 
kontor i alla nordiska länder samt i Tyskland och Eng
land. 

• VI söker en INNESÄUARE som skall arbeta med or
derhantering och försäljning per telefon. Försäljningen 
avser elektronikkomponenter. Du kommer att samarbe
ta med våra fältsäljare som har kund- och budgetansvar. 
I arbetet ingår också kontakter med våra leverantörer. 

Du skall ha teknisk utbildning på minst gymnasienivå. 
Erfarenhet av försäljnings- eller servicearbete är merite
rande. Goda kunskaper i engelska är ett krav. VI arbetar i 
fina lokaler i Kista. 

Kontakta: Jonas Jonsson (efter 15 juli), 08-404 6037, 
jonas.jonsson@eke.ericsson.se, Bitte Rutberg, Personal, 
08-757 4712, bitte.rutberg@eke.ericsson.se. Ansökan: 
ESU-I, Ericsson Electronic Distribution AB, EKE/VDS Ing
ela Ström, 164 81 KISTA-STOCKHOLM, ingela.strom@te-
lia.com. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Bid Manager 
Telecom Management Solution was formed in 1999 
within the operator segment as part of Ericsson Services 
increasing the focus on professional services and non-
traditional business areas. Working within Ericsson, we 
offer systems, integration and consultancy services to 
Fixed, Mobile and Data Network operators within Custo
mer Management, Network Management, Internet Ser
vice Providers and Management Consulting. The regio
nal office in Stockholm, was started in January of 1999 
and is responsible for the business in Europe, Middle 
East and Africa, (EMEA). 

• We now have a job opening within the Customer 
Management area as a BID Manager to be filled by a sa
les oriented, entrepreneurial person with the right back
ground: This position offers the right applicant the op
portunity to manage tender preparation projects with 
the aim to produce competitive tenders for Integration, 
Billing solutions, Sen/ices activation, Fraud solutions, ISP 
to telecom operators, and take part in the challenge of 
exploring new market and customer segments together 
with a Core team. This job assumes that you have the 
ability to work under time pressure and still be the per
fect team player. You are result oriented, well structured 
and service minded. You do not mind taking the role as 
the team leader, and you like to take own initiatives. 

YOUR PROFILE To be successful, we believe that you 
are the type of person who: ? Can recognise and create 
opportunities, as well as act upon them ? Is goal ori

ented and flexible ? Is motivated by responsibility ? Can 
priorities ? Enjoys working both independently and as 
part of a team? Is culturally aware? Has strong organisa
tional skills? Has strong communication skills, both in 
oral and written English? Has administrative and report 
writing skills 

Contact: Dennis Uppström, Director Customer Manage
ment Solutions, +46 8 404 8413, 
dennis.uppstrom@era.ericsson.seHåkan Sjödin, General 
Manager EMEA, +46 8 757 1036, 
hakan.k.sjodin@era.ericsson.se. Application: BID-Mana-
ger, Ericsson Radio Systems AB, NH Towa Raak, 164 80 
STOCKHOLM, towa.raak@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Market Analyst at the 
Marketing Unit 
Cellular Systems - European Standards (BMOG) is ex
panding rapidly and we at the Marketing unit is looking 
for qualified personnel to be able to handle our compe
titive business situationAt the Marketing & Wireless e-
solutions organisation, the unit for market analysis and 
business intelligence has two main responsibilities, i.e. 
to analyse the needs of the end-user, the subscriber, in 
order to add understanding and knowledge to the or
ganisation and to drive business intelligence for mobile 
data applications at BMOG. 

• The open position as Market Analyst at the marketing 
unit comprises the following responsibilities: Define 
purpose and analyse the result of our different research 
projects and manage the outsourcing of the fieldwork in 
the projects. In certain cases manage the outsourcing of 
the fieldwork and the analysis work. Conduct pre-studi-
es for the projects together with our sales companies, 
partners and customers. Add value to the customer dia
logue together with the account organisations world-wi
de. 

We believe you to have B.Sc. or MBA and at least 3-5 
years of experience as a market analyst. It is an advanta
ge rf you have worked for a telecommunications opera
tor with similar tasks or if you have been a market re
search analyst or project manager within the consumer 
industry. Good knowledge of the English language is a 
necessity and we appreciate if you have good knowled
ge of at least one more European language apart from 
your mother tongue 

Contact: Björn Blondell, +46 8 757 20 98. Application: 
MARKET ANALYST, Ericsson Radio Systems AB, 
KI/ERAAH/S Ewa Strandendahl, 164 80 STOCKHOLM, 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA, 

Manager Business Support 
GPRS 
Packet Switching Systems, PSS is a Product Unit within 
GSM Systems. We have the responsibility for developing 
and providing packed data solutions for GSM Systems. 
Our first product to the market is GPRS. We have high 
ambitions on the marketpresence and need to support 
the global sales force accordingly. 

• To strengthen our Marketing department a new unit 
for Business Support is being established.. We are now 
looking for a Manager to establish and run this new 
unit.The unit will take on responsibility for:Product Infor-
mationMarket CommunicationOperator Business Cases-
Business IntelligencePricing Support We are seeking a 
person with experience fromabove areas and who finds 
a challenge in leading a competent team through a peri
od of fast growth. If you are the person to make the dif
ference and securing our marketambrtions, please con
tact persons below. 

Contact: Kjell Arvidsson, +46 8 7570999, kjell.arvids-
son@era.ericsson.se, Bo Danielsen, Human Resources, 
+46 8 4048167, bo.danielsen@era.ericsson.se. Applica
tion: MANAGER BUSINESS SUPPORT GPRS, Ericsson Ra
dio Systems AB, KI/ERA/LK/HS Susanne Holmene, 164 
80 Stockholm, susanne.holmene@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Marknadsförare 
Inom enheten Business Innovation, som är en del av 
New and Special Business kommer vi att bygga upp en 
verksamhet för att kunna erbjuda marknaden Internet-
access via kabel för höga överföringshastigheter. Tekni
ken baseras på en patentsökt lösning, och produktut
vecklingen närmar sig slutfosen.Nu behöver vi två 
marknadsförare för dessa produkter varav en omgåen
de, vi erbjuder möjligheten att vara med om att bygga 
upp ett helt nytt verksamhetsområde från grunden, in
om Ericsson. Ett arbete där du har stor frihet att själv 
forma din framtid och ditt arbete samt inte minst vågen 
fram till resultat 

• Du kommer att ha världen som verksamhetsområde 
och dina arbetsuppgifter är att: utveckla marknadsstra
tegier, ta fram affärsplaner, utforma prisstrategier, eta-
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Leading the way to the next generation 
Business Unit TDMA Systems (BMOA) is one of 
the fastest growing business units within Ericsson 
Radio Systems. We are the market-leader for 
wireless systems and services based on 
TDMA/AMPS. Today, over 50% of the world's 
wireless subscribers are served by TDMA systems. 

The mission of Business Line Management is to 
create and manage a profitable and competitive 
CMS 8800 product portfolio satisfying the 
demands of our customers now and in the future. 
Efforts and goals are focused on a consistent 
evolution of the system into the Internet 
Generation Network. 

The system is assembled out of products and 
nodes from many product units within Ericsson. 
Our organization's involvement covers end-to-end 
system solutions, focusing on deployment of 
aligned and complete offerings. We lead and drive 
the total CMS 8800 product line evolution from 
both business and technology perspectives. 

You will be heavily involved in driving the 
work being performed in 3G.IP. 3G.IP is a newly 
formed industry focus group. The 3G.IP group 
plans to set up the direction and requirements for 
the work towatds the development of an IP based 
system for third generation mobile 
communications technology. This IP based 
architectute will use a common core network based 
on evolved General Packet Radio System (GPRS), 
and W-CDMA and EDGE broadband air interfaces, 
which are ideally suited for IP enabled voice and 
high-speed data transmission for global 3G 
services. 

You work closely with all BMOA/BMOG 
product units, other Business Unit functions, other 
Business Units, and Market Units. 

These positions will give you insight into the 
products offered by all the BMOA product units 
and the future evolution of TDMA systems. 

We are now looking to employ candidates for the 
following positions: 

Strategic Product Line 
Managers 

We are now looking for Sttategic Product Line 
Managers who will be heavily involved in the 
definition and migration of the strategic product 
portfolio evolving the CMS 8800 system to the 
Internet Generation Netwotk. These persons will 
also be exploring possible business opportunities 
based on technology, standards and market input, 
where those business opportunities go across and 
outside established Product Units. 

Specifically, we are looking for individuals to 
handle the following areas for Business Line 
Management: 
1. Radio Netwotk/EDGE 
2. Datacom Networks and IP 
3. Applications and Services 

Strategic Product Planner 
We are also looking for a Strategic Product Planner 
who will be responsible for turning technology into 
business. We do this by creating and maintaining a 
comprehensive product line evolution plan for all 
BMOA products. We also perform a business 
management function for each major release by 
insuring that the release product-mix meets 
customer expectations while maximizing the 
business potential for BMOA. 

We are seeking an individual to drive major 
release content, and to optimize the overall 
functional compliance while maximizing the 
business potential. To achieve this, the position 
requires a unique combination of a commercial 
orientation combined with the ability to 
understand the technical capabilities, limitations, 
and interactions. 

For all the positions described above, we are 
looking for persons with excellent analytical and 
organizational skills, good business sense, and an 
overall knowledge of the various wireless network 
components. Furthermore, we assume that you are 
a person who is outgoing, independent, creative, 
and enjoys the challenge these positions offer. You 
should have a university degree and 3 - 5 years of 
experience working with wireless solutions, in a 
Product Management or Marketing role. Traveling 
(particularly to the Americas) will be required. 
Fluency in English is essential. 

Business Controller 
The mission of Business Line Management is to 
create and manage a profitable and competitive 
CMS 8800 product portfolio satisfying the 
demands of our customers now and in the future. 
Efforts and goals are focused on a consistent 
evolution of the system into the Internet 
Generation Network. 

The system is assembled out of products and 
nodes from many product units within Ericsson. 
Our organization's involvement covers end-to-end 
system solutions, all focusing on deployment of 
aligned and complete system solutions. We lead 
and drive the total CMS 8800 product line 
evolution from both business and technology 
perspectives. 

Business Line Management strives to maximize 
short and long term benefits and R&D budget 
usage, by driving important product portfolio 
issues accross BMOA units. The unit coopetates 
with Ericsson Core Units, Business Areas and othet 
Business Units, using industry, standardization, 
business and technology information, contributing 
to the long term BMOA financial result. 

We are now looking for a Business Controller to 
wotk as responsible fot the controlling function 
within Business Line Management. You will be 
expected to ensure the efficient management and 
utilization of the BMOA Product Line R&D 
budget by linking it closely with the TDMA 
Systems' product portfolio roadmap. You will be 
responsible to analyze, follow-up, and comment on 

the monthly and quarterly R&D actual 
measurements, updated forecasts, and activities. 
You will perform high level analysis of market-
related issues (and its consequences) for 
management decisions. You will actively 
communicate the consolidated tesults within the 
unit and thereby increase financial awareness and 
knowledge within the group. This position gives 
you an insight into the worlds of technology and 
business. 

We are looking for a person with excellent 
analytical and otganizational skills, good business 
sense, interest in new technologies and new 
concepts, and has a genetal understanding of the 
various wireless network components. 
Furthermore, we assume that you are a person who 
is outgoing, independent, creative, flexible, and 
enjoys the challenge this position offers. You 
should have a university degree (preferably in 
economics/finance) and 3 - 5 years of experience 
working with wireless solutions. Some traveling 
will be required. Fluency in English is essential. 

Come and feel the excitement of working in 
the fast paced world of BMOA!! 

Fot further information please contact: 

Gregory Rogers, phone +46 8 404 72 08, 
mobile +46 70 674 79 34 
greg.rogers.b@era.ericsson.se 

Please send your application to: 

Ericsson Radio Systems AB 
AH/HLeifSyrstad 
164 80 Stockholm 

Phone +46 8 404 86 73 
leif.syrstad@era.ericsson.se 

Make yourself heard. 

ERICSSON 

mailto:greg.rogers.b@era.ericsson.se
mailto:leif.syrstad@era.ericsson.se
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blera försäljningskanaler, etablera distributionskanaler, 
göra kundbesök, definiera kundbehov, offerera, sköta 
förhandlingaroch sist men inte minst, göra 
affärsavslutJVrbetet omfattar resor. 

De personer vi söker bör ha: erfarenhet av teknisk för
säljning, dokumenterat sälj resultat (track record), social 
förmåga i kundrelationer, språkkunskaper, stark vilja att 
vara med om att bygga upp ny verksamhet 

Kontakta: Staffan Söderlund. 0708 80 85 86, staffan.so-
derlund@era.ericsson.se. Ansökan: Marknadsförare till 
ERA/KV, Ericsson Radio Systems AB, SC/ERA/KD/HS 
Mari Skoglöf, 164 80 STOCKHOLM, 
mari.skoglof@era.ericsson.se. 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmem 
ERICSSON COMPONENT DISTRIBUTION, KISTA 

Produktchef inom området 
RF/HF 
Ericsson Component Distribution ingår i Ericsson 
Electronic Distribution AB. Ericsson Electronic Distribu
tion AB är en av de ledande distributörerna i Norden in
om området elektronikkomponenter. Vi omsätter drygt 
I miljard kronor och antalet anställda är ca 220 perso
ner. Vi har kontor i alla nordiska länder samt Europa
kontor i Tyskland och England. 

• Som ett led i vår satsning på att marknadsföra tele-
/datakommunikations-komponenter i Europa behöver 
vi utöka vår organisation med en produktchef inom om
rådet RF/HF. Du kommer att ansvara för teknisk mark
nadsföring av RF/HF-komponenter från några världsle
dande tillverkare till ett antal utvalda kunder i Europa. 
Din uppgift blir också att ge applikationsstöd till dessa 
kunder.Du skall ha teknisk utbildning på minst gymna
sienivå och erfarenhet av utveckling/ konstruktion av 
elektronik med inriktning på RF applikationer. Tidigare 
erfarenhet från haMedarleverantör aft. distributör är na
turligtvis meriterande. Vi arbetar i trevliga lokaler i Kista. 

Kontakta: Lars Mistander, 08-757 5341, larsmistan-
der@eke.ericsson.se. Bitte Rutberg, personal, 08-757 
4712, bitte.rutberg@eke.ericsson.se. Ansökan: ECD-MA, 
Ericsson Electronic Distribution AB, EKE/VDS Ingela 
Ström. 164 81 KISTA-STOCKHOLM, 
ingela.strom@eke.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB. 
LUND 

Product Marketing Manager 
The convergence of the telecom and data industry is a 
happening as we speak and Ericsson is the leader 
when it comes to providing solutions for the new Tele
coms World. This post involves working with mobile 
phones and terminals capable of both voice, text data, 
pictures and video. Our mobile devices can access the 
Internet utilizing WAP, Wireless Application Protocol, 
which gives the end-user the opportunity to use an end
less amount of different services like e-commerce and 
banking, ticketing, gambling and access a unified mail
box for SMS, faxes, voicemail and emails. With the 
deployment of third generation networks within the 
next couple of years terminals from Ericsson will be ab
le to transfer different types ofinformation over air, 
such as video and conferences. 

• Based in our regional office in Lund you will have 
overall responsibility for our markets in Western Europe. 
The main responsibilities are: Managing, planning and 
implementing product and marketing program in local 
markets in Europe as well as launching new products, 
including pan-European sales and marketing activities. 
Setting up profit and volume objectives, strategies and 
goals for business areas and developing new business 
opportunities. Working closely with network operators 
to implement new value added services and coopera
ting with local markets to develop global product mana
gement. Implement new distribution strategies. 

We are looking for someone who has relevant Msc or 
BA and serverat years's experience of the consumer mar
ket in the computer or consumer electronics industry. Ex-
perience in international sales and/or product manage
ment is a must You should also have excellent computer 
skids, a good understanding of distribution and channel 
management strong brand awareness and experience of 
Internet-based services. We expect you to have excellent 
spoken and written English, and language skills in Fren
ch, Italian and/or Spanish are a plus You are prepared to 
travel approximately 100 days a year. So if you are full of 
drive, enthusiasm and commitment don't hesitate to 
contact us today! 

Contact: Ulf Persson, 046-193602 or 070-8280198, 
urf.persson@ecs.ericsson.se. Application: Product Mar
keting Manager, Ericsson Mobile Communications AB, 
LD/ECS/HL/PA, 221 83 LUND, 

• H M H M H K n H a H H H H H M i 
ERICSSON COMPONENT DISTRIBUTION. KISTA 

Produktassistent 
Ericsson Component Distribution ingår i Ericsson 
Electronic Distribution AB. Ericsson Electronic Distribu
tion AB årenavde ledande distributörerna i Norden in

om området elektronikkomponenter. Vi omsätter drygt 
I miljard kronor och antalet anställda år ca 220 perso
ner. Vi har kontor i alla nordiska länder samt i Tyskland 
och England. 

• Vi söker en PRODUKTASSISTENT för några av våra 
agenturer. Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen 
att bestå av hantering av inköpsorder och leveransbe
sked. 

Du skall ha teknisk kompetens på minst gymnasieni
vå. Erfarenhet inom arbetsområdet är naturligtvis merite
rande. Tjänsten är ett vikariat på ca ett år, det finns dock 
stora möjligheter till fast anställning. Vi arbetar i trevliga 
lokaler i Kista. 

Kontakta: Bo-Göran Jönsson, 08-757 5357, bo-
goran.jonsson@eke.ericsson.se, Mats Andersson, 08-
757 4254, mats.andersson@eke.ericsson.se, Bitte Rut
berg, personal, 08-757 4712, bitte.rutberg@eke.erics-
son.se. Ansökan: ECD-PA, Ericsson Electronic Distribu
tion AB, VDS Ingela Ström, 164 81 STOCKHOLM, 
ingela.strom@eke.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB, NACKA 
STRAND 

IP Migration, Personal 
Efficiency and MD success 
Manager 
Ericsson communications Solutions for enterprise 
networks combine and improve advanced ways of ex
changing information via voice, data, video and evol
ving future media. This requires a true understanding of 
how businesses and professionals interact - an unders
tanding that goes far beyond meeting just the technolo
gical requirements. 

• Our customers include owners of small to large en
terprise networks, local as well as multinational. We also 
offer solutions for Internet service providers. We deliver 
quality of service over converged networks. We provide 
staff with full onsrte and offsite mobility. We integrate 
computer and telephony applications on the desktop. 
We enable coordination of all business interactions over 
the media of choice. In essence, we help businesses for
ge enduring relationships with customers.The new Busi
ness Area (Voice and Data) within the Sales Channel 
Direct Business is responsible for developing three mar
ket programmes: IP Migration, Personal Efficiency and 
MD success. 

Today there are 15 team-members within the area 
and we are looking for a Manager.Your responsibilities 
will be:A!l markets within the sales channel, today 
48Develop the Personnel. International marketing of the 
defined programmes. Handling partners/alliances. Bud
get for the products included. A member of the Manage
ment Team. Reporting to the Direct Business Director. 
We believe that you have a good international market 
and sales orientation with the right feelings for new tren
ds as well as good experience from handling personnel. 
Flexibility, IT datacom/telecom experience, fluency in 
English are further assets. 

Contact: Bo Emanuelsson, +46 8 422 11 55, bo.emanu-
elsson@ebcericsson.se. Application:, Ericsson Business 
Networks AB, Human Resources / Susanne Pettersson, 
S-131 89 Stockholm, susanne.petter5S0n@ebc.erics-
son.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Commercial Support 
GCS TTC Mgmt 
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säljer 
och marknadsför mobiltelefoner över hela världen. En
heten Global Customer Services (CCS) ansvarar för ser
vice och support för våra produkter globalt Global 
Customer Services har genomgått stora förändringar 
den senaste oden. Vi har introducerat ett på mobiltele
fonmarknaden världsledande och helt unikt koncept för 
att ge support åt våra kunder och reparera våra mobil
telefoner. Konceptet bygger på ett starkt decentraliserat 
ansvar som med hjälp av www-baserad informa
tionsteknik ger våra kunder både snabb och lättillgäng
lig service. Konceptet är helt integrerat i marknadsför
ingen av våra mobiltelefoner. Vi söker Dig som vilt foku
sera på kommersiella frågeställningar inom GCS i sam
band med nya produktlanseringar samt göra ekono
miska analyser pä våra befintliga och framtida service
koncept 

• Ditt ansvar blir bland annat att i GCS del av produk
tutvecklings-projekten bidra i kommersiella frågeställ
ningar och skapa kommersiella guidelines i de globala 
serviceplanerna. Du kommer även tidigt i produktut
vecklingsprojekten utföra kalkyler för produkters totala 
garantikostnader som är en del av produktemas totala 
Business Case. Dessutom kommer Du tillsammans med 
våra servicekoncepts Produktchefer att följa upp, mäta 
och analysera konceptens lönsamhet och funktionalitet 
i olika avseenden. Samarbete och koordineringen kom
mer att ske med våra fyra geografiska säljregioner, GCS 
Business Development GCS Finacial Control samt 
Technical Development inom Global Customer Services 

Du bör ha erfarenhet av kommersiella frågeställningar 
och utföra ekonomiska analyser. I Din kommunikation 
använder Du obehindrat engelska i tal och skrift Vi utgår 
ifrån att Du är entusiastisk, drivande samt kan tänka 
marknadsmässigt. vidare bör Du ha en högskoleutbild
ning, gärna civilekonom eller motsvarande. 

Kontakta: Greger Kjellsson, 046-193477, greger.kjells-
son@ecs.ericsson.se, Ulf Gustafsson, 046-232316, 
ulf.gustafsson@ecs.ericsson.se. Ansökan: Commercial 
Support, GCS TTC Mgmt Ericsson Mobile Communica
tions AB, LD/ECS/HL/PA, 221 83 LUND, 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Marknadsförare Climate 
Systems 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för telekommunikation såsom strömförsörj
ningsutrustningar och -system, klimatsystem samt ener
giövervakningssystem och energirelaterade tiänster. Till 
vår produktenhet Climate Systems söker vi nu en mark
nadsförare med ett par års erfarenhet 

• Dina arbetsuppgifter som marknadsförare omfattar 
bl.amarknads-, konkurrent- och kundanalyser mark
nadsplaner och strategier strategier för produktlanser
ingar och prisstrategier marknadsföring och säljstöd 
styrning av produktutveckling utifrån marknadsbehov. 

Du som söker är ingenjör med kommersiell påbygg
nad på kvalificerad nivå och har erfarenhet av internatio
nell marknadsföring av tekniska system/produkter inom 
vårt verksamhetsområde. Arbetet kräver att Du behärskar 
engelska i både tal och skrift Ytterligare språkkunskaper 
är meriterande. Tjänsten innefattar utlandsresor i varie
rande omfattning kontakter med våra utlandsbolag och 
direkta kundaktiviteter. Som person är du öppen, flexi
bel, duktig presentatör och har lätt att knyta nya kontak
ter. Ett sinne för personlig kvalitet och kapacitet att se 
helheten utan att missa avgörande detaljer är av stor 
vikt 

Kontakta: Henrik Schubert, 08-721 66 61, HenrikSchu-
bert@eka.ericsson.se, Bo Andersson, 08-721 64 57, 
bo.andersson@eka.ericsson.se, Johan Bartholdson, 08-
721 63 16, johan.bartholdson@eka.eriksson.se. Ansö
kan: K99072, Ericsson Components, KK/EKA/K/P Kristin 
Engh, 164 81 KISTA - STOCKHOLM, 
CV.Energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, ÄLVSJÖ 

Marketing Managers 
Voice over ATM develops voice and telephony products 
in ATM-based multiservice networks for wireline as well 
as wireless systems. The products are Dynamic Trun-
king, Telephony Server, and the Hybrid Switch. 

See also: http://avweb.etxb.ericsson.se/public/Vo-
ATM/prodmarkMtm 

• We are today eight persons at Product Marketing Vo-
ATM. To meet the fast growing interest in VoATM solu
tions based on AXE and AXD we need to recruit four 
Marketing Managers. The positions cover a mix of Ac
count Suppport, Pricing, Market Communication and 
Product Marketing activites. 

GENERAL RESPONSIBILITY To secure and contribute 
to a strong business minded approach when planning 
and introducing products/applications to the market pla
ce. To provide professional and competent technical and 
commercial support to Account Managers Propose com
petitive technical and commercial solutions. Communi
cate product Roll-Out and Pricing Recommendations 
Prepare marketing material Product Presentations 

THE POSITIONS REQUIRE Customer and Business ori
entation Product/Market background Telecom and/or 
Datacom Good network within Ericsson organisation Ac
count Manager or Solution Manager experience Of cour
se, we -as well as all other organisations - want persons 
that have a positive and determined attitude, good com
munication skills, social competence, and interest in ot
her people. But besides these obvious characteristics, 
we also believe that you must feel comfortable with 
working in a flexible, dynamic organization and to deve
lop yourself in a high pace. What we can offer you is a 
stimulating and creative environment You will also have 
the possibility to contribute to the development of the 
future products of Ericsson! 

Contact: Rickard Åberg, +46 8 719 95 59, 
rickard.aberg@etx.ericsson.se. Application: Ericsson Tele
com AB, ETX/X/XH; Rickard Åberg, 126 25 STOCKHOLM 

ERICSSON COMPONENT DISTRIBUTION, KISTA 

Produktchef 
Ericsson Component Distribution ingår i Ericsson 
Electronic Distribution AB. Ericsson Electronic Distribu
tion AB årenavde ledande distributörerna i Norden in
om området elektronikkomponenter. Vi omsätter drygt 
I miljard kronor och antalet anställda år ca 220 perso
ner. Vi har kontor i alla nordiska länder samt i Tyskland 
och England 

• Vi söker en PRODUKTCHEF som skall arbeta inom vår 
sektion för Industrial Computer Systems ICS, med bland 
annat Motorolas produkter. ICS har utvecklats mycket 
snabbt och stärker nu positionerna genom ett avtal med 
Motorola Computer Group. Vårt mål är att inom kort va
ra den ledande leverantören i Norden av industriella da
torsystem. Din arbetsuppgift blir att ansvara för mark
nadsföring och försäljning av Motorotas produkter i hela 
Norden, med inriktning på Telecom-kunder, både inter
na och externa. Arbetet är mycket självständigt och in
nebär lönsamhetsansvar. 

Du skall ha teknisk kompetens på minst gymnasienivå 
samt goda kunskaper i engelska. Kunskap om Telecom 
system samt erfarenhet av projekt- och förhandlingsar
bete är meriterande. VI arbetar i fina lokaler i Kista. 

Kontakta: Pär Johnsson, 08-757 5247, 
par.johnsson@eke.eri3son.se, Bitte Rutberg, personal, 
08-757 4712, bitte.rutberg@eke.ericsson.se. Ansökan: 
ECD-M1, Ericsson Electronic Distribution AB, EKE/VDS In
gela Ström, 164 81 KISTA-STOCKHOLM, 
ingela.strom@eke.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Product Marketing 
Managers 
Strategic Marketing is a department within the Product 
Unit GSM Base Transceiver Stations The Product Unit is 
developing, marketing and producing BTS products and 
at Strategic Marketing we are responsible for product 
marketing, pricing and market analyses. 

• Our biggest challenge right now concerning product 
marketing is to successfully launch EDGE (Enhanced Da
ta rates for Global Evolution), which enables data rates 
of 384 kbps over GSM. We are also about to launch se
veral other new products such as a high capacity BTS, a 
new micro BTS, an Adaptive Antenna solution etc. All of 
them product solutions that will strengthen Ericsson's 
position as the leading GSM vendor even further.Due to 
the enormous expansion of the GSM BTS market we 
are now looking for new members in our product mar
keting team. 

As a Product Marketing Manager you will:- Be respon
sible for marketing messages and promoting our pro
ducts both towards our local companies around the 
world and our customers.- In co-operation with GSM 
systems market communication unit develop presenta
tion material, brochures and advertisements.' Support 
our regional sales organisations with the latest product 
information.- Give presentation internally and exter-
nally.Our projects culminate in extensive launch tourneys 
within Ericsson and to our customers - the leading GSM 
operators in the world. Thus, you will be required to tra
vel. 

We believe that you should have a university degree, 
preferably in Engineering. Communication skills, analyti
cal skills, flexibility and a strong result orientation are qu
alities that will be very useful in your work. The position 
requires fluency in English, as most of your job will be in 
close co-operation with Ericsson sales units around the 
world. However, your most important quality is your per
sonality - we are a very well working team today that has 
a lot of fun white working. 

Contact: Per Lindberg, +46 (0)70 322 92 12, per.a.lind-
berg@ericsson.se. Application: Product Marketing Mana
gers, Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Pettersson, 
164 80 STOCKHOLM, ingegard.pettersson@era.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Projektkoordinator/ 
orderkoordinator 
• Till logistikenheten inom affärsenheten Cellular 
Systems - American Standards söker vi en projektlogisti-
ker.Vill du hjälpa oss att ge våra kunder snabba och 
kompletta leveranser? Gillar du internationella kundkon
takter samt att samarbeta med säljare, projektekono
mer, systemingenjörer och leverantörer? Är du dessu
tom serviceinriktad och kreativ kan du få chansen att 
ansvara för hela materialflödet i några av våra kundpro
jekt runt om i världen. 

Du är civil, mellan eller gymnasieingenjör gärna med 
erfarenhet från telekommunikation eller projekt. Goda 
kunskaper i engelska är ett krav. 

Kontakta: Anders Karlsson, 08-757 3593, Andreas Nor
din, 08-757 3517. Ansökan: 
PROJEKTKOORDINATOR/ORDERKOORDINATOR, Erics
son Radio Systems AB, KI/ERA/AH/HS Elisabet Grahl, 
164 80 STOCKHOLM, elisabetgrahlaera.ericasson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Projektlogistiker 
Supply Unit AXE (f.d. CCL-AXE) tillhör produktenheten 
Base Station Systems (LV) och ansvarar för leveranser 
av AXE-produkter till GSM, NMToch TACS över hela 
världen. Denna enhet behöver förstärkas med ytterliga
re logistiker för att klara den volymökning som nu sker 
liksom de allt högre kraven på leveranstider, leve-

mailto:derlund@era.ericsson.se
mailto:mari.skoglof@era.ericsson.se
mailto:der@eke.ericsson.se
mailto:bitte.rutberg@eke.ericsson.se
mailto:ingela.strom@eke.ericsson.se
mailto:urf.persson@ecs.ericsson.se
mailto:goran.jonsson@eke.ericsson.se
mailto:mats.andersson@eke.ericsson.se
http://son.se
mailto:ingela.strom@eke.ericsson.se
mailto:elsson@ebcericsson.se
http://son.se
mailto:son@ecs.ericsson.se
mailto:ulf.gustafsson@ecs.ericsson.se
mailto:bert@eka.ericsson.se
mailto:bo.andersson@eka.ericsson.se
mailto:johan.bartholdson@eka.eriksson.se
mailto:CV.Energy@eka.ericsson.se
http://avweb.etxb.ericsson.se/public/Vo-
mailto:rickard.aberg@etx.ericsson.se
mailto:par.johnsson@eke.eri3son.se
mailto:bitte.rutberg@eke.ericsson.se
mailto:ingela.strom@eke.ericsson.se
mailto:berg@ericsson.se
http://son.se
http://elisabetgrahlaera.ericasson.se


KONTAKTEN NR 12 1999 J O B B N Y T T 19 

ransprecision, kompletta leveranser och servicegrad till 
våra kunder. 

• Du skall ansvara för att vi levererar kompletta noder 
till våra dotterbolag och direktmarknader, inklusive 
mjukvara och vissa implementeringstjänster enligt den 
metodik som tagits fram inom BMOGs förbättringspro
gram Word Class Supply. Vi söker alltså Dig som vill job
ba med framtidens logistik inom CSM Systems för AXE 
och som tror dig om att ha förmågan att driva komplexa 
nodleveransprojekt. 

Du bör ha goda kunskaper i logistikarbete. Om du har 
jobbat med AXE är det en klar merit Du bör också ha 
förmåga att driva projekt och hålla alla berörda informe
rade. Vi tror att en lämplig bakgrund är att Du har kun
skaper om industriell logistik, antingen genom högsko
leutbildning eller gedigen erfarenhet från området Du 
skall vara serviceinriktad, ha ett utpräglat ordningssinne, 
vara drivande och van att arbeta självständigt Engelska i 
tal och skrift är en självklarhet 

Kontakta: Hans Hammarfors, + 46 8 4046529, 
hans.hammarfors@era.ericsson.se. Ansökan: Projektlo-
gistiker, Ericsson Radio Systems AB, Kerstin Almblad 
LV/HS, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.encs-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Wireless Datacom 
Marketing and Sales 
Are you up to the challenge of winning the hearts of our 
customers by guiding them into the next big money ge
nerating business? Are you adventurous enough to 
market and sell wireless data solutions to them? Are 
you interested in being one of the pioneers that will lay 
the foundations for Wireless e-Solutions? 

We - Wireless Datacom Marketing and Sales - are a 
unit within Ericsson Radio Systems responsible for ma
king a difference in the success of Wireless Datacom so
lutions. Our responsibilities encompass the marketing 
and technical support of our complete Wireless Data 
product and service portfolio, the management of our 
Wireless Internet Solutions packaging program, a lea
ding competence management and the handling of 
various market projects. Co-operating with other instan
ces, we handle CSM standard solutions such as High 
Speed Data, General Packet Radio Services (CPRS) as 
well as other solutions such the WISEtm (Wireless Inter
net Solutions) program and end-user applications (Mo
bile Banking, etc). 

• CSM Data is presenting our customers and us a giant 
world of new business opportunities. We need to con
quer this rapidly expanding area with the help of ambi
tious goals and objectives, motivated and skilled people 
and, most important of all, a winning spirit.lf you are ve
ry ambitious, smart, creative, fun, outgoing, persistent 
have an outstanding drive, social, analytical, have a Mas
ter of Science in Engineering / Datacom, as business ori
ented as Gordon Gecko 0. d° not accept a no, spread 
enthusiasm into your surroundings, an achiever with an 
entrepreneurial spirit, and think wireless datacom could 
be as much fun as a Friday night out Then you are in
vited to have the opportunity to join the Ericsson Wire
less Datacom Champion Team and pursue our goals. 

PS: Did we mention that the nature of these positions 
entails many customer meetings and thus, certain availa
bility for shorter travel periods abroad?OWatch the mo
vie Wall Street and you will understand 

We need to expand rapidly with Competence Mana
gers, Market Development Project Managers, Marketing 
Managers, and Solution Managers in order to define and 
deliver Wireless Internet solutions and support our local 
companies around the world market & sell our existing 
and new products, platforms, and applications! 

Competence Management 
• As Competence Manager, you shall cater for raising 
the Account Management organisation competence le
vel in the global Ericsson world in order to reach a criti
cal mass of sales force for GSM datacom products and 
solutions. To ensure this you would need to set up and 
run a program of which the elements could be network 
build-up, training courses, seminars and events. 

You would be dedicated to competence activities that 
span over the following: Set-up of competence profiles 
for Sales and Engineer force working in the area of Wire
less Data. Implement competence projects at Local 
Companies. Creation of training packages and functio
ning as mentor. Responsible for an exellent On the Job 
Training program for datacom 

Market Development 
Project Management 
• As Market Development Project Manager you will dri
ve the usage of Datacom in GSM and establish Ericsson 
as a supplier of services and applications in key markets. 
This project includes working with all players in the va
lue-added chain (distribution channels, applications, 
GSM/IT platform, joint marketing...). 

You would be dedicated to project activities that span 
over the following: Establish the project and steering 
form with the relevant Account Managemanet Organisa
tion. Ensure project is driven with a focus towards the 
goal of increasing datacom in GSM. Co-ordinate various 

activites at Account Management Organisation in order 
to spread knowledge and gain synergies. Introducting 
the most suitable solutions in operator networks. Co-or
dinate the activities from concerned Product suppliers, 
both from Ericsson and other parties. Be up to date with 
application development projects avoiding double work. 
Mesure and report the progress. Spread information 
about the project achievements to other local compani
es and operators 

Marketing Management 
• As Marketing Manager you will be assigned the re
sponsibility of both internal and external marketing of 
our GSM Data solutions. You are supposed to handle is
sues related to both the datacom commercial impact as 
well as the Ericsson complete wireless data product 
portfolio. To convey new trends, business opportunities 
and solutions from Ericsson to our customers. 

You would be dedicated to marketing activities that 
span over the following:- Support local account manage 
ment organisations with operational sales support requi
red to win new business. Customer presentations all 
over the world for all levels within the customers organi
sation. Representing Ericsson at exhibitions and large 
events (chairman, speakers...). Internal presentations 
(Business Units, Local Companies, training,...). Marketing 
Guides production. Going through Business Cases on 
our products with customers showing the commercial vi
ability for the investment Negotiation and Pricing sup
port. Content responsibility towards production of mar
keting material in terms of OH-presentations, marketing 
messages, advertisement campaigns. Transfer of compe
tence, understanding, and knowledge within the area of 
wireless data market and products to the Business Units 
and Local Companies. 

Solution Management 
• As Solution Manager you will be assigned the re
sponsibility to co-operate with our local companies in 
order to design, offer, and sell a solution based on 
Ericsson and partner products and services, addressing 
a market opportunity or need for our customers.You will 
establish a professional sales process for our GSM Data 
products. You will be involved in our tendering/offering 
activities and pro-activefy sell our data solutions towards 
our local companies and customers. Further, you would 
work with sales packaging such as producing Marketing 
Guides, Pricing Strategies, communication material, etc. 

You would be dedicated to activities that span over 
the following: Analysing customer need/market opportu
nity. Design solution for customers based on Eriksson 
and partner products. Assist local companies in the sales 
and implementation process of the solution. Tender
ing/offering activities and pro-active selling. Assist in the 
establishment of customer projects. 

Contact: Fadi Pharaon, +46 8 757 56 
07fadi.pharaon@era.ericsson.se, Per Andersson, +46 8 
404 59 96, per.e.andersson@era.ericsson.se. Applica
tion: WIRELESS DATACOM MARKETING AND SALES, 
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LH/S Ewa Stranden
dahl, 164 80 STOCKHOLM, ewa.strandendahl@era.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Market Manager MPS 
The Mobile Positioning System (MPS) enables CSM 
operators to offer a new generation of creative services 
based on knowledge of the geographical location of 
mobile phones. The MPS consists of software changes 
to the MSC/VLR, MR, BSC as well as two new nodes, 
the Mobile Location Center and the Location Measure
ment Unit The Ericsson MPS concept is currently bing 
standardized by ETSI and ANSI. You will work in Kista 
directly with the Mobile Positiong Solution Manager. 
The Mobile Positioning Solution Management faction 
reports directly to the CSM System Council and is a part 
of the Base Station System Product unit 

• As a Market Manager for the MPS you will: Finalize 
product packaging with support and supply, Update the 
price guide & give quote support, Prepare 
Operator/Ericsson business case models. Track MPS 
costs and offers, Handle negotiations with application 
developers, Participate in Product Unit & MPS marketing 
activities, Give presentaions to customers and Ericsson 
personnel, Promote the MPS at conferences and exhibi
tions. 

We expect that you are ambitious and have high capa
city. You should have general GSM knowledge. You have 
previously worked with telecom marketing. Experience 
from GSM marketing or product management is meri
ting. 

Contact: Christopher Kingdon, 08 - 764 11 06, christop-
her.kingdon@era.ericsson.se, Maria Pousette (HR de
partment), 08 - 585 345 01, maria.pousette@era.erics-
son.se. Application: Market Manager MPS, Ericsson Ra
dio Systems AB, Kerstin Almblad LV/H, S-164 80 
STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

The Wireless Electronic Commerce (WEC) group at Mar
keting and e-Solutions at Ericsson Radio Systems AB 
has the total business responsibility for the global Erics
son product portfolio within Wireless Electronic Com

merce. Marketing and sales through the local market 
units is the core responsibility in a challenging and fast 
moving position. We work closely with Product Line WEC 
at PU WIA, the Business Development teams and the 
Wireless Datacom marketing S sales organization at 
ERA/LB.Due to rapid growth in demand for our pro
ducts and services, we seek: 

5 Business Managers 
• We are looking for extrovert and focused candidates 
with a winning attitude and hunger for success. For the 
right candidate this is a challenging position that will 
open for new and exciting career opportunities within 
Ericsson. 

Wanted background: MBA / (Civilekonom) and/or 
M.Sc (Crvilingeniör). Minimum 3 years experience within 
telecom/datacom industry and/orbanking/trading, pre-
ferrably international positions. Documented results 
within sales & marketing and/or business development 
Positive team-attitude combined with analytical skills / 
setf-drive. Resultoriented with personal ambitions. Loyal
ty and co-operation skills essential to succeed. 

The position Business Manager for WEC implies exten
ded contact with the Market Units at Ericsson Local 
Companies and their customers world-wide. Co-opera
tion with other units wfthin the global Ericsson organiza
tion demands a dynamic person with an international at
titude, and the ability to handle rapidly changing chal
lenges in a fast moving, dynamic environment Results 
from previous positions must be documented. 

Strategic planning, co-ordination, management and 
execution of turn-key solution sales as well as active 
consulting within Wireless e-Commerce is part of your 
daily responsibilities. You will be given a portfolio re
sponsibility of both area and products. 

Characteristics: Work-base will be Kista, Stockholm. 
Fluent English is a must preferably with additional 2nd 
language. Extensive business travelling must be expec
ted. 

Contact: Christian Testman, Manager WEC, +47 66 84 
17 20, Mobile: +47 90 83 67 86, 
christian.testman@eto.ericsson.se. Application: ERA/LB 
WEC Managers, Ericsson Radio Systems AB, 
KI/ERA/LH/S Ewa Strandendahl, 164 80 STOCKHOLM, 
ewa.strandendahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Project Manager -
Marketing Events 
CSM is the leading digital mobile system worldwide, 
with more than 100 million users worldwide, increasing 
with 5 million every month. Ericsson is the clear global 
leader for CSM systems, with a market share of well 
over 40%. With its strong entrepreneurial spirit the bu
siness unit for CSM Systems, (BMOC) has established it
self as a leader within the Ericsson group to meet the 
challenges of today and tomorrow in this exciting and 
rapidly changing marketThe Marketing Events team for 
BMOC is responsible for providing marketing event acti
vities such as participation in public exhibitions, confe
rences, sponsored events and customer events with 
stands, advertising, speakers and demonstrationsJo 
date we consist of six project leaders and one manager. 
We are now looking for an additional project manager. 

T 
• he job involves a wide variety of activities, the main 
ones being the following: Planning and execution of 
BMOGs participation in CeBIT and other major events. 
Coordination of BMOG products/solutions and messa
ges. Managing people in an international environment 
as a project manager and team leader. Managing sub
contractors regarding design and stand building. Follow-
up/evalution of the projects. Internal communication 

You will be working in close cooperation with other 
Ericsson companies and product unrts.As part of the 
team you must be an enthusiastic, supportive and creati
ve team player and above all be both an efficient and ef
fective administrator. 

You must be fluent in English (spoken and written), 
and have ability to work under pressure to meet deadli
nes. Ericsson knowledge and a well developed internal 
network as well as experience of events is expected. A 
communications background is recommended but not 
necessary. 

Technical competence is an advantage. 

Contact: Britta Ahlberg, 08 404 51 23, 
britta.ahlberg@era.ericsson.se. Application: PROJECT 
MANAGER - MARKETING EVENTS, Ericsson Radio 
Systems AB, KI/ERA/LH/S Ewa Strandendahl, 164 80 
STOCKHOLM, ewa.strandendahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENT DISTRIBUTION, KISTA 

Teknisk säljare 
Ericsson Component Distribution ingår i Ericsson 
Electronic Distribution AB. Ericsson Electronic Distribu
tion AB är en av de ledande distributörerna i Norden in
om området elektronikkomponenter. Vi omsätter drygt 
1 miljard kronor och antalet anställda är ca 220 perso
ner. Vi har kontor i alla nordiska länder samt i Tyskland 
och England. 

• Vi söker en TEKNISK SÄLJARE som skall ansvara för 
försäljning av hela vårt produktsortiment av elektrome-
kaniska komponenter, främst kontaktdon, till kunder i 
Sverige och till våra exportkunder. Din uppgift blir att ar
beta med indesign, förhandla årskontrakt och individu
ella order samt utveckla våra goda relationer med kun
der och nyckelpersoner. Du kommer att ha ansvar för en 
egen försäljningsbudget och arbeta nära våra fältsäljare. 

Du skall ha teknisk utbildning på minst gymnasienivå 
och en utpräglat kommersiell läggning. Tidigare erfaren
het av säljarbete samt kunskap om kundanpassade kon
taktdon är naturligtvis meriterande. VI arbetar i trevliga 
lokaler i Kista. 

Kontakta: Joakim Jarstad, 08-404 6065, 
joakim.jarstad@eke.ericsson.se, Mats Andersson, 08-757 
4254, mats.andersson@eke.ericsson.se, Bitte Rutberg, 
personal, 08-757 4712, bitte.rutberg@eke.ericsson.se. 
Ansökan: ECD-TS, Ericsson Electronic Distribution AB, 
VDS Ingela Ström, 164 81 KISTA-STOCKHOLM, 
ingela.strom@eke.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Project Co-ordinator 
The unit Market Unit Interface within Logistics Manage
ment (ERA/LV/L) has responsibility for supply-agree
ment between the Product Unit and the Market Unit in
troducing and implementing processes and tools en
suring the success of the flow. It is also controlling the 
local performance on some key-performance indicators, 
both in quality, cost and heads. 

• The speed in the flow requires that our interface with 
our customers, mostly local companies (Market Units) is 
defined and well understood to the parties involved. 
The product unit PU BSS has the responsibility of the 
TTC flow, all the way to the point when the nodes (AXE 
related products) are handed over to the costumers, 
both performance -and money wise, and needs to en
sure the success of the TTC improvements.This is an op
portunity to join a unit from the start. We are looking for 
a Project Co-ordinator with responsibility to introduce 
and implement processes and tools, enabling the Mar
ket Units to place orders directly to the Supply Unit AXE. 

This position will offer you a possibility to work in an 
international environment with a high degree of own re
sponsibility and co-ordination of different functions. You 
should have good knowledge in the Ericsson world and 
your profile is independent and self-motivated with 
strong inter-personal and communication skills. Experi
ence from work at a Market Unit is an asset Fluency in 
English is required. 

Contact: Madeleine Fries, 08-404 3506, madeleine.fri-
es@era.ericsson.se, Benita Nilsson, Human Resources, 
08-757 1914, benrta.nilsson@era.ericsson.se. Applica
tion: Kerstin Almblad, Ericsson Radio Systems AB, 
LV/HS, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Professional Services within the segment Network Ope
rator and Service Providers - For a successful Partner
ship/Professional Services (BOPS) is an Ericsson Busi
ness Unit that delivers business solutions and consul
tancy services to network operators and service provi
ders around the world. Professional Services offers: Bu
siness Consulting. Telecom Management & Systems In
tegration (Billing & Customer Care, Service Activation, 
Network Management Fraud S Security). Managed 
Services (Operation of customer network, support 
systems and IT environment). Quality Improvement So
lutions. Solutions for Internet Service Providers 

The Professional Services Marketing Department is 
responsible for Business Management within two of our 
direct markets, China and Japan and therefore we need 
a: 

Service Marketing Manager, 
China & Japan 
• The Service Marketing Manager will ensure that the 
selected Market Unit (China & Japan) works in a focused 
way to sell and deliver Professional Services (PS) in or
der to generate highly profitable business with high 
customer satisfaction. This entails supporting Product 
Units and Market Units in their efforts to be successful 
in their competence areas within the selected market 
with the goal to increase business (and market share) in 
a profitable way. You will also be responsible for fol
lowing up Market Unit progress and reporting back to 
Professional Services management 

Important activities include: Ensuring that the Market 
Units create a business plan for Professional Services 
and that they allocate resources to execute the business 
plan with help (if needed) from the different Product 
Units. Increase knowledge of PS Service & Product port
folio at the Market Units at different organizational levels. 
Organization of Marketing Seminars and other Marketing 
Activities? Co-ordinating cross Product Unit offerings and 
solutions towards the Market Unit and the end customer 
when needed. Follow up of the business plan, service 
sales and service delivery together with the Market Units 
and the Product Units. Creation of a good atmosphere 
and cooperation between the Market Unit and PS (rela
tionship building) 
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We believe that you have good knowledge of the busi
ness framework of Ericsson, preferably also from the cul
tures of China and/or Japan. We also believe that you 
understand the difference between consulting services 
and products and are able to communicate this. You are 
perceived as a senior person within marketing and sales. 
And we know that you are prepared to travel extensively. 

What's in it for you7?0pportunities for advancement 
Responsibility - personal development New, sen/ice-
minded organization. Dynamic working environment In
ternational contacts with management and specialists at 
all levels 

Contact Stefan Johansson, +46 8 4043619, stefan.m.jo-
hansson@era.ericsson.se. Application: China & Japan, 
Ericsson Radio Systems AB, NH Towa Raak, 164 80 
STOCKHOLM, towa.raak@era.ericssoase. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Affärsutvecklare - GSM 
Office Solutions 
Dags att ta ett nytt steg i din karriär? Vill du ha ett jobb 
där du:- får ett större personligt ansvar- kan utveckla ett 
brett personligt internationellt nätverk inom Ericsson-
får arbeta med marknadsföring på en expansiv mark
nad- får bred kompetens på våra totallösningar- kan ut
nyttja dina erfarenheter av mobiltelefonisystem- får job
ba tillsammans med motiverade och entusiastiska me-
darbetareVi är en liten avdelning på produktenheten 
Base Station Systems (PU-BSS) som ansvarar för mark
nadsföring av kompletta inomhuslösningar inkluderan
de allt från radionät till centralt kontrollerade slutan-
vändartjänster. Vi arbetar med lönsamhets- och paketer
ingsfrågor för att säkerställa att våra lösningar hanteras 
effektivt i alla led, frän tidig marknadsföring tills att de 
utgör en fullt integrerad del av operatörens nätverkAr-
betet bedrivs i en internationell miljö, i samarbete med 
våra lokalbolag. 

• Tjänsten som AFFÄRSUTVECKLARE - GSM OFFICE SO
LUTIONS innebår många marknadskontakter för att sä
kerställa att vira lösningar tillgodoser kundemas krav.Du 
kommer att ansvara för utveckling av modeller för lön
samhetsberäkningar, hantera priser, tariffer och annan 
marknadsinformation för vira tillämpningar. Resultaten 
används i kundmöten och presentationer för att påvisa 
lönsamheten av att investera i våra lösningar. 

Du har en ekonomisk högskoleexamen. Du har ett ut
präglat affärssinne och förmågan att självständigt plane
ra och genomföra kvalificerade åtaganden. Du behärskar 
engelska i tal och skrift och är övertygande i din kommu
nikation. Du har under en tid arbetat med mobiftelefoni 
och vill nu vidga dina vyer. Tidigare arbete i kundprojekt 
är meriterande. 

Kontakta: Michael Bjärhov, 08-404 4203, michael.bjar-
hov@era.ericsson.se, Ann Nordenstam, Personal, 08-
757 2287. Ansökan: Kerstin Almblad, Ericsson Radio 
Systems AB, U7/HS, 164 80 STOCKHOLM, kerstiaalmb-
lad@era.erksson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Business Developer 
• Do you wish to work within the booming business of 
Wireless InternetTWireless Internet Solution (WlSE(tm)) 
is a programme, defined by Ericsson, intended to help 
GSM operators provide new data-related solutions in 
their GSM networks. WISE(tm) integrates GSM and In
ternet products and technologies into a range of solu
tion packages, which extend and enhance the mobile 
user's access to information and applications We are 
now looking for a Business Developer manager who will 
work with identifying the strategic, and most profitable, 
solutions for WISE(tm). You will take on the exciting 
challenge of being responsible for defining alternative 
scenarios for one of the fastest growing business of 
Ericsson. 

The scope of your work will be: Defining the custo
mers need for wireless data services. Collecting require
ments from Ericsson Local Companies for future solu
tions. Identifying suitable products and services for the 
solutions. Conducting pre- and feasibility studies for dif
ferent solutions. Conducting business cases for different 
solutions. Perform strategic business planning for the 
WISE(tm) team and related funcbonsYou should be ex
tremely outgoing, independent and result oriented. 

As a candidate you should also have: Experience of 
GSM systems. Experience from datacom. A business ori
ented mind. Good English skills, both written and spo
ken. 

The candidate should have an academic degree such 
as MSc or equivalent The work will include contacts with 
markets outside Sweden. Thus, you should be available 
for travel. 

Contact Bo Maurin, 08-585 339 98, 
bo.maurin@era.ericsson.se, Fadi Pharaon, 08-757 56 07, 
fadi.pharaon@era.ericsson.se. Application: BUSINESS 
DEVELOPER, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LH/S 
Ewa Strandendahl, 164 80 STOCKHOLM, ewa.stranden-
dahl@era.ericssoase 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Technical Solutions 
Manager 
Marketing and Wireless e-solutions is a new Business 
Management unit within CSM systems. ERA/LB shall 
utilize and strengthen Ericsson's position by identifying 
needs and providing Wireless Internet Solutions that ac
celerate and broaden the use of wireless communica
tions for operators, organizations and consumers. In 
doing so, we shall improve their performance, generate 
new opportunities, save time, increase the possibility to 
manage and enhance quality of life. 

• Within ERA/LB we are now building up a unit of 
technical solutions managers. We will participate in the 
whole business chain from identified prospect, via 
customer discussions to product release and bid sup
port Our role is to co-ordinate all technical aspects of a 
solution, and to give effective technical sales support 
during the global product launches.Often our solutions 
contain SW developed by small IT companies. Part of 
the challenge is to bring their SW products into a sellab
le global solution, appreciated by Market Units and by 
our operators. Speed is essential, as the average leadti-
me for our solutions is months, not years. 

To build a strong team, we are now looking for strong 
individuals with one of the following profiles:Experien-
ced GSM technical manager (MNDs)Person with strong 
background in datacom markeringExperienced test lea-
derWe work in a creative environment with wide contact 
areas within and outside Ericsson. All positions will invol
ve some amount of travelling 

Contact" Tomas Fridström, 08-404 27 11, tomas.frid-
ström@era.ericsson.se, Per Andersson, 08-404 59 96, 
per.e.andersson@era.ericsson.se. Application: TECHNI
CAL SOLUTION MANAGER, Ericsson Radio Systems AB, 
Kt/ERA/LH/S Ewa Strandendahl, 164 80 STOCKHOLM, 

ERICSSON CABLES AB, SUNDBYBERG 

Area Sales Manager 
ERICSSON CABLES AB - MARKETING DIVISION, seeks an 
AREA SALES MANAGER. Ericsson Cables provides the 
new telecoms world with reliable network infrastructure 
that combine telecom, datacom and power technologi
es. With over 1100 employees world wide and unique 
expertise in cable network solutions and power cable 
systems, we offer a portofolio of products, services, 
systems and solutions enabling our customers to suc
ceed in the complex world of communications. Ericsson 
Cables' Marketing Division is responsible for sales and 
marketing of solutions, systems and products for tele
com and datacom networks. Ericsson Cables' customers 
are located worldwide. We are now seeking two posi
tions, one for the section of Scandinavia, Asia and 
Middle East and the other position to the section of Eu
rope, North America and Africa. These two positions can 
be based either in Sundbyberg or in Hudiksvall, depen
ding on personal preferences. 

• As an AREA SALES MANAGER your are responsible for 
marketing and sales of our product-range towards a no. 
of customers on a regional basis. Through your own 
market plans and budgets you are developing the custo
mers wihtin your market segment Your expertise covers 
areas like strategic analysis of potential market seg
ments, customer interacting, verbal and written presen
tations as well as quotations and negotiations. You are 
good at establish good and long-term relations with 
your customers and you shall be able to represent Erics
son Cables at various levels at the customer. 

Your education has provided you with a solid and 
good platform in both the economical and technical are
as. In addition you have been working at least 3-5 years 
with marketing and sales, on a relatively high technical 
level, towards customers. We would of course welcome 
experience from the Telecom area, but it is not mandato
ry. To be able to function well in your role as Area Sales 
Manager it is important to emphasise that you have a 
strong own drivingforce and that you are prepared to 
work actively with your customers. You are a good team 
player and are willing to work hard in our ambition to 
fulfill the company objectives. Do not hesitate to contact 
us for more information. 

Contact Jan Lindberg, 08-764 3306, 
jan.lindberg@eca.ericsson.se. Bo Lenander, 08-764 
3135, bo.lenander@eca.ericsson.se, Katrin Kopp, 08-764 
0384, katrin.kopp@eca.ericsson.se. Application: AREA 
SALES MANAGER, Ericsson Cables AB, SL/ECA/N/HC 
Katrin Kopp, 172 87 Sundbyberg, katrin.koppgeca.encs-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Logistilcer 
Supply CMS 30 - ERA/JFJapan ärenavde snabbast 
växande marknaderna för mobiltelefon! med omkring 
en miljon nya abonnenter varje månad. Idag förser 
Ericsson sju kunder med hela eller delar av mobiltelefo-
nisystem.ERA/J ansvarar för marknadsföringen av Per
sonal Digital Cellular Systems (PDC), CMS 30, både 
produkter och produktrelaterad service. Detta sker tiH 

såväl existerande som potentiella kunder, främst i Ja
pan men även i andra länder.En av våra logistiker skall 
vara föräldraledig 99-05-01-00-09-30. 

• Vi söker nu en erfaren logistiker som kommer att få 
hela ansvaret för minst en av våra interna kunder, dvs 
att säkerställa kompletta just-in-time leveranser. Order
inläggning, orderuppföljning, viss fakturering, kontroll 
mot prognoser etc är de vanligaste uppgifterna. TTC pro
cessförbättringsarbetet är också en viktig del av arbetet 
d i vi arbetar aktivt för att korta ledtider och höja leve-
ransprecisionen.Lämplig bakgrund är minst gymnasieut
bildning samt erfarenhet frän logistikarbete sedan tidi
gare. Du behärskar engelska i tal och skrift, har ett gott 
ordningssinne och god samarbetsförmåga. Vidare bör 
du vara en utåtriktad person som gillar att ta initiativ och 
knyta nya kontakter.Kännedom om Ericsson samt kun
skaper i värt ordersystem GOLF är meriterande. 

Kontakta: Lars Claesson, 08 - 404 2426, lars.daes-
son@era.ericsson.se, Kajsa Möller, 08 - 404 7293, kaj-
sa.moller@era.ericsson.se. Ansökan: Ericsson Radio 
Systems AB, Gunilla Åsberg, JHS, 164 80 STOCKHOLM, 
gunilla.asberg@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Product Marketing Manager 
BSS Infrastructure & ISP 
PROFESSIONAL CUSTOMER MINDED SOCIALLY SKILLED 
PRODUCT MARKETING MANAGER 

Are you looking for a change? Do you want to grow? 
Contact us, there might be an exciting future for you 
with us.We are the Product Marketing Unit for the Pro
duct Unit Base Station Systems, that is responsible for 
Ericssons' BSS infrastructure. PU-BSS delivers BSS no
des, OSS and radio network solutions to 4046 of all GSM 
operators in the worldlAt the Product Marketing Unit, 
we are working with value argumentation for future 
products, marketing documentation, marketing events 
and market & soles support Our main interface is the 
local account teams for new and existing customers 
However, regular contact with operators and good un
derstanding of GSM end-users is crucial to the quality of 
our work. In the last Market Communication satisfaction 
survey, we scored highest of all Product Units (4,6 on a 
scale of 6, together with PU-BTS). This doesn't mean 
that we are pleased. 

• Now we are looking to expand our unit to cope with 
increasing demand for market & sales support and, even 
more important to prepare the market for the data 
(Revolution in GSM. We are looking for: 

PRODUCT MARKETING MANAGER BSS INFRASTRUC
TURE S ISP 

You are part of our market & sales support team and 
your main task is to follow-up and support specific busi
ness opportunities for BSS all over the world. Your main 
competence field is the current AXE-based platfomi: a.o. 
Product Packages, Processor/Counter capacity and In 
Service Performance (ISP). Your main challenge is pre
paring the local Account Teams for the marketing of the 
new IP-Based platform for BSS and assisting Operators 
in their choice of platform for the development of their 
network. 

Product Marketing Manager 
Radio Network 
• You are part of our market & sales support team and 
your main task is to follow-up and support specific busi
ness opportunities for BSS all over the world. Your main 
competence field is the radio network functionality: a.o. 
radio network capacity and radio network quality. 

Your main challenge is preparing the local Account 
Teams for the marketing of data over BSS (HSCSD, 
GPRS, 14.4, EDGE, UMTS,...) and assisting Operators in 
optimising their network for voice and data. 

Do you feel that this is something for you? Do you feel 
that you fit in? Contact us, there might be an exciting fu
ture for you with us! 

Contact Steven Lefevre, +46 703403 102, steven.le-
fevre@era.ericsson.se. Application: Kerstin Almblad, 
Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, 164 80 STOCKHOLM, 
kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Uppbyggnad och upprätt
hållande av EDI flöde 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för telekommunikation såsom strömförsårj-
ningsutrustningar och -system, klimatsystem samt ener
giövervakningssystem och energirehteroae tiänster. 

• Vi söker dig som vill ansvara för uppbyggnad och 
upprätthållande av EDI flöde med kundorder från bide 
svenska och utländska kunder. Tillsammans med EDI-
ansvarig p i vår inköpsenhet kommer du att vara krav-
ställande på ett av vira interna Ericssonbolag (EDT) och 
sammanhållande av samtliga EDI-frågor inom kundor
derflödet Tjänsten är placerad på vår sales & Operations 
enhet 

» 

Vi vill att du har en teknisk gymnasieutbildning eller är 
högskoleingenjör (80p). Eftersom du kommer att arbeta 
med datorn som verktyg är det viktigt att du är datakun-
nig. Vidare tror vi att du är initiativrik, självständig, nog
grann, har lätt för att samarbeta med andra och är servi-
ceinriktad. Du behärskar engelska i tal och skrift, övriga 
språkkunskaper samt erfarenhet av liknande arbetsupp
gifter är meriterande. 

Kontakta: Göran Dereskogh, 08-721 62 21 .goran.de-
reskogh@eka.ericsson.se. Ansökan: K99071, Ericsson 
Components AB, KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 
KISTA- STOCKHOLM, CV.energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

2 Copywriters for 
Marketing Information 
• Take part of the exciting future of mobile systems as 
a marketing information copywriter. If you have a flair 
for words, meeting deadlines, and some (or a lot!) of 
copywriting experience, then we have the places for two 
qualified people.Your audience is a world wide custo
mer base and Ericsson's own internal marketing and sa
les forces. You will be writing marketing guides, spea
ker's notes, and descriptions of our solutions for these. 
But, most importantly, you will work closely with pro
jects and in launches of GSM system and wireless solu
tions on our ever-expanding markets. 

As copywriter, you will be a part of Marketing Commu
nications in the Business Unit GSM Systems. Our collecti
ve task is performing a variety of internal and external 
marketing activities.As we are introducing on-line servi
ces to internal and external customers, we expect you 
will be able to bring in and learn new methods and web-
tools quickly, be organized, skilled in writing English, and 
quickly get the knack of understanding our customer's 
needs. Get your suitcase, some travel is required for 
this.Come and join us in taking our industry-leading so
lutions into the 21st century. 

Contact: Hans Oskar, +46 8 404 27 54, 
hans.oskar@era.ericsson.se, Per Andersson, +46 8 404 
59 96, per.andersson@era.ericsson.se. Application: 2 
Copywriters for Marketing Information, Ericsson Radio 
Systems AB, KI/ERA/LH/S Ewa Strandendahl, 64 80 
STOCKHOLM, ewa.strandendahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB, 
STOCKHOLM 

Mgr of Marketing PU 
Prepaid 
Ericsson Software Technology AB is a leading software 
company within the telecom industry. We develop pro
ducts and services using the latest technology within 
mobile telephony and enterprise communications We 
are a young, expanding company with about 800 
employees. In Sweden, we're located in Karlskrona, 
Ronneby, Malmö and Stockholm. For more information 
about Ericsson Software Technology, check out our ho
mepage: www.ericsson.se/SE/epk 

• For the newly established Product Unit Mobile Pre 
paid we are looking for a Manager of the Marketing 
Unit Mobile Prepaid is one of the most expanding areas 
in Ericsson today and is driving the subscriber growth in 
both GSM and TDMA systems. It is predicted that in the 
near future, the majority of wireless subscribers will be 
paying for all their services in advance. Wheter in mature 
or emerging markets, prepaid services clearly represent 
a growing revenue stream for operators. We have a solid 
customer base and at the same time the market is ex
ploding and the business opportunities are enourmos. 
You will be responsible for the Marketing for the com
plete Prepaid product portfolio of today for both GSM 
and TDMA but also for supporting future prepaid solu
tions in the GPRS and UMTS perspective. 

Apart from establishing this new unit and manage a 
staff strenght of some 10 people, the main functions will 
be: Price Management and Business Case preparation. 
Market Communications. Market Intelligence. User 
Group Coordination. To ensure resources and competen
ce at our regional sales support organisations, presently 
established in Argentina, US and Malaysia. To support 
KAM/NAM/GAM organisations in capturing new busi
ness in terms of customer presentations, negotiations, 
tender preparations 

Your background: Academic degree in Business 
and/or Engineering. At least 10 years of working experi
ence whereof 5 years from the telecom and/or datacom 
industry. Proven managerial skills ? Experinece from wor
king abroad, preferable in a marketing or product mana
gement role, is a merit Fluency in spoken and written 
English, other languages such as Spanish is an advanta
ge-

Send your application incl CV before August 15. 
Among your personal skills we see a solid interest for 
people and different cultures, social skills, strong busi
ness drive and determination and naturally a team play
er with a helicopter view. The Product Unit is organised 
as an integrated part of EPK with Design Units in Karl
skrona, Ireland and Canada. You and your organisation 
will be based at the EPK Stockholm office. 
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Up for a new challenge ? -
Join GSM Switching Product Packages! 

ERA/LVT/D Product Package Development is a part 
of the new Swithing Platform Development and 
Supply Unit at GSM Systems. We are responsible for 
developing product packages for PU BSS, CSS, VAS 
and NMT. During the last years we have developed a 
succesfull concept as a part of the World Class Supply 
program. Up to date close to 1 000 of our standard 
packages have been shipped to our customers. Now 
we need to strengthen our organisation to continue to 
develop both the packaging concept and the 
products, to support the challenges given by R8, R9, 
Core BSS and TTC Global. 

Project Manager 
The type of projects handled by LVT/D are mainly 
H W Platform sub projects to the GSM release 
projects, i.e. R8, R9, Core BSS, etc. and 
business/concept development projects within 
Product Packaging. The projects involve several 
other organisations, range from 5 - 2 0 kmh and run 
for 3-12 months. We are looking for an experienced 
project manager for projects that will be started 
during the fall. The project manager report directly 
to LVT/DC. 

Site Product Management 
Our target is to have the product range needed to 
support sales and delivery of complete switch sites. 
Today we have packages for Power, Cooling, DDF 
and external cables. In TTC Global we have defined 
they way forward. Now it's time to establish the 
organisation, define which products it shall cover 
and bring forward the products needed together 
with our suppliers. 

Manager - You have management experience and 
are eager to take this opportunity to develop a new 
function, both with regards to the technical and 
business challenges. A background in H W Sales 
Support, Engineering and/or product management 
is relevant. The management role will include 
operational work with the products. 

Product Manager - You are business oriented with 
experience/knowledge of what is needed to get a 
switch site that will be world class. A background 
in H W Sales Support, Engineering and/or product 
management is relevant. 

Node Design 
Our core products today are the MSC, BSC and GSP 
(HLR and IN) order objects. They are developed in 
cooperation with the Strategic Product Managers, 
SPM, the Node Production Centers in Katrineholm 
and Östersund, Implementation Services - LVZ, 
Logistics Management, LVT/L, and Spare Parts, LY. 
We are responsible for creating, releasing and 
maintaining the products in PRIM and PCAT. 

Manager - You have management experience, 
preferably from a design organisation. You are 
willing to take an operative role toward our 
development projects. Some of the key tasks is 
resource planning, maintenance and changes in the 
products. 

MSC responsible - the Order Object responsible is 
the Operative Product Manager for the MSC. You 
have good technical knowledge of the MSC, enjoy 
leading cross-functional teams and have leadership 
qualitites. A background in technical sales support, 
IE/DT or SS/MSC verification is relevant. You have 
an engineering degree or equivalent experience. 

Configuration Management responsible — is 
operatively responsible for the change control and 
follow up for the development projects and 
maintenance. It includes an active role in the 
Change Control Board, CCB, and proactive work 
with improving the way we handle CM. A 
background in CM and/or product administration is 
a plus. A strong sense of order and capability to 
cooperate with others is a must. 

Product Handling - Efficient product 
administration is a key to the success of our concept. 
We work with PRIM and PCAT, GSM systems 
WEB-based product database. You have been 
responsible for products in PRIM and understand 
the basics of release handling and product 
structures. You enjoy working in development 
projects with challenging time schedules, and are 
prepared to make the efforts needed to get PRA in 
time when needed. A strong sense for order and a 
customer oriented mind is necessary. 

H W Technology 
supports the other LVT/D units with technical 
expertise, in order for them to be able to have the 
right products available. The main tasks for the 
H W Technology unit is to prepare for new products 
coming in, run the Technical coordination in our 
projects and being responsible for: 
— product substitution 
— main interface towards the supplier organisations 
in technical issues, i.e. how to configure new 
products, etc. Today it is mainly UAB and ACC. 
— main interface towards Implementation Services, 
LVZ, with regards to development of methods and 
tools 

Manager - You are interested in developing the 
organisation to meet the challenges listed above. 
You have good techical understanding of GSM 
Nodes, with knowledge of both H W and SW A 
background in H W Dimensioning, H W Sales 
Support, Engineering and/or system development 
in GSM/AXE is relevant. The management role 
will include operational work with the products. 

Standard Configurations — a key to our concept is 
the Standard Configuration Description, SCD, that 
specify the H W product that shall be packaged. 
These are made in cooperation with the Product and 
Systems Management, LVT/I. The SCD author has 
to be capable of taking in requirements from all our 
main partners and come up with solutions that 
fulfill them to a relevant degree. You have an 
engineering degree or equivalent experience. A 
background in H W Dimensioning, H W Sales 
Support, Engineering and/or system development 
in GSM/AXE is relevant. You have to be both 
technically creative, have good writing skills, and a 
good sense of order. 

P roduc t Substitution - we secure that all 
substitution cases are handled and followed up. 
Covering all activities starting with the 
introduction into the SW until phase out from 
production. Everything from big issues like the 
BYB202 phase out, to a HD in the IOG. You enjoy 
working with many interfaces in an international 
environment. An important part of the work is to 
rationalise the operative processes and enhance the 
performance in the area. You must be capable of 
establishing networks, find relevant follow up 
methods and take operative action wherever needed. 
Experience from TTM work on the system level and 
a degree in engineering is relevant. 

Send your application to: 
Ericsson Radio Systems AB 
Kerstin Almblad, LV/HS 
164 80 Stockholm 
kerstin.almblad@era.ericsson.se 

For further information contact: 
LVT/DC Henrik Hassler, phone +46 8 404 87 54 
henrik.hassler@era.ericsson.se 

Make yourself heard. 

ERICSSON 
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Contact: Mats Hellman, Dep Director PU Mobile Pre
paid, +46 8 404 3997, Mats.Hellman@era.ericsson.se. 
Application: Mgr of Marketing PU Prepaid, Ericsson Sof
tware Technology AB, urnan Resources, Boc 518,371 23 
KARLSKRONA job@epk.ericsson.se. 

mm&mmMmmmmHmifflEmmigBmum 
ERICSSON TELECOM AB. ÄLVSJÖ 

Marketing Managers 
Voice over ATM develops voice and telephony products 
in ATM-based multiservice networks for wireline as well 
as wireless systems. The products are Dynamic Trun-
king. Telephony Server, and the Hybrid Switch. 

See 
also:http://avweb.ebtb.ericsson.se/public/VaATM/prod-
markhtm 

• We are today eight persons at Product Marketing vb-
ATM. To meet the fast growing interest in VoATM solu
tions based on AXE and AXD we need to recruit four 
Marketing Managers. The positions cover a mix of Ac
count Suppport, Pricing, Market Communication and 
Product Marketing activites. 

GENERAL RESPONSIBILITY To secure and contribute 
to a strong business minded approach when planning 
and introducing products/applications to the market pla
ce. To provide professional and competent technical and 
commercial support to Account Managers Propose com
petitive technical and commercial solutions. Communi
cate product Roll-Out and Pricing Recommendations 
Prepare marketing material Product Presentations 

THE POSITIONS REQUIRE Customer and Business ori
entation Product/Market background Telecom and/or 
Datacom Good network within Ericsson organisation Ac
count Manager or Solution Manager experience Of cour
se, we -as well as all other organisations - want persons 
that have a positive and determined attitude, good com
munication skills, social competence, and interest in ot
her people. But besides these obvious characteristics, 
we also believe that you must feel comfortable with 
working in a flexible, dynamic organization and to deve
lop yourself in a high pace. What we can offer you is a 
stimulating and creative environment You will also have 
the possibility to contribute to the development of the 
future products of Ericsson! 

Contact Rickard Åberg, +46 8 719 95 59, 
rickard.aberg@etx.ericsson.se. Application:, Ericsson Te
lecom AB, ETX/X/XH; Rickard Åberg, 126 25 STOCK
HOLM, 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
KISTA 

Sales & Channel 
Development Manager 
Product Unit Communicators Our mission is to achieve 
global leadership in the market of Wireless Information 
Devices by providing competitive products and applica
tions to create compelling solutions to both corporate 
organizations and individual end-users. 

• The function is to develop the competence in our ex
isting distribution channels, as well as to establish new 
distribution channels. Through active and business ori
ented coordination of strategies and activities with other 
units within Ericsson you will contribute to the creation 
of competitive advantages for our product area. You will 
create and implement sales strategies and concepts for 
our products, including support infrastructure, compe
tence build-up, distribution and partnering. Further you 
will establish relations and develop programs to support 
our partners and local sales activities. You will also work 
with market support for market regions and local mar
ket units. 

We expect you to have solid experience from sales. 
We recognize experience from computer sales, especially 
software within the consumer segment as meriting. This 
position requires extensive commercial and technical 
competence together with good presentation nd com
munication skills. Since the assignment contains a varie
ty of contacts around the world, fluency in English is re
quired. 

Contact Jon Brännström+46 8 4048924, 
jon.brannstrom@ecs.ericsson.se, Hans Celander, +46 8 
4049313, hans.celander@ecs.ericsson.se. Application: 
Sales & Channel Development Manager, Ericsson Mobile 
Communications AB, Mia Hjerten, 164 80 Stockholm, 

mmBrnmmmmmmmmmmmBummmmm 
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
KISTA 

Product Marketing Manager 
Product Unit Communicators Our mission is to achieve 
global leadership in the market of Wireless Information 
Devices by providing competitive products and applica
tions to create compelling solutions to both corporate 
organizations and individual end-users 

• The function is working closely with the Global Pro
duct Management function to ensure that we effectively 
communicate our products and strategies to our end-
users as well as to all our partners within the sales and 
distribution, to develop and You will be overall respon

sible for coordination and production of market messa
ges, material and activities for product introductions, 
events, PR, internal and external marking. You will furt
hermore be responsible for our marketing and informa
tion activities over Internet and our Intranet 

We require that you have good knowledge and practi
cal experience of product marketing, preferable from the 
consumer area. Practical experience from market com
munication and from working with external agencies, as 
well as experience from the GSM marketing area as me
riting. Good presentation and communication skill, both 
in speech and writing, as well as fluency in English is re
quired. 

Contact: Jon Brännström, +46 8 4048924, 
jon.brannstrom@ecs.ericsson.se, Hans Celander, +46 8 
4049313, hans.celander@ecs.ericsson.se. Application: 
Product Marketing Manager, Ericsson Mobile Communi
cations AB, Gunn Sahlberg, 164 80 Stockholm. 

ERICSSON SVERIGE AB, STOCKHOLM 

Product Marketing Manager 
Ericsson Sverige AB är Ericssons nystartade marknads
bolag i Sverige. Vi verkar på en av världens mest spän
nande och avreglerade marknader, med en ständigt ex
panderande infrastruktur för tele- och datakommunika-
tion.Ericsson Sverige AB:s kunder ligger i framkant när 
det gäller områdena tele-, datakommunikation och IP. 
Det ställer höga krav på oss som snabb leverantör av 
tjänster, produkter och lösningar inom dessa områden. 
Våra kunder år operatörer, samt såväl privata som of
fentliga organisationer i Sverige.Fåretaget består av cir
ka 600 medarbetare med starkt kundfokus. Vi har kon
tor bland annat i Malmö, Kumla, Göteborg och Ny
näshamn. Huvudkontoret ligger på Kungsholmen i 
Stockholm. 

• Product Marketing Manager till marknadsenheten 
Global OperatorsDu har en bred teknisk kompetens 
samt kunskap om Ericssons produkter. Du kommer att 
arbeta med Global One accountet, där du aktivt skall 
delta i försäljningen till kunden.Dina arbetsuppgifter blir 
tillsammans med Account Manager att finna tekniska 
lösningar och driva tekniska frågor självständigt mot 
kund. Arbetet kräver nära kontakt med kund och mot 
Ericssons produktenheter.Du har kunskap om olika Tele
com system samt erfarenhet från projektverksamhet Vi
dare har Du tidigare erfarenhet av täta kundkontakter. 
Goda kunskaper i engelska är ett krav. 

Kontakta: Torgny Nyström, 08/57918183 , Torgny.nyst-
röm@ese.ericsson.se, Charlotte Rubin, 08/579 18388, 
Charlotte.rubin@ese.ericsson.se. Ansökan: PRODUCT 
MARKETING MANAGER, Ericsson Sverige AB, 
SE/ESE/Personal Lena Simonsson, 126 25 STOCKHOLM, 
Lena.simonsson@ese.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA, 

Senior Business Manager 
• We at Business Management & Support, The Ameri
ca's ERA/U), are looking for a Senior Business Manager 
and would like to get in touch with you who like speed, 
meeting people, learning about other Cultures and last 
but not least Doing Business! 

You will be responsible for two customer accounts in 
North America. Your main interface will be the local 
Ericsson company and the Key Account Management or
ganizations. Together you will build relations, set short 
and long-term objectives, drive the business and follow 
up on results. You will also play a key role in bringing 
new solutions to the market which means that conduc
ting Business Development is a part of your work as 
well. We want to emphasize the focus on sales of solu
tions rather than boxes. As Business Manager you work 
in teams and to your assistance you have support from 
product marketing, price management and financial ser
vices. You will report to the Business Director for North 
America. The job is related with frequent travel to North 
America. 

Your formal education and experience consists of Aca
demic degree and at least 10 years of working experien
ce whereof 5 years from the Telecom or IT industry. 
Direct sales or technical sales experience is a plus. You 
are fluent in English, both written and orally; other 
languages such as French is an advantage. As an indivi
dual you like to do business and have developed a good 
social skill and understanding of doing business with ot
her cultures. Other key words to you are Initiative, Drive, 
Ambition, Quality and Fun. Please send your application 
no later than 1999-06-24. 

Contact: Anders A Olin, 08-58531703, 

anders.a.olin@era.ericsson.se. Application: Ericsson Ra

dio Systems AB, KI/ERA/U/HC Solveig Vallentin, 164 80 

STOCKHOLM, sotveig.valtentin@era.ericsson.se. 

Ill I lliilIBWIWIIillMWIfllIIIIIWIMBWWWWRMM 

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB, 
STOCKHOLM, 

Price Manager -
PU Mobile Prepaid 
Ericsson Software Technology ABisa leading software 
company within the telecom industry. We develop pro

ducts and services using the latest technology within 
mobile telephony and enterprise communications. We 
are a young, expanding company with about 800 
employees. In Sweden, we're located in Karlskrona, 
Ronneby, Malmö and Stockholm. 

For more information about Ericsson Software Tech
nology, check out our homepage: 
www.ericsson.se/SE/epk 

• We are looking for the right person to work with Price 
strategies and business argumentation. You will be part 
of the Marketing & Sales support group. The candidate 
will report to the Manager of Marketing & Sales. You will 
both be responsible for your own area and participate 
in Task Forces. 

Some of the key tasks are: Develop and maintain price 
strategies. Packing and pricing of new hardware and sof
tware. Argumentation to justify the price towards custo
mers. Develop customer business cases for new solu
tions and products. Pricing support in tenders. Support 
KAM/NAM with price strategies and price support 

Your background: Masters degree in Engineering 
and/or Business Administration. At least 3 years of expe
rience within the telecom or datacom industry. Flexibel. 
A good understanding of mobile systems and operator's 
business situation. 

Fluency in spoken and written English, other langua
ges it is a merit As an individual you like to participate in 
doing business, social skills are important You have a 
good understanding of doing business with both natio
nal and international customers. Travelling will be a na
tural part of your work. What we are looking for is a per
son with Ambition, Drive, Quality thinking and Initiative. 
The position, which is located in Stockholm, is open for 
both local employment and international assignment 
Send your application incl CV before Augist 15. 

Contact: Mats Hellman, Dep Director PU Mobile Pre
paid, 046 8 404 3997, Mats.Hellman@era.ericsson.se. 
Application: PRICE MANAGER - PU Mobile Prepaid, 
Ericsson Software Technology AB, Human Resources, 
Box 518, 371 23 KARLSKRONA job@epkericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Produktplanering/ 
marknadsföring 
Affårssegmentet ANP - Antenna Near Products - har to
talansvar för sitt produktområde, som omfattar del
system i radiobasstaioner till samtliga mobiltelefonis-
tandarder såsom CSM, DCS, PCS, D-AMPS, E-TACS, 
NMT, WCS och PDC. Produkterna innefattar mikrovågs
teknik, analog och digital HW, mekanik samt program
vara. Utvecklingen och produktifieringen sker i nära sa
marbete med alla Ericssons affärsenheter inom affär
sområdet Nätoperatörer. ANP är kompetenscenter för 
mikrovågsfilter, linjära RF effektförstärkare MCPA, com
biners, power amplifiers, lågbrusförstårkare, multikopp-
lare och radiotestloopar, mm. 

• Vi söker nu en produktplanerare/marknadsförare för 
att ytterligare förstärka vår position som leverantör av 
komponenter till basstationer. Din uppgift blir att till
sammans med våra konstruktörer och systemingenjörer, 
utveckla och marknadsföra vår produktportfölj av för
stärkare, filter och övervakningsutrustning för basstatio
nemas radiodel. Arbetet inkluderar diskussion och do
kumentation av kundernas krav liksom presentation och 
demonstration av våra produkter. En del av arbetet görs 

i samarbete med Ericsson lokal säljbolag varför det före
kommer resor. 

För det här jobbet krävs tidigare erfarenhet från pro
duktledning eller en teknisk bakgrund från konstruktion, 
installation eller systemering. Eftersom flertalet kunder 
finns utanför Sverige krävs även goda kunskaper i eng
elska och gärna även i spanska. 

Kontakta: Ulf Hagström, 08-787 02 24, 
ulf.hagstrom@rsa.ericsson.se, Bim Ahlström, personal, 
08-757 16 74. Ansökan: Produktplanering/marknadsför
ing, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Bertina Jen
sen, Box 11,164 93 STOCKHOLM, 
bettina.jensen@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. ÄLVSJÖ 

Market Manager 
77ie Product Line Call Centre Solutions within Product 
Unit Value Added Services is expanding. We are looking 
for a Market Manager with the ambition to maintain, 
develop and drive business opportunities in markets of 
interest to the PL Call Centre.The role of the Market Ma
nager is to: Identify, forecast and secure profitable busi
ness on behalf of the PL Call Centre. Track all sales that 
have a revenue impact on the PL Call Centre and ensu
re their timely and appropriate recording against the PL 
target Achievement of objectives against Market & 
Channel Development targets/forecastsThis will inclu
de: 

• Development and implementation of Market & Chan
nel Development plans Develop and maintain appropri
ate contact with Customer Base (Local Companies). 
Secure new business by influencing LC's and Operators. 
Reporting on a regular basis as to the market situation 

and actions/recommendations requiredAs Market Ma
nager you report directly to the Market & Channel Deve
lopment Manager. 

Your position also includes providing support as ap
propriate to the Local Companies and Call Centre PL in
cluding: Bid/Proposal writing, development and justifica
tion. Business case development. Report production. De
veloping and giving presentations Developing marketing 
propositions and messages. Developing and maintaining 
sales support material (in conjunction with Market Com
munications Unit). Provide support as appropriate at ex
hibitions. Provide support as appropriate at exhibitions. 
Updating customer and opportunity tracking database 
for monthly reporting 

The suitable applicant has competence/skills in:. Mar
keting & sales. Business & economics. Price / Proposi
tion development Presentation skillsDesired but not es
sential is:. Market research / analysis experience. Com
puter literate in MS: Word/PowerPoint/ExcelThis position 
provides the opportunity for a great deal of international 
travel and the successful applicant will experience the 
convergence of the IT/Telephony market first hand. The 
successful candidates will also be placing themselves on 
a career path with potential for development into mana
gement within Ericsson's market & channel development 
organisations. Sounds interesting? We hope so and look 
forward to hearing from you. 

Contact: Chris Graham-Fielding, + 46 8 719 42 88, 
chris.graham-fielding@era.ericsson.se. Application: Mar
ket Manager, Ericsson Radio Systems AB, LU/AS Haydee 
Aalto, 126 25 STOCKHOLM, 
haydee.aalto@era.ericsson.se. 

ERICSSON SVERIGE AB, STOCKHOLM 

Ericsson Sverige AB är Ericssons nystartade marknads
bolag i Sverige. Vi verkar på en av världens mest spän
nande och avreglerade marknader, med en ständigt ex
panderande infrastruktur för tele- och datakommunika-
tion.Ericsson Sverige AB:s kunder ligger i framkant när 
det gäller områdena tele-, datakommunikation och IP. 
Det ställer höga krav på oss som snabb leverantör av 
tjänster, produkter och lösningar inom dessa områden. 
Våra kunder är operatörer, samt såväl privata som of
fentliga organisationer i Sverige-Företaget består av cir
ka 600 medarbetare med starkt kundfokus. Vi har kon
tor bland annat i Malmö, Kumla, Göteborg och Ny
näshamn. Huvudkontoret ligger på Kungsholmen i 
Stockholm. 

Product Marketing 
Managers and Local 
Product Managers for 3G 
• Within Market Unit Sweden we will now increase our 
resources to meet the challenges for 3rd generation mo
bile systems (3G), UMTS. Starting in the fall of 99 we are 
expecting UMTS pre-sales activities to really take off on 
the Swedish market both for existing GSM operators 
and well as new players. This means that we will increa
se our forces within GSM/UMTS product marketing and 
local product management with a few people mainly 
working in the following areas: UMTS Radio network 
(UTRAN)- UMTS Systems solutions 

The positions involve product marketing and local pro
duct management activities in these areas. You will work 
in dose co-operation with both account management 
and people at the product units. Close and frequent 
customer interaction is foreseen.The positions require 
good knowledge of GSM and preferably about 
3G/UMTS. You should be able to combine commercial 
and technical knowledge of the Ericsson product offering 
with good business understanding of the operators' situ
ation. 

Contact: Anders Blomgren, + 46 70 5720487, 
anders.blomgren@ese.ericsson.se. Application: 3G Pro
duct Marketing, Ericsson Sverige AB, SE/ESE/Personal 
Lena Simonsson, 126 25 Stockholm, lena.si-
monsson@ese.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB. 
LUND 

Product Marketing 
Assistant 
• The main areas of responsibility are: Administrative 
co-ordination of different activities and events within 
the Product Marketing Group including conferences, in
vitations, hotel bookings, meetings with local market re
presentatives, customer visitors etc Providing administ
rative support for the Product Marketing Group: for ex
ample, correspondence, telephony, shipments etc 

We are looking for a college-educated assistant with at 
least 5 years administrative experience, including experi
ence in an international working environment and ex
cellent spoken and written English. Language skills in 
French, Italian and/or Spanish are a plus. Naturally, you 
have excellent PC skills, are service-minded and well or
ganized and can take your own initiative. 

Contact: UK Persson, 046-19 36 02 or 070-828 01 98, 
ulf.persson@ecsericsson.se. Application: Product Mar
keting Assitant, Ericsson Mobile Communications AB, 
LD/ECS/HL/PA 221 83 LUND, 
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ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Market Communications 
Manager 
• Based in our regional office in Lund, you will be re
sponsible for our markets in Western Europe and for re
gional market communications activities such as bran
ding, marketing, advertising and producing material. The 
main areas of responsibility are: Managing planning 
and implementing all market communications activities. 
Responsibility for strong brand building and positioning 
plus production of all product-related market communi
cations activities such as launches, campaigns etc Co
operating with Global Marketing functions and suppor
ting local markets regarding operational, strategic, orga
nizational and financial market communications strate
gies. Responsibility for the regional Western European 
market communications budget. Developing new mar
ket communications concepts and acting as the main 
contact for agencies. 

We are looking for someone who has a relevant MSc 
or BA and 5-10 years'experience of the consumer mar
ket in a leading market communications position. Inter
national business experiences and extensive know-how 
(from a similar position) in a brand recognition, brand 
positioning and brand imaging are essential. You should 
also have a good understanding of the fast moving 
goods industry and product concepts, strong brand awa
reness, and experience of Internet-based services. We 
expect you to have excellent spoken and written English, 
and language skills in French, Italian and/or Spanish are 
a plus. Naturally you understand the different marketing 
disciplines such as advertising channel marketing PR 
and events, media and market research. You will have a 
good head for business (e.g sales, negotiating) be re
sponsible for cost control and prepared to travel betwe
en 50 and 75 days a year. So, rf you are committed and 
enthusiastic, contact us today! 

Contact: Ulf Persson, 46-19 36 02 or 070-828 01 98, 
ulf.persson@ecs.ericsson.se. Application: Market Com
munications Manager, Ericsson Mobile Communications 
AB, LD/ECS/HL/PA 221 83 LUND, 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Projektanställning 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter får telekommunikation såsom strömförsörj
ningsutrustningar och -system, klimatsystem samt ener
giövervakningssystem och energirelaterade tjänster. 

• Vi söker dig som vill ansvara för registrering av be
ställningar från våra kunder. Du kommer även att arbeta 
med jämförelser mellan beställningar och lagda progno
ser. I arbetetsuppgifterna ingår bl.a. att ta emot kundor
der, beställa internt och externt producerade produkter 
samt ordererkänna till kund. All orderhantering sker i 
SAP/R3Arbetet är en projektanställning på 12 månader. 
Vi söker flera personer som ska arbeta i ett team. 

Vi vill att du har gymnasieutbildning med inriktning 
mot teknik eller ekonomi eller utbildning och erfarenhet 
som kan värderas likvärdigt VI tror att du är initiativrik, 
självständig noggrann, har lätt för att samarbeta med 
andra och är serviceinriktad. Du behärskar engelska i tal 
och skrift, övriga språkkunskaper erfarenhet av liknande 
arbetsuppgifter samt arbete i SAP/R3 är meriterande. 

Kontakta: Susanne Nyström, 08-721 69 58, 
Susanne.Nyström@eka.ericsson.se. Tony Zeitoun, 08-
721 61 91 , tony.zeitoun@eka.ericsson.se. Ansökan: 
K99077, Ericsson Component Distribution, KK/EKA/K/P 
Kristin Engh, 164 81 KISTA - STOCKHOLM, 
CV.energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, SÖDERHAMN 

Leveransbevakning och 
Orderhantering 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för telekommunikation såsom strömförsörj
ningsutrustningar och -system, klimatsystem samt ener
giövervakningssystem och energirelaterade tjänster. 

• Vi söker dig som vill arbeta med leveransbevakning 
av order från vår fabrik i Söderhamn med speciell foku-
sering på leveranser med DHL Arbetet kommer också 
att bestå av viss orderhantering; orderregistrering och 
bevakning av leveranser till kund. Orderhanteringen sker 
i SAP/R3. 

Vi vill att du har minst gymnasieutbildning samt att du 
behärskar engelska i tal och skrift 

Du är initiativrik, drivande, självständig, noggrann, har 
lätt för att samarbeta med andra samt tycker om att ar
beta i ett högt tempo. 

Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter samt erfaren
het av arbete i SAP/R3 är meriterande. Arbetet är en pro
jektanställning på 12 månader. 

Kontakta: Susanne Nyström , 08-721 69 58 , 
Susanne.Nyström@eka.ericsson.se, Kerstin Sandqvist 
(personal), 08-721 74 61 , Kerstin.Sandqvist@eka. 
ericsson.se. Ansökan: K99076Ericsson Components AB, 

KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 KISTA - STOCKHOLM, 
CV.energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Wireless Datacom 
Marketing and Sales 
Are you up to the challenge of winning the hearts of our 
customers by guiding them into the next big money ge
nerating business? Are you adventurous enough to 
market and sell wireless data solutions to them? Are 
you interested in being one of the pioneers that will lay 
the foundations for Wireless e-Soiutions?W 

e - Wireless Datacom Marketing and Sales - are a 
unit within Ericsson Radio Systems responsible for ma
king a difference in the success of Wireless Datacom so
lutions. Our responsibilities encompass the marketing 
and technical support of our complete Wireless Data 
product and service portfolio, the management of our 
Wireless Internet Solutions packaging program, a lea
ding competence management, and the handling of 
various market projects. Co-operating with other instan
ces, we handle GSM standard solutions such as High 
Speed Data, General Packet Radio Services (GPRS) as 
well as other solutions such the WISEtm (Wireless Inter
net Solutions) program and end-user applications (Mo
bile Banking, etc).GSM Data is presenting our custo
mers and us a giant world of new business opportuniti
es. We need to conguer this rapidly expanding area 
with the help of ambitious goals and objectives, motiva
ted and skilled people and, most important of all, a win
ning spirit 

• If you are very ambitious, smart, creative, fun, out
going, persistent, have an outstanding drive, social, ana
lytical, have a Master of Science in Engineering / Data
com, as business oriented as Gordon Gecko 0, do not 
accept a no, spread enthusiasm into your surroundings, 
an achiever with an entrepreneurial spirit and think wi
reless datacom could be as much fun as a Friday night 

out Then you are invited to have the opportunity to 
join the Ericsson Wireless Datacom Champion Team and 
pursue our goals. 

PS: Did we mention that the nature of these positions 
entails many customer meetings and thus, certain availa
bility for shorter travel periods abroad?0 Watch the mo
vie Wall Street and you will understandWe need to build 
our Marketing unit rapidly in order to handle the com
mercial opportunities delivered by Wireless Internet so
lutions! The unit will support our account mgmt organi
sations around the world with expertise commercial and 
product knowledge of our existing and new products, 
platforms, and applications! 

Manager, Marketing ManagementAs Manager of this 
unrt, you shall cater for its build up to reach a functioning 
state in as a short time as possible. You need to create a 
winning team of Wireless Data Champions with top 
competence in both the data and business area. The unit 
will be supporting the global Ericsson world in customer 
meetings, sales seminars, marketing guides, business ca
ses, negotiation and pricing supportln order to reach a 
critical mass of sales force for GSM datacom products 
and solutions the unit will have to develop own marke
ting methods and tools and make them available to the 
local companies. To ensure this you would need to set 
up and run a program of which the elements could be 
network build-up, sales kits, marketing aids, seminars 
and events. 

Contact: Fadi Pharaon, +46 8 757 56 07, fadi.phara-
on@era.ericsson.se, Per Andersson, +46 8 404 59 96, 
per.e.andersson@era.ericsson.se. Application: Wireless 
Datacom Marketing and Sales, Ericsson Radio Systems 
AB, KI/ERA/LH/S Ewa Strandendahl, 164 80 STOCK
HOLM, ewa.strandendahl@era.ericsson.se. 
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA, 

Marketing Manager 
Telecom Management Solution was formed in 1999 
within the operator segment as part of Ericsson Services 
increased the focus on professional services and non-
traditional business areas. Working within Ericsson, we 
offer systems, integration and consultancy services to 
Fixed, Mobile and Data Network operators within Custo
mer Management, Network Management, Internet Ser
vice Providers and Management Consulting. The regio
nal office in Stockholm, was started in January of 1999 
and is responsible for the business in Europe, Middle 
East and Africa, (EMEA). 

• We now have a job opening within the Customer 
Management area as a Marketing Manager to be filled 
by a sales oriented, entrepreneurial person with the 
right background: As a marketing manager you will be 
responsible for building up the organisation and our bu
siness of Integration, Billing solutions, Services activa
tion, Fraud solutions, ISP to telecom operators, in the 
EMEA region. We offer both, internally developed 
systems and services, as well as systems and services 
from external partners that we have supply agreements 
with. You will ensure customer buy-in for our systems 
and services together with our local account teams and 
you will have an overall responsibility for following pro
jects through till completion. I.e., you will work very clo
sely with Ericsson's partners, account managers and 

customers. You must be able to travel extensively. A 
s a marketing manager, in addition to the general re

quirements, you will have: Experience of billing systems 
or billing consulting for telecom operators or from wor
king for a telecom operator with billing systems. Experi
ence in handling contract negotiations and in outlining 
proposals. International marketing experience 

YOUR PROFILE 

To be successful, we believe that you are the type of 
person who: Can recognise and create opportunities, as 
well as act upon them. Is goal oriented and flexible. Is 
motivated by responsibility. Can prioritise. Enjoys wor
king both independently and as part of a team. Is cultu
rally aware. Has strong organisational skills. Has strong 
communication skills, both in oral and written English. 
Has administrative and report writing skills . 

Contact" Dennis Uppström, Director Customer Manage
ment Solutions, +46 8 404 8413, 
dennis.uppstrom@era.ericsson.se, Håkan Sjödin, Gene
ral Manager EMEA, +46 8 757 1036, 
hakan.k.sjodin@era.ericsson.se. Application: Marketing 
Manager, Ericsson Radio Systems AB, NH Towa Raak, 
164 80 STOCKHOLM, towa.raak@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

3G Solution Manager 
Join 3G Hunting/Market interest in the new WCDMA ba
sed world standard is booming! Our mission at LI is to 
market and sell the third generation mobile systems. 
The scope of our task covers end-to-end system solu
tions including Applications, Service Network, Core 
Network, Radio Accesses, Management Systems and 
Terminals. We are searching for team players to be a 
part of our team working with the overall System offer
ing for Ericsson WCDMA Systems. The job involves bro
ad contacts within and outside Ericsson. Main internal 
interfaces are the Product Units, System Management 
and Market Units. External interfaces include GSM Key 
customers and Greenfield operators. 

• Due to the increased focus and customer interest for 
3G Systems we now need to reinforce and are looking 
for experienced, market driven Technical/Product Mana
gers for a position as:3G Solution Manager, supporting 
Market Units in high quality bid management answer
ing customer questions and participating in customer 
meetings giving presentations of new system solu-
tionsAt LI we work very close with the PUs and System 
Management. Bridging customers and design is part of 
our daily work. We are an enthusiastic team of doers, 
having a good time at work. 

We believe that you: Have good communication skills 
leading to comprehensive and constructive presenta
tions of complex problems and situations in writing as 
well as orally. Are a team player, willing to share informa
tion and ideas. Are an entrepreneur, willing to seek solu
tions beyond the book. Have several years of working ex
perience with GSM (or similar standard). Have a well 
established contact network within Ericsson. Have the 
ability to and interest in working with a holistic view. En
joy working in a networked and growing organization 

Contact: Jonas Högberg Manager, +46 8 404 73 48, jo-
nas.hogberg@era.ericsson.se, Bo Brandt Lassen, Solu
tion Manager, 46 8 404 27 92, 

bo.brandt@era.ericsson.se, Mattias Eriksson, Manager of 
Human Resources, +46 8 404 73 23, manias.eriks-
son@era.ericsson.seApplication: 3G Solution Manager, 
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/U/HA 164 80 Kista, 
lise-lotte.ramneby@era.ericsson.se. 

PERSONAL 

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, 
HF/LME/U - INTERNATIONAL ASSIGNMENTS 
STOCKHOLM 

Utlandspersonalman 
International Assignments ansvarar för kontraktsvillkor 
och förberedelseträning för personal i utlandstjänst in
om Ericssonkoncernen. Vi år 27 personer på avdelning
en varav 15 handläggare. Vi söker nu en kompetent 
handläggare. Detta är ett mycket bra tillfälle för Dig 
som vill bredda Din kompetens och knyta nya kontakter 
inom koncernen.för närvarande är antalet kontraktsan-
ställda ca 3500 personer som till största delen rekryte
rats från Ericssonbolag i och utanför Sverige. 

• Som handläggare för en region eller grupp av länder 
arbetar Du i huvudsak med att utveckla och följa upp 
generella och landspecifika villkor samt koordinera och 
administrera personal på långtidskontrakt. Dessutom ar
betar vi med en mängd andra frågor i samband med ut-
stationering och hemkomst som innebär ett både brett 
och intressant arbetsfält. 

Dina viktigaste kunder/uppdragsgivare är bolagschefer 
samt personalchefer runt om i världen, vilket innebär att 
Du kommer att få ett mycket brett internationellt kon
taktnät inom koncernen. Arbetet är mycket utvecklande 
och Du kommer att arbeta tillsammans med många 
unga och positiva människor. Arbetsbelastningen kan 
stundtals vara hög. 

Du som söker har akademisk examen samt behärskar 
engelska obehindrat i ta! och skrift Det är en fördel om 

Du själv har rest mycket bott eller arbetat utomlands. Du 
bör ha minst tre års arbetslivserfarenhet efter examen. 

Kontakta: Ulf Grufman, 08-719 31 43, 
utf.grufman@lme.ericsson.se. Ansökan: UtJandsperso-
nalman, Telefonaktiebolaget L M Ericsson, HF/LME/P 
Mats Bjerlöv, 126 25 Stockholm, 
mats.bjerlov@lme.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

GSM Systems Strategic 
Resource Management 
Business Unit GSM Systems keeps around 25.000 Erics
son employees busy at a large number of locations 
around the globe As part of our Business Unit responsi
bility, we have to strategically manage and control the 
number of persons employed for GSM Systems. We are 
therefore looking for an experienced person to be re
sponsible for GSM SYSTEMS STRATEGIC RESOURCE MA
NAGEMENT. Your task will be to work with Resource Ma
nagement from a strategic view on competence and re
source evolution for Business unit GSM Systems. 

• This involves to: Develop and maintain a structure for 
resource management at Business Unit level, including 
reporting procedures aligned with overall Ericsson routi
nes. Promote and develop the resource managers 
networks. Analyse actual and forecasts and give feed
back to the different organisational units working with 
GSM Systems. Compile reports on the development and 
present these regularly for the Business Unit Manage
ment Prepare guidelines, recommendations or directi
ves for competence and resource evolution as may be 
required from time to time. Continuously improve the 
resource management process in co-operation with the 
different units. 

We believe you have long experience in working with 
Resource Management at Ericsson. You have a good 
network within Ericsson and are used to work with glo
bal issues. This means that you are well aware of the 
complexities in the current Ericsson structure.You are 
knowledgeable in the definitions and applications of Job 
areas and Job families for all parts of our operations (Re
search and Development Marketing & Sales, Production, 
Implementation etc) You are very analytical, logical and 
have a proven record of producing results on time with 
high quality.This position is placed at staff unit Human 
Resources and Organisation at ERA/L 

Contact: Carl-Gustaf Leinar, +46 8 404 51 42, Thomas 
Knutsson, +46 8 757 25 39. Application: GSM SYSTEMS 
STRATEGIC RESOURCE MANAGEMENT, Ericsson Radio 
Systems AB, KI/ERA/LH/S Ewa Strandendahl, 164 80 
STOCKHOLM, ewa.strandendahl@era.ericssoase. 

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ 

Personalman 
Ericsson Utvecklings AB ansvarar för utvecklingen och 
produktion av kärnan i AXE-systemet, som år världens 
mest installerade telefoni- system. AXE används för fast 
och mobil telekommunikation i över 120 länder. Företa
get är ett fristående bolag inom Ericssonkoncernen och 
har ca 2 000 medarbetare i Älvsjö söder om Stockholm 
och i Östersund. Till vår personalavdelning i Älvsjö söker 
vi en personalman. 

• Arbetet är mycket självständigt och bedrivs i nära sa
marbete med cheferna i linjeverksamhetenArbetsupp-
gifterna spänner över hela det personaladministrativa 
området med tyngdpunkt på rekrytering, kompetens-
och organisationutveckling, förhandlingar, lönefrågor 
och allmänt personalarbete. 

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom perso
nalområdet och har arbetat några år med motsvarande 
arbetsuppgifter. Du ska ha en utpräglad förmåga att sa
marbeta med andra människor, vara självständig och 
upprätthålla en hög integritet. Dessutom bör du vara 
utåtriktad, lyhörd och flexibel. 

Kontakta: Ann-Katrin Jangren, 08-727 3122, ann-
katrin.jangren@uab.ericsson.se. Ansökan: Personalman, 
Ericsson Utvecklings AB, Annelie Josefsson ÄL/UAB/P, 
Box 1505 125 25 ÄLVSJÖ, 
maria.holmer@uab.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Human Resources at TDMA 
Systems 
TDMA Systems is one of the fastest growing business 
units within Ericsson Radio Systems. We are market lea
der for cellular telephone systems based on TDMA stan
dards. Our main markets are in North and South Ameri
ca. We are globally 9200 empolyees. 

• Human Resources and Operational Development is a 
global organisation with a team in Stockholm and an in
ternational network The challenge for us is to support 
and drive with high competence in human resources, 
operations development and communication how peo
ple and the organization will enable future success. We 
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are strengthening the cooperation between these areas 
by shared objectives, clearer strategic direction and cre
ating work forms supporting and driving future busi
ness. 

Your task will be both strategic and operational. The 
goal is to increase our functional excellence through new 
and improved practices, so we can spend more time on 
implementing our strategies and working closely with 
the line management 

We are looking for someone with experience both 
broad and deep, and used to working with global issues. 
It is a great advantage if you have experience from the fi
eld of operations development or equivalent Fluency in 
written and spoken English is a requirement as well as 
excellent team spirit You have a relevant university de
gree, and good knowledge of the Ericsson world. Con
tact: 

Contact: Elisabeth Fellbom, +46 8 757 33 52, Inger 
Nyström, +46 8 764 10 71. Application: HUMAN RE
SOURCES AT TDMA SYSTEMS, Ericsson Radio Systems 
AB, ERA/AH/HS Elisabet Grahl, 164 80 STOCKHOLM, eli-
sabetgrahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, ÄLVSJÖ 

Personalman IT-Services 
IT-Services uppgift inom Ericsson Business Consulting 
ABärblaatt tillhandahålla Ericssonkoncernen med en 
global infrastruktur. Verksamheten bedrivs i Stockholm, 
Kuala Lumpur och Dallas. I Stockholm år vi ca I 000 
personer som arbetar och vi behöver nu förstärka HR-
teamet med ytterligare en medarbetare. 

• Vi söker Dig som kan ge våra linjechefer ett profes
sionellt stöd i ett brett spektrum av HR frågor. Det är ett 
självständigt arbete med stora möjligheter att sätta en 
personlig prägel på. Du kommer att ha kollegor inom 
personalenheten samtidigt som Du självklart arbetar 
mycket nära linjecheferna inom Ditt ansvarsområde. Di
na arbetsuppgifter kommer att omfatta bl a kompetens-
och organisationsutveckling, förhandlingar, lönefrågor, 
attitydförändringar och chefsförsörjning. Du kommer 
också att driva och medverka i projekt och processer 
som är relaterade till HR området 

Din bakgrund är högskoleutbildning inom persona
lområdet eller motsvarande och Du har flera års erfaren
het av personalarbete, gärna inom kompetensutveckling 
och förändringsarbete. Som person är Du utåtriktad och 
drivande med ett genuint intresse för människor.Goda 
kunskaper i engelska, erfarenhet från Ericsson samt ett 
företagsinternt nätverk är viktigt 

Kontakta: Lise-Lotte Grahn, 08-726 25 14, lise-lotte.gra-
hn@edtericss0n.5e, Jonas Larsson, 08-726 28 07, 
jonas.larsson@edtericsson.se. Ansökan: Personalman 
IT-Services. recruitment@edtericsson.se. 

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, 
INTERNATIONAL ASSIGNMENTS. STOCKHOLM 

International Assignments ansvarar för kontraktsvillkor 
och förberedelseträning för personat i utlandstjänst in
om Ericssonkoncernen. Vi är 27 personer på avdelning
en varav IS handläggare. 

Vi söker nu en 

Kompetent handläggare. 
• Detta är ett mycket bra tillfälle för Dig som vill bredda 
Din kompetens och knyta nya kontakter inom koncer
nen.För närvarande är antalet kontraktsanställda ca 
3500 personer som till största delen rekryterats från 
Ericssonbolag i och utanför Sverige. 

Som handläggare för en region eller grupp av länder 
arbetar Du i huvudsak med att utveckla och följa upp ge
nerella och landspecifika villkor samt koordinera och ad
ministrera personal på långtidskontrakt Dessutom arbe
tar vi med en mängd andra frågor i samband med utsta-
tionering och hemkomst som innebär ett både brett och 
intressant arbetsfältDina viktigaste kunder/uppdragsgi
vare är bolagschefer samt personalchefer runt om i vad
den, vilket innebär att Du kommer att få ett mycket brett 
internationellt kontaktnät inom koncernen. Arbetet är 
mycket utvecklande och Du kommer att arbeta tillsam
mans med många unga och positiva människor. Arbets
belastningen kan stundtals vara hög. 

Du som söker har akademisk examen samt behärskar 
engelska obehindrat i tal och skrift Det är en fördel om 
Du själv har rest mycket, bott eller arbetat utomlands. Du 
bör ha minst tre års arbetslivserfarenhet efter examen. 

Kontakta: UK Crufman, 08-719 31 43, 
urf.grufman@lme.ericsson.se. Ansökan: Utlandsperso
nalman, Telefonaktiebolaget L M Ericsson, HF/LME/P 
Mats Bjerlöv, 126 25 Stockholm, 
matibjerlov@lme.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Manager People & 
Organization 
We have taken the best of the two worlds, the former 
Network Intelligence organization at BN and Value Ad
ded Services at BR, and merged them into PVAS: Pro-
ductunit Value Added Services. With a brooder product 

range, and truly converging services to offer, we are re
ady to conquer the minds of the telecom community. 

• We are looking for a Manager to run People & Orga
nization (P&O) within PVAS. People & Organization con
sists creative people working within the areas of Human 
Resources, Competence & Operational Innovation, IS/IT 
and Internal Information - a total of about 20 persons. 
You will also be part of ERA/LU management team and 
report to LUCThe success of PVAS depends critically on 
achieving and maintaining high levels of competence 
for the organization as a whole and for the individuals 
working in i t Developing and co-ordinating processes 
internationally that achieve this will be your main re
sponsibility. 

PSOs mission is:To support VAS in becoming a Visible 
And Strong organization with motivated and competent 
people, sharing common values and an efficient infor
mation system.To be successful in this position you 
should have a relevant university degree and some years 
of experience from one or several of the areas of respon
sibilities. We believe that you have former managerial ex
perience and that you possess drive and determination 
combined with a humble attitude. We expect you to con
tribute to an open atmosphere. 

Furthermore your co-operation and communication 
skills are excellent and you have a good knowledge of 
the Ericsson world.lf this sounds like the job for you, 
then please send your CV and job application as soon as 
possible to the address below: 

Contact Carl-Custaf Leinar, 070-557 49 68, cari-
gustaf.ieinar@era.ericsson.se, Christina Wetterberg, 070-
519 81 25, christina.wetterberg@era.ericsson.se. Appli
cation: MANAGER PEOPLE & ORGANIZATION, Ericsson 
Radio Systems AB, KI/ERA/LH/S Ewa Strandendahl, 164 
80 STOCKHOLM, ewa.strandendahl@era.ericsson.se 

P L A N E R I N G 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Affärsenheten BMOJ ansvarar för att förse den japans
ka marknaden med kompletta mobila kommunika
tionslösningar inom PDC standarden, som idag är värl
dens näst största mobilstandard med över 40 miljoner 
abbonenter. Japan marknaden forsätter att öka kraftigt 
och vi ser en mycket stark tillväxt får våra sex operatö
rer de närmsta åren. För att kunna möta nuvarande och 
framtida kundbehov behöver vi förstärka vår supply-or
ganisation och söker därför 

Två planerare 
med sinne för innovation 
• Som planerare har du ansvar för ett antal leverantö
rer med uppgift att...I nära samarbete med våra leveran
törer kontinuerligt förbättra leveranskvalitén.Skapa och 
upprätthålla goda relationer med våra leverantörer.Or-
derlägga till våra leverantörer. Orderuppföljning av våra 
leverantörer. Aktivt följa upp leverantöremas leverans
förmåga. Vår organisations storlek ger dig fantastiska 
möjligheter att på nära håll arbeta med alla delar i supp-
fy-kedjan. Då du ges stora möjligheter att påverka ar
betssätt samt delta i projektarbeten, förväntas du också 
att aktivt delta i förbättringsarbetet av supply-flödet 

En erfaren logistiker 
• Till vår avdelning Order Management söker vi en erfa
ren och initiativrik logistiker som kommer att få det tota
la ansvaret för minst en av våra interna kunder, dvs att 
säkerställa kompletta just-in-time leveranser. Orderin
läggning, orderuppföljning, viss fakturering och progno
suppföljning är de vanligaste uppgifterna. TTC process
förbättringsarbetet är också en viktig del av arbetet då vi 
arbetar aktivt för att korta ledtider och höja leveranspre
cisionen. 

För ovan nämnda tjänster söker vi dig som har rele
vant högskoleutbildning eller gedigen erfarenhet av lo
gistik/planering. Du behärskar svenska och engelska i tal 
och skrift Det är viktigt att du är en självständig, utåtrik
tad, drivande och ansvarsmedveten person, som ser ett 
mervärde i att samarbeta med andra. Du besitter också 
förmågan att på ett affärsmässigt sätt ställa krav på våra 
kunder och leverantörer. Kännedom om Ericsson samt 
kunskaper i vårt ordersystem GOLF är meriterande. 

Kontakta: Leif Söderström, 08-757 5647, lerf.soder-
strom@era.ericsson.se, Lars, Claesson, 08-404 2426, 
lars.claesson@era.ericsson.se, Kajsa Möller, 08-404 
7293, kajsa.moller@era.ericsson.se. Ansökan: Gunilla 
Åsberg, JHS, Ericsson Radio Systems AB, 164 80 STOCK
HOLM 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, JÄRFÄLLA 

Planering 
TDMA Systems år en av de snabbast växande affärsen
heterna inom Ericsson Radio Systems AB. vi expanderar 
och har många utmaningar framför oss. Vi startar nu 
upp en ny enhet Supply Unit Sweden som skall ansvara 
för materialflödet från order nil leverans-Enheten ansva
rar också för kundkonfiguration dvs sammansättning 
av underenheter till kompletta radiobasstationer samt 
funktionsprovning av dessa. 

• PLANERING/ORDERHANTERING: Ansvara för hela or
derflödet inom enheten inklusive bevakning och upp

följning. Sammanställa och bearbeta prognoser. Kundor
der: Ordermottagning, orderplanering, orderbekräftelse, 
orderbevakning samt vara enhetens dagliga kontakt 
med kunden.Kundanpassningsorder: Planering, order
läggning, beordring och bevakning.Du bör ha utbildning 
inom logistik/ekonomi samt flerårig erfarenhet från or
derhantering/planering 

Arbetsuppgifterna kräver god samarbetsförmåga, nog
grannhet, initiativkraft samt kommersiellt tänkande och 
tekniskt förståelse då vår fokus ligger på ledtider, kvalitet 
och leveransprecision. Goda kunskaper i engelska då vå
ra kunder finns utanför Sverige. Hör gärna av dig så be
rättar vi mer. 

Kontakta: Lars Pettersson, 8-585 35 369, Börje Blom-
roos, 08-585 35 338. Ansökan: Planering, Ericsson Ra
dio Systems AB, AH/H Tom Larsson, 164 80 STOCK
HOLM, tom.larsson@era.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, STOCKHOLM 

WHY YOU? 
• We are now looking for You who preferable have ex
perience from New Product Introduction (NPI) work. 
Background or knowledge in production, installation or 
procurement also gives you the right profile.WHY 
USTWe, Access Solutions, has end to end responsibility 
for our products. To manage this Supply 8 Sourcing is a 
vital part During -99 new Solutions are made based on 
the Access 910 platform. We will also work with produc
tion transfer of existing products. 

SCOPE OF WORK? New Product Introductions. Trans
fer of production. WEB based ordering. Arranging and 
dosing agreements with subcontractors. 

WHERE DO YOU FIND US? Within the business Unit 
Wire Line Systems, Access Products are developed. The 
aim is to meet future access needs with a portfolio of 
both narrowband and broadband products. The de
mands for Total Solutions are taken cared of within the 
Sub Product Unit Access Solutions. That's us! 

WHAT DO WE WANT? We expect you to be used to 
work in projects and that you enjoy handling external 
contacts. You are young, should have the power of initia
tive and appreciate team as the platform of working to
gether. You find sharing knowledge as a natural part of 
your work. We think that you have a B.Sc or equivalent 

WHAT DO YOU GET? You will join an organisation 
where you will get room for your own ideas and a great 
possibility to grow with the responsibility you take. We 
focus a lot of our efforts to maintain and develop com
petence both short and long term, this has been the ba
sis when forming our organisation. 

And, of course we finalise the position together with 
youlGive your self 10 minutes and call; 

Contact: Eric Näsman, +46 8 719 67 99; +46 70 519 67 
99, ericnäsman@etx.ericsson.se, Pia Synnerman, +46 8 
719 23 68; +46 70 519 23 68, pia.synnerman@etx.erics-
son.se, Human Resources. Gunilla Lundborg, +46 8 719 
10 60, gunilla-lundborg-regner@etx.ericsson.se Applica
tion: help us X/AC, Ericsson Telecom AB, TN/ETX/X/AC, 
126 25 STOCKHOLM, 
margareta.bringby@etx.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, STOCKHOLM 

In order to improve our Global Supply Chain Planning 
processes we have started to develop an new way of 
managing our capability to fulfill our customers de
mand by supplying complete solutions. This work will 
be followed by a global implementation with new pro
cesses, competencies and enabling technology within 
Wireline Systems. The implementation of this business 
concept therefore will start end of September. This is 
your chance! 

• We offer you a very challenging and interesting high 
profiled position where you can join us from the begin
ning. In this environment you will work globally with our 
Ericsson Market Units, our customers, as well as our in
ternal and external suppliers. The work effort will be a a 
combination of line organisation work as well as further 
project work with continuous business improvement 
projects. 

We are looking for you who have a B.Sc in Engineering 
or Economics Science. Knowledge of Telecommunica
tions, Supply Chain Management Logistics and/or Infor
mation Technology is an advantage. You must be team 
player with good communication skills and be fluent in 
English. First practical business experiences are an addi
tional advantage. This is a great caneer opportunity if 
you are newly qualified. Welcome in our team! 

Contact: Ingo Paas, office +46 8 719 3706, mobile +46 
70 519 3706, ingo.paas@etx.ericsson.se. Application:, 
Ericsson Telecom AB, Ann Jingklev HF/ETX/X/XOH, 126 
25 STOCKHOLM, annjingklev@etx.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LINKÖPING 

Huvudplanerare 
Planeringsavdelningens främsta uppgift är att ansvara 
för genomförandet av fabrikens huvud plan. Med hu-
vudpkm menas alla de produkter som ska levereras till 
kund. 

• Funktionen huvudplanering är fabrikens länk med 
marknad vid normal serieproduktion. Huvudplaneringen 
har som huvuduppgift att utifrån kända marknadsbehov 
skapa en huvudplan för fabrikens produktion på kort 
och lång sikt Arbetet innebär mycket kontakter både in
ternt och externt 

VI söker Dig som: har högskoleutbildning och/eller 
gymnasieutbildning med tidigare erfarenhet av planer
ingsarbete, är bra på att kommunicera, har goda kunska
per i produktionsadministrativa system, är analytisk, har 
goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift har lätt 
för att samarbeta och har ett gott ordningssinne. 

Kontakta: Änder Jenmalm, 0706-28 71 60, andersjen-
malm@ecs.ericsson.se. Ansökan: Huvudplanerare, Erics
son Mobile Communications AB, CM/HAS Carina Ny
berg, Box 1996 581 19 LINKÖPING, 
carina.nyberg@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Process & 
metodkoordinator 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för Telekommunikation såsom strömförsörj
ningsutrustningar och -system, klimatsystem samt ener
giövervakningssystem och energirelaterade tjänster. 

• Enheten Energy Management söker en medarbetare 
som process & metod koordinator. Du kommer att arbe
ta med att förbättra och likställa de olika utvecklingsmil
jöer, verktyg och metder, som finns inom våra produk
ters utvecklingslinjer och inom bolagets olika utveckling
senheter. Arbetet går ut på att introducera verktyg ge
nom utbildning och därefter vara behjälplig med under
håll. Dessutom ingår att globalt jämföra och stödja våra 
utvecKlingscentra för att underlätta ett gränslöst utveck
lingsarbete mellan dessa centra. Du kommer att ansvara 
för att ta fram och följa upp handlingsplaner på enheten 
samt fungera som QA i processen. 

önskvärda kvalifikationer är civil- eller högskoleingen
jör med erfarenhet som programvarukonstruktör. Pro-
jektledarerfarenhet och deltagande i förbättrings- och 
kvalitetsprojekt är meriterande. Engelska behärskar du 
flytande i tal och skrift Som person är du drivande, nog
grann och reslutatinriktad. 

Kontakta: Lars Selberg, 08-721 61 20, 
lars.selberg@eka.ericsson.se, John Gustafsson, 08-721 
67 23, John.Gustafsson@eka.ericsson.se. Ansökan: 
KK99052, Ericsson Components AB, Energy Systems 
KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 STOCKHOLM, CV.Ener-
gy@eka.ericsson.se. 

PRODUKTLEDNING 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Strategic Product Manager 
• For the further development of the TACS system a 
Strategic Product Manager position at ERA/LA/T is 
vacant The main focus will be value adding new func
tionality for our TACS customers. We work in dose co
operation with our customers, the Local Product Mana
gement at the local companies, and our development 
centers i UK, Kista and Karlskrona. We have today about 
9 million subscriber connected to our TACS networks 
around the worid and they serve as important cash ge
nerators for our customers. 

The main responsibilities will be: Establish the Assign
ment Specifications with the main requirements for TACS 
further development Evaluate and establish product de
velopment programs. Pricing. Prepare product informa
tion. Launch of new functionality 

Experience from Mobile Telephony (preferably TACS) 
development or product management will be of special 
value. We expect you to be fluent in English, written and 
spoken, and have good ability to work in teams. We pre
fer you have good knowledge of the Ericsson organisa
tion. 

Contact: Bo Langemark, + 46 8 585 306 49, bo.lange-
mark@era.ericsson.se., Application: Marie Thellenberg, 
Ericsson Radio Systems AB, LDH, 164 80 Stockholm, 
marie.thellenberg@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Product Manager 
Antenna Near Part is a product unit within Ericsson Ra
dio Access AB, providing base station components to all 
major for cellular such as CSM, DCS, PCS, D-AMPS, E-
TACS, NMT, WCS and PDC Our product range contains 
products based on microwave technology and RF amp
lifiers analogue and digital HW, mechanics and softwa
re. The development and implementation of new pro
ducts are performed in close co-operation with all the 
business units of Ericsson Network Operators. ANPis 
the competence centre for microwave filters, linear RF 
power amplifiers MCPA, combiners, power amplifiers, 
lownoise amplifiers, multicouplers, radiotest loops etc 
Multi Carrier Power Amplifiers (MCPA) ore extremely li
near amplifiers capable to amplify many carriers or 
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broadband signals in one stage. MCPA is going to be 
the strategic key component of the future base stations. 
MCPAs are needed for both W-CDMA and MSR (Multi 
Standard Radio) applications and represent a very lar
ge part of the production cost of the new base stations. 

• As Product Manager for MCPA you will sit in the MC
PA development unit, but you will also have the product 
management responsibility of all the others Antenna 
Near Products towards the W-CDMA market You will 
have to follow the W-CDMA development projects, di
scuss and define the requirements on the ANP products 
with internal and external customers. MCPAs are today 
developed also for other cellular systems of the second 
generation (TDMA). As Product Manager you will be re
sponsible for the business cases and the requirements 
co-ordination of the different MCPA products. The MCPA 
Product Manager has the economical responsibility on 
the MCPA products, defines product plans and produc
tion plans and must be able to follow and anticipate the 
technological innovations in the field. In particular you 
will also keep an eye on the existing competitors' pro
ducts. This is very dynamic field that faces a big expan
sion and need new design and production ideas. 

For this Product Manager position we require a techni
cal degree plus some years of experience in product ma
nagement We would particularly welcome a competen
ce in radio or mobile systems. We believe you are a dy
namic person, who is interested in technique, apprecia
tes being in contacts with internal and external custo
mers and likes to take her/his own responsibility. 

Contact: Sören Norberg, +46-8-404 26 53, SoreaNor-

berg@rsa.ericsson.se, Bim Ahlström, personal, +46 8 

757 16 74. Application: Product Manager, Ericsson Ra

dio Access AB, KI/RSA/HPS Bertina Jensen, Box 11,164 

93 STOCKHOLM, bettina.jensen@rsa.ericsson.se. 
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Business Unit TDMA Systems (BMOA) develops and 
markets complete wireless communication solutions ba
sed on the D-AMPS/AMPS standard. Presently, nearly 
50% of the world's wireless subscribers are connected 
to D-AMPS/AMPS systems.Within the business unit the 
Product Unit-OSS is responsible for providing Operation 
Support Systems for Network Operation, Performance 
and Configuration. With this system we can together 
with Services build Solutions that effectively meet the 
needs of the Wireless Operators. The unit has full re
sponsibility for product line profitability, product mana
gement and management of development projects. 
Furthermore it is responsible for product marketing & 
sales support to handle the commercial deployment of 
our products as well as giving professional support to 
our sales channels. 

We put a pride in being a slim organisation where 
the individual team members ore given and taking re
sponsibility for their teams success. To further strengt
hen our teams we now need to fill the following posi
tions: 

Product Marketing 
Managers - Service 
Solution Areas 
• As Product Marketing Manager, you will be respon
sible for a particular functional area of our Operation 
Support System, like Network Operation. We call this a 
Sen/ice Solution. For your Solution Area you will be for
mulating marketing messages, pricing guidelines, co-or
dinating the development of marketing material and 
managing Market Introductions to convey those messa
ges to our marketYour task requires both commercial 
and technical competence. The successful candidate 
should be able to translate the detailed content of the 
service solutions into clear, concise commercial argu
ments which highlights the value of our service solu
tions. Fluency in English is required, and Spanish or Por
tugese is a plus. 

Product Marketing 
Managers - Competition 
Analyst 
• As Product Marketing Manager, you will be respon
sible for our tactical positioning visavi our competitors. 
The positioning, which could be pricing and/or packa
ging, is done based upon Field Intelligence from our Sa
les Channel and Business Intelligence in co-operation 
with Strategic Product Managers and Service Solution 
Managers. 

Your task requires both commercial and technical 
competence. The successful candidate should be able to 
translate the intelligence received into dear, concise tac
tical alternatives for commercial arguments which emp
hasis the value of our service solutions. Fluency in Eng
lish is required, and Spanish is a plusThese positions will 
involve co-ordination of different functions within Erics
son. It is therefore essential that you are outgoing, inde
pendent and self-motivated. You should possess strong 
interpersonal and communication skills. You should have 
a university degree, with a minimum of five years experi
ence of the telecom/infocom industry. Sales experience 
is a plus. You should also be comfortable working in an 
international context and demonstrate professionalism 
both in regard to your work output and image. The work 
will involve travels to different comers of the worid 

Contact: Mikael Balte, 08-404 6649, mikael.balte@era-
a.ericsson.se, Mats Perjons, 08-404 8680, mats.per-
jons@era-a.ericsson.se. Application: Prod Marketing 
Mgrs Service Solutions, Ericsson Radio Systems AB, 
AH/HS Elisabet Grahl, 164 80 Stockholm, 
elisabetgrahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, ÄLVSJÖ 

Strategic Product Manager 
Voice over ATM develops voice and telephony products 
in ATM-based multiservice networks for wireline as well 
as wireless systems. The products are Dynamic Trun-
king. Telephony Server, and the Hybrid Switch. See also: 
http://avweb.etxb.ericsson.se/public/VoATM/prod-
markhtm 

• Today we are 7 persons within the Product Manage
ment Unit of VoATM. To be able to handle the budgeted 
expansion in 1999/2000 we require 9 more people 
within some different competence areas. As a Strategic 
Product Manager you will work with further develop
ment of the NGN concept and the introduction of AAL2. 
You will also further develop the relation between ATM 
and IP. 

We are looking for persons who have experience with 
AXE/Telecom or AXD/ATM/Datacom, as well as some ex
perience of project management The work entails custo
mer presentation, and maintaining domestic and inter
national contacts that can involve a certain amount of 
travel. Of course, we -as well as all other organisations -
want persons that have a positive and determined attitu
de, good communication skills, social competence, and 
interest in other people. But besides these obvious cha
racteristics, we also believe that you must feel comfor
table with working in a flexible, dynamic organization 
and to develop yourself in a high pace. 

What we can offer you is a stimulating and creative 
environment You will also have the possibility to contri
bute to the development of the future products of Erics
son! 

Contact: Göran Eriksson, +46 8 719 44 58, goran.eriks-
son@etx.ericsson.se. Application: Ericsson Telecom AB, 
ÄV/ETX/X/XH; Göran Eriksson, 126 25 STOCKHOLM, 

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB, NACKA 
STRAND 

Partner Product Manager 
Sourced Products is a new Product Unit created to sup
port the Sales Channels to secure a complete product 
portfolio, by finding, evaluating and managing new 
products developed and handled outside other PUs. 

• As Partner Product Managers, our tasks are:Scan the 
market for new products. Inform and set up demonstra
tions to the Sales Channels. Support the Sales Channels 
to specify the product requirements. Schedule integra
tion tests, which validates the product's operation. 
Maintain and develop the Partner Relationship. Define 
and compile all necessary agreements. Create and fol
low budgets. 

By provisioning existing products and services from 
external sources, we can reduce development costs, 
shorten time-to-market and time-to-customer and distri
bute risks more evenly. Through this we can achieve 
competitive advantage in the marketplace according to 
the Ericsson strategy - the New Telecoms World.Currentfy 
we are a small group of people that really likes to co
operate with external companies and we need your help 
to take care of both old and new partner products. 

The Sourced Products product unit is hosted under 
the Validation & Introduction department 

Contact: Richard Reimann, +46 8 42 20240, richard.rei-
mann@ebcericsson.se. Application: Partner Product 
Manager, Ericsson Business Networks AB, Human Re
sources / Elisabet Lindgren, S-131 89 Stockholm, elisa-
betlindgren@ebcericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Network Solutions Manager 
Business Management & Support China, Hong Kong 
and Macao, ERA/LD, is responsible for marketing the 
CSM and TACS systems in Ericsson's largest market 
China. ERA/LD/M is the department responsible for the 
product portfolio and pricing. We work closely with our 
China organization, (ETC). We are currently looking for 
a person to be responsible for network related matters. 

• The position's main thrust will be on driving projects 
in order to improve and develop existing and future mo
bile networks in China. We need a key person with the 
ability and drive to take today's circuit switched GSM 
network into the packet switched networks of GSM Data 
communication and onwards to the 3:G system of 
UMTS. You would work in close co-operation with 
system expertise within Ericsson, Strategic Product Ma
nagement at BMOG, our local offices in China and our 
customers. 

Applicants should have a university degree. An interest 
in technical as well as business matters is preferred. The 
right person should have a solid knowledge of Telecom

munication, and network solutions as well as solid 
knowledge of mobile data communication. You need to 
be analytical and results oriented, and enjoy working in 
teams. Experience in project management is desired. 
Command of the English language, written and spoken, 
is essential. Travelling is a natural part of the work. 

Contact: Johan Bergsten, +46 8 404 67 35, johan.bergs-
ten@era.ericsson.se, Utf Ewaldsson, +86 139 4618443 
(ETC/Beijing), ulf.ewaldsson@era.ericsson.se. Applica
tion: NETWORK SOLUTIONS MANAGER-ERA/LD/M, 
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LDHA Marie Thellen-
berg, SE-164 80 STOCKHOLM, 
marie.thellenberg@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Price Manager, China, Hong 
Kong, Macau 
The GSM System (BMOG) market in China is currently 
Ericsson's biggest GSM market with rapid growth and 
many new upcoming challenges, entering the mobile 
datacom era. As a result we need to extend our Product 
Management department with a Price Manager. 

• We are looking for an ambitious person to work with 
pricing strategies for our complete China product port
folio, including core GSM, Prepaid, GPRS, WAP and ot
her Datacom and VAS products. You will be an impor
tant part of our Product Management department wor
king not only with our China organisation, but also with 
Product Units and other Business Management depart
ments within BMOG. 

Some of the key tasks will be: Developing and main
taining price strategies on the product and system level. 
Price argumentation and guidelines. Offer/Contract ana
lyses. Product portfolio Management Transfer price co
ordination. 

The position requires a University degree in Engineer
ing and/or Business, flexibility, and fluency in both spo
ken and written English. Travelling is a natural part of the 
job. 

Contact: Mikael Eriksson, +46 8 404 4207, milkael.eriks-
son@era.ericsson.se, UK Ewaldsson, + 86 139 4618443 
(at ETC/R Beijing,China), uB.ewaldsson@era.ericsson.se. 
Application: Price Manager,China,Hong Kong .Macau, 
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LDHA Marie Thellen-
berg, SE-164 80 Stockholm, 
marie.thellenberg@era.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB, NACKA 
STRAND 

Product Manager SWSS 
Enterprise Customer Services is one of the fastest mo
ving and growing parts of the Enterprise Segment We 
are today structured as a Product Unit which promotes 
entrepreneurship and gives us the total flexibility to 
work with the whole Enterprise SegmentWe are looking 
for one Product Manager working as a team member 
responsible for the service Software Subscription 
(SWSS). 

• As a Product Manager your work will include:To defi
ne, develop and implement services meeting the custo
mer's demands within the area of responsibility, main
taining a high level of Customer satisfaction. Life-cycle 
product management Support MU's in implementing 
the service. Set pricing levels for services. Product strate
gies, profitability calculations, requirements, positioning, 
market and competitive analysis, pricing, launch, end of 
life management Define new service business require
ments in product projects. Assess market trends, custo
mer requirements, and competitor performance for im
provement and enhancement by the service business 
area. Create the input to Ericsson strategic plan for the 
service SWSS. 

We believe that you have a postgraduate level within 
the areas of business administration or engineering with 
a marketing focus and experience in the customer servi
ce industry for tele- and/or data communication.For this 
job you need to have an overall knowledge about Busi
ness Communications products. You should also have 
negotiation skills, good communication skills in English, 
financial understanding and understand the Ericsson 
strategic plan and service vision. Most important is that 
your heart is burning for service and that you always 
think customer 

Contact: Bjarne Egeland / Business Manager SWSS, 
Bjarne.Egeland@ebc.ericsson.se. Application: Product 
Manager SWSS, Ericsson Business Networks AB, Human 
Resources / Göran Carisson, S-131 89 STOCKHOLM, Go-
ran.Carlsson@ebcericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Strategic Product Line 
Managers 
Business Unit TDMA Systems (BMOA) is one of the fas
test growing business units within Ericsson Radio 
Systems. We are the market-leader for wireless systems 
and services based on TDMA/AMPS. Today, over 50% of 

the world's wireless subscribers are served by TDMA 
systems. The mission of Business tine Management is 
to create and manage a profitable and competitive 
CMS 8800 product portfolio satisfying the demands of 
our customers now and in the future. Efforts and goals 
are focused on a consistent evolution of the system into 
the Internet Generation Network The system is as
sembled out of products and nodes from many product 
units within Ericsson. Our organization's involvement 
covers end-to-end system solutions, focusing on deploy
ment of aligned and complete offerings. We lead and 
drive the total CMS 8800 product line evolution from 
both business and technology perspectives. 

• You will be heavily involved in driving the work being 
performed in 3G.IP. 3G.IP is a newly formed industry 
focus group. The 3G.IP group plans to set up the direc
tion and requirements for the work towards the deve
lopment of an IP based system for third generation mo
bile communications technology. This IP based architec
ture will use a common core network based on evolved 
General Packet Radio System (GPRS), and W-CDMA and 
EDGE broadband air interfaces, which are ideally suited 
for IP enabled voice and high-speed data transmission 
for global 3G services. You work closely with all 
BMOA/BMOG product units, other Business Unit func
tions, other Business Units, and Market Units. These po
sitions will give you insight into the products offered by 
all the BMOA product units and the future evolution of 
TDMA systems. 

We are now looking to employ candidates for the fol
lowing positions: Strategic Product Line Managers We 
are now looking for Strategic Product Line Managers 
who will be heavily involved in the definition and migra
tion of the strategic product portfolio evolving the CMS 
8800 system to the Internet Generation Network. These 
persons will also be exploring possible business oppor
tunities based on technology, standards and market in
put where those business opportunities go across and 
outside established Product Units. 

Specifically, we are looking for individuals to handle 
the following areas for Business Line Management: 1. 
Radio Network/EDGE2. Datacom Networks and IP3. Ap
plications and Sen/ices 

For all the positions described above, we are looking 
for persons with excellent analytical and organizational 
skills, good business sense, and an overall knowledge of 
the various wireless network components. Furthermore, 
we assume that you are a person who is outgoing, inde
pendent, creative, and enjoys the challenge these posi
tions offer. 

You should have a university degree and 3 - 5 years of 
experience working with wireless solutions, in a Product 
Management or Marketing role. Traveling (particularly to 
the Americas) will be required. Fluency in English is es
sential. Come and feel the excitement of working in the 
fast paced worid of BMOA!! 

Contact: Gregory Rogers, +46 8 404 72 08, greg.ro-
gers.b@era.ericsson.se. Application: Strategic Product Li
ne Managers, Ericsson Radio Systems AB, AH/H Leif 
Syrstad, phone +46 8 404 86 73, 164 80 STOCKHOLM, 
Leff.Syrstad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Business Unit TDMA Systems (BMOA) is one of the fas
test growing business units within Ericsson Radio 
Systems. We are the market-leader for wireless systems 
and services based on TDMA/AMPS. Today, over 50% of 
the world's wireless subscribers are served by TDMA 
systems The mission of Business tine Management is 
to create and manage a profitable and competitive 
CMS 8800 product portfolio satisfying the demands of 
our customers now and in the future. Efforts and goals 
are focused on a consistent evolution of the system into 
the Internet Generation Network. The system is as
sembled out of products and nodes from many product 
units within Ericsson. Our organization's involvement 
covers end-to-end system solutions, focusing on deploy
ment of aligned and complete offerings We lead and 
drive the total CMS 8800 product line evolution from 
both business and technology perspectives. 

You will be heavily involved in driving the work being 
performed in 3G.IP. 3G.IP is a newly formed industry 
focus group. The 3G.IP group plans to set up the direc
tion and requirements for the work towards the deve
lopment of an IP based system for third generation mo
bile communications technology. This IP based architec
ture will use a common core network based on evolved 
General Packet Radio System (GPRS), and W-CDMA 
and EDGE broadband air interfaces, which are ideally 
suited for IP enabled voice and high-speed data 
transmission for global 3G services. You work closely 
with all BMOA/BMOG product units, other Business Unit 
functions, other Business Units, and Market Units. These 
positions will give you insight into the products offered 
by all the BMOA product units and the future evolution 
of TDMA systems. We are now looking to employ candi
dates for the following position: 

Strategic Product Planner 
• We are looking for a Strategic Product Planner who 
will be responsible for turning technology into business. 
We do this by creating and maintaining a comprehensi
ve product line evolution plan for all BMOA products. 
We also perform a business management function for 
each major release by insuring that the release product-
mix meets customer expectations while maximizing the 
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business potential for BMOA. We are seeking an indivi
dual to drive major release content, and to optimize the 
overall functional compliance while maximizing the bu
siness potential. To achieve this, the position requires a 
unique combination of a commercial orientation combi
ned with the ability to understand the technical capabili
ties, limitations, and interactions. 

For the position described above, we are looking for 
persons with excellent analytical and organizational 
skills, good business sense, and an overall knowledge of 
the various wireless network components. Furthermore, 
we assume that you are a person who is outgoing, inde
pendent creative, and enjoys the challenge these posi
tions offer. You should have a university degree and 3 - 5 
years of experience working with wireless solutions, in a 
Product Management or Marketing role. Traveling (par
ticularly to the Americas) will be required. Fluency in 
English is essential. Come and feel the excitement of 
working in the fast paced world of BMOA!! 

Contact: Gregory Rogers, +46 8 404 72 08, greg.ro-
gers.b@era.ericsson.se. Application: Strategic Product 
Planner, Ericsson Radio Systems AB, AH/H LeK Syrstad, 
phone +46 8 404 86 73,164 80 STOCKHOLM, 
lerf.Syrstad@era.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Produktansvarig 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
strömförsörjningsutrustning, klimatsystem samt styr-
och övervakningssystem for telekommunikation. För att 
hjälpa teleoperatörer att spara kostnader och utnyttja 
sina energisystem bättre m.a.p. drift och underhåll, ut
vecklar och marknadsför vi datorbaserade övervak
ningssystem. Systemen kan vara fristående eller inte
grerade i befintlig energiutrustning. Systemen erbjuder 
centraliserad drift och underhåll vilket innebår billigare 
drift av hela telenätet 

• Vi söker dig som aktivt vill detta i en expansiv verk
samhet och som önskar ta ett produktansvar för våra in
byggda energiövervakningssystem. Dessa produkter 
övervakar och styr strömförsörjningssystem, kyla och 
värme i radiobasstationer. Produkterna är uppbyggda 
kring egenutvecklad hårdvara och programvara. I arbet
suppgifterna inger att vara ansvarig för tekniska krav och 
kravspecifikationer, planera produkters och releasers in-
och utfasning såväl som förvaltning. Du tar även fram 
underlag till broschyrer och datablad. I arbetet ingår 
också kontakter med våra enheter som utvecklar ström
försörjnings- och klimatsystem och andra Ericsson bo-

lag-
Du har erfarenhet av marknadsföring och/eller kon

struktion av tekniska systemprodukter. Du har examen 
hån datateknisk eller elektroteknik linje vid högskola el
ler universitet, gärna med påbyggnad inom marknadsför
ing eller liknande. Goda kunskaper i engelska är ett krav. 

Kontakta: Robert Wikström, 08-721 61 41, Robert.Wik-
ström@eka.ericsson.se, John Gustafsson, 08-721 67 23, 
lohn.Gustafsson@eka.ericsson.se. Application: Produk
tansvarig K99082, Ericsson Components AB, Energy 
Systems KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 STOCKHOLM, 
Cv.Energy@eka.ericsson.se. 

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, 
STOCKHOLM 

Product manager LME/DK 
Ericsson is about to launch the next generation 
Employee Surveys after Compass -

• For this position we need a person whose profile me
ets the following requirements:Strong background in 
Operational Development and/or Human Resource. 
Good understanding of how People Factors effect 
Customer Value Very good communication skills Fluent 
in English Experience from Customer Surveys is a plus 

Contact LME/DK Märet Ström, +46 8 719 55 56 , ma-
retstrom@lme.ericsson.se, Malin Alexis-Nordin, +46 8 
757 25 73, rnalin.alexis-nordin@lme.ericsson. Applica
tion: Product Manager LME/DK, Telefonaktiebolaget L M 
Ericsson, HF/LME/P Maria Clewemar, S-126 25 STOCK
HOLM, maria.dewemar@lme.erksson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Product Manager 
Product Unit BSS is responsible for the global develop
ment and profitability of the GSM Base Station System 
and CSM Operation and Maintenance. We - at Strategic 
Product Management GSM O&M - have the full live-cyc
le responsibility of GSM OSS, Ericsson's network ele
ment management system for the GSM network sold to 
over 100 customers in SO countries. Our next genera
tion system will combine the management of the GSM 
as well as the UTRAN WCDMA network elements. Due 
to the nature of our mission we work highly cross-orga
nisationally to align strategies with other Product Units 
and to improve our understanding of future opportuniti
es. 

• We are now looking for an additional person to join 
our team of 10 product managers. In this challenging 
position you will deal with:. Product strategies- Require
ments on products Customer business cases- Product 
plans and programs Early marketing towards our local 
companies 

To be able to take on this responsibility, you should 
have several years of background of O&M and network 
management preferably from earlier assignments in de
sign and as a market representative (LPM).Your sound 
knowledge of modem software architectures, protocols 
and IT trends gives you the base to drive technology 
deployment for our new O&M framework. 

Your understanding of our customer needs in the area 
of network management lets you take the right strategy 
decisions and helps you to communicate to the mar
kets^ you are a highly motivated, driving person with ex
cellent interpersonal and communication skills, this is 
your career opportunity to have an impact on the future! 

Contact Stefan Spaar, +46 8 757 1875, Benita Nilsson, 
+46 8 757 1914. Application: Kerstin Almblad, Ericsson 
Radio Systems AB, LV/HS, 164 80 STOCKHOLM, 
kerstin.almblad@era.erksson.se. 

mmmwmmmmmemmBKmmammm. 
ERICSSON TELECOM AB, ÄLVSJÖ 

Strategic Product manager 
Voice over ATM develops voice and telephony products 
in ATM-based multiservice networks for wireline as well 
as wireless systems. The products are Dynamic Trun-
king, Telephony Server, and the Hybrid Switch. 

See also: http://avweb.ebib.ericssonse/public/Vo-
ATM/prodmarkhtm 

• At Voice over ATM we have our own Product Mana
gement Provisioning-, and Product Marketing unit and 
due to that a very close connections with the customers. 
We also have a very close co-operation with EUS/Dallas 
and DN/XA. 1999 is a major challenge for us at VbATM 
due to major expansion, and high expectations from 
Ericsson markets as well as Ericsson management 

Today we are 7 persons within the Product Manage
ment Unit of VoATM. To be able to handle the budgeted 
expansion in 1999/2000 we require 9 more people 
within some different competence areas. As a Strategic 
Product Manager you will work with further develop
ment of the NGN concept and the introduction of AAL2. 
You will also further develop the relation between ATM 
and IP. 

We are looking for persons who have experience with 
AXE/Telecom or AXD/ATM/Datacom, as well as some ex
perience of project management The work entails custo
mer presentation, and maintaining domestic and inter
national contacts that can involve a certain amount of 
travel. Of course, we -as well as all other organisations -
want persons that have a positive and determined attitu
de, good communication skills, social competence, and 
interest in other people. But besides these obvious cha
racteristics, we also believe that you must feel comfor
table with working in a flexible, dynamic organization 
and to develop yourself in a high pace. What we can of
fer you is a stimulating and creative environment You 
will also have the possibility to contribute to the deve
lopment of the future products of Ericsson! 

Contact Göran Eriksson, +46 8 719 44 58, goran.eriks-
son@etx.erksson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Product manager 
Our core products today are the MSC, BSC and GSP 
(HLR and IN) order objects. They are developed in coo
peration with the Strategic Product Managers, SPM, the 
Node Production Centers in Katrineholm and Ös
tersund, Implementation Services - LVZ, Logistics Mana
gement LVT/L, and Spare Parts, LY. We are responsible 
for creating, releasing and maintaining the products in 
PRIM and PCAT. 

• You have management experience, preferably from a 
design organisation. You are willing to take an operative 
role toward our development projects. Some of the key 
tasks is resource planning, maintenance and changes in 
the products.HW TECHNOLOGYsupports the other LVT/D 
units with technical expertise, in order for them to be 
able to have the right products available. The main tasks 
for the HW Technology unit is to prepare for new pro
ducts coming in, run the Technical coordination in our 
projects and being responsible for:- product substitu
tion- main interface towards the supplier organisations 
in technical issues, i.e. how to configure new products, 
etc Today it is mainly UAB and ACC- main interface 
towards Implementation Services, LVZ, with regards to 
development of methods and toots 

You are interested in developing the organisation to 
meet the challenges listed above. You have good techni
cal understanding of GSM Nodes, with knowledge of 
both HW and SW A background in HW Dimensioning, 
HW Sales Support, Engineering and/or system develop
ment in GSM/AXE is relevant The management role will 
include operational work with the products. 

Contact Henrik Hassler, +46 8 404 8754, henrikhass-
ler@era.ericsson.se. Application: Kerstin Almblad, Erics

son Radio Systems AB, LV/HS, 164 80 STOCKHOLM, 
ker5tin.almblad@era.ericss0fi.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Product Manager 
ERA/LVT/D Product Package Development is a part of 
the new Swithing Platform Development and Supply 
Unit at GSM Systems We are responsible for developing 
product packages forPU BSS, CSS, VAS andNMT. 
During the last years we have developed a succesfull 
concept as a part of the World Class Supply program. 
Up to date close to 1000 nodes have been shipped to 
our customers. Now we need to strengthen our organi
sation to continue to develop both the packaging con
cept and the products, to support the challenges given 
by R8, R9, Core BSS and TTC Global. 

• Our target is to have the product range needed to 
support sales and delivery of complete switch sites. To
day we have packages for Power, Cooling, DDF and ex
ternal cables. In TTC Global we have defined they way 
forward. Now i f s time to establish the organisation, de
fine which products it shall cover and bring forward the 
products needed together with our suppliers. 

You have management experience and are eager to 
take this opportunity to develop a new function, both 
with regards to the technical and business challenges. A 
background in HW Sales Support, Engineering and/or 
product management is relevant The management role 
will include operational work with the products. 

Contact: Henrik Hassler, +46 8 404 8754, henrikhass-
ler@era.ericsson.se. Application: Kerstin Almblad, Erics
son Radio Systems AB, LV/HS, 164 80 STOCKHOLM, 
kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, TELEFONPLAN 

Introducing Products X/AC 
• WHY YOU? We are now looking for You who prefe
rable have experience from New Product Introduction 
(NPI) work Background or knowledge in production, in
stallation or procurement also gives you the right profi-
le.WHY US?We, Access Solutions, has end to end re
sponsibility for our products. To manage this Supply & 
Sourdng is a vital part During -99 new Solutions are 
made based on the Access 910 platform. We wilt also 
work with production transfer of existing products. 

SCOPE OF WORK?New Product Introductions Transfer 
of production WEB based ordering Arranging and dosing 
agreements with subcontractorsWHERE DO YOU FIND 
USTWrthin the business Unit Wire Line Systems, Access 
Products are developed. The aim is to meet future access 
needs with a portfolio of both narrowband and broad
band products. The demands for Total Solutions are ta
ken cared of within the Sub Product Unit Access Solu
tions. That's usIWHAT DO WE WANTTWe expect you to be 
used to work in projects and that you enjoy handling ex
ternal contacts. You are young, should have the power of 
initiative and appredate team as the platform of working 
together. You find sharing knowledge as a natural part of 
your work. We think that you have a B.Sc or equivalent 

WHAT DO YOU GETTYou will join an organisation whe
re you will get room for your own ideas and a great pos
sibility to grow with the responsibility you take. We focus 
a lot of our efforts to maintain and develop competence 
both short and long term, this has been the basis when 
forming our organisation. And, of course we finalise the 
position together with youlGive yourself 10 minutes and 
call: 

Contact: Eric Nasman, +46 8 719 67 99; +46 70 519 67 
99, ericnasman@etx.ericsson.se, Pia Synnerman, +46 8 
719 23 68; +46 70 519 23 68, pia.synnerman@etx.erks-
son.se, Human Resources: Gunilla Lundborg, +46 8 719 
10 60, gunilla.lundborg-regner@etx.ericsson.se Applica
tion: INTRODUCING PRODUCTS X/AC, Ericsson Telecom 
AB, Margareta Bringby, Ericsson Telecom AB„ 126 25 
STOCKHOLM, margareta.bringby@etxerksson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Produktledare 
Vi utvecklar driftstödsystemet till nästa generations mo-
biltelefoni-system. Det är ett helt nytt system, byggt med 
moderna teknologier som Java, CORBA, XML, HTML, IP, 
UML osv, och det ska exekvera på UNIX och NT datorer. 

• Nu söker vi operativa produktledare till enheten Ra
dio Network Management System Design. 

Vi håller på och startar upp en grupp som blir ansvarig 
för den operativa produktledningen för driftstödsyste
met 

Du kommer att jobba med alla typer av operativa pro
duktledningsuppgifter: offertarbete, definiera produkt
planer, kravställning mot utvecklingsprojekten, stötta den 
strategiska produktledningen. 

Lämplig bakgrund för detta jobb är några års erfaren
het av systemutveckling och produktledning. Erfarenhet 
av mobiltelefoni, driftstödsystem och de teknologier vi 
använder är naturligtvis meriterande. 

Kontakta: Per Carson, Tel 08-764 10 76, 
per.calson@era.erksson.se. Application: R/H1223, Erics

son Radio Systems AB, R/HS Inger Holmgren, 164 80 
STOCKHOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericssorise. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

If you are interested in working close to our GSM custo
mer operations and would like a position where you will 
be able to influence the In Service Performance (ISP) in 
a positive way, this is the job for you. You will look after 
the In Service Performance in our GSM systems. You will 
co-operate with our GSM Product Units and Field Sup
port Centers in order to propose ISP improvements in 
our GSM projects and deploy ISP available enoblers in
to the market 

• We think you have experience of AXE and preferably 
GSM systems. Project and/or system management ex
perience is an advantage. 

Contact Fred Ersson, 08-404 8263, 
fred.ersson@era.ericsson.se. Application: Kerstin Almb
lad, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, 164 80 STOCK
HOLM, kerstin.almblad@era.ericssonje. 

ERICSSON TELECOM AB, ÄLVSJÖ 

Operational Product 
Manager 
Voice over ATM develops voice and telephony products 
in ATM-based multiservice networks for wireline as well 
as wireless systems. The products are Dynamic Trun-
king. Telephony Server, and the Hybrid Switch. 

See also: httpy/avweb.etxb.ericssonse/public/Vo-
ATM/prodmarkhtm 

• Today we are 7 persons within the Product Manage
ment Unit of VoATM. To be able to handle the budgeted 
expansion in 1999/2000 we require 9 more people 
within some different competence areas. 

As a Operational Product Manager your main areas 
will be requirement handling, projed and marketing 
support. The work also consists of control and follow up 
of product decisions over the whole produd life cycle. 

We are looking for persons who have experience with 
AXE/Telecom or AXD/ATM/Datacom, as well as some ex
perience of projed management The work entails custo
mer presentation, and maintaining domestic and inter
national contacts that can involve a certain amount of 
travel. Of course, we -as well as all other organisations -
want persons that have a positive and determined attitu
de, good communication skills, social competence, and 
interest in other people. 

ut, besides these obvious characteristics, we also beli
eve that you must feel comfortable with working in a 
flexible, dynamic organization and to develop yourself in 
a high pace. What we can offer you is a stimulating and 
creative environment You will also have the possibility 
to contribute to the development of the future products 
of Ericsson! 

Contact: Göran Eriksson+46 8 719 44 58, goran.eriks-
son@etx.ericsson.se. Application:, Ericsson Telecom AB, 
ÄV/ETX/X/XH; Göran Eriksson, 126 25 STOCKHOLM, 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Technical Product Manager 
Business Unit TDMA Systems -American Standards 
(BMOA) is one of the fastest growing business units 
within Ericsson Radio Systems. We are the market lea
der for cellular telephone systems and services based 
on TDMA standards. Our mobile telephone system, CMS 
8800, is the most sold system in the world, and our 
markets are growing rapidly.Do you want to work in an 
international environment with contacts around the 
world? Do you want to work in a team with entre
preneur spirit? Do you like to work where you can take 
a lot of initiatives and feel that you leam something 
new every day? 

• We've got the answer for you - Radio Network 
System Design is looking for a produd development 
management engineer as well as a main requirements 
handling engineer. 

The responsibilities will be to ensure that our projects 
are fulfilling the requirements in line with the Produd 
Unit's produd development goals.The main tasks for the 
positions are to:- Lead the Radio Network Solutions pro
dud development plan- Ensure main requirements 
handling and systems characteristics 

Throughout the development cycle and make it an ac
tive part in system evolution activities throughout the or
ganization. The positions give you insight in both the 
world of engineering and produd managementWe are 
now expanding our staff with persons preferably with 
the following qualifications: B.Sc/M.Sc, or equivalent 
university degree (both engineering and business are of 
interest) and a minimum of 3 years of working experien
ce Interest in new technologies and new concepts- Flex
ible and well organized Good social and communication 
skills, and- Have a driving force for system evolution. Do
es it sound interesting? 

Contact AH/H Ewa Hansson, +46 8 404 8351, 
ewa.l.ansson@era.ericsson.se, ARL/UDC Owe Thyres-
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Join the ERICSSON-IP Infrastructure 
Gigabit Routing Team! 

In 1876, Lars Magnus Ericsson made his dream 
come true and opened his own little repair shop 
for telegraph equipment. Today Ericsson is a 
world leader in telecommunications. About 100 
000 people work for Ericsson in 140 countries. 

If you are interested in any of the 
possibilities offered below, we would like you 
to know that Ericssons very advanced 
technologies have only one objective: to make 
it easier for people to communicate. 
Wherever they are, whenever they want. 

The business unit "Datacom Networks & IP 
Services" is responsible for solutions for 
datacommunications and IP services and we are 
now launching a number of exiting products and 
network solutions that dramatically will change 
the way telecom networks are implemented. 
We are now expanding in Silver Spring, 
Maryland (just outside Washington D.C.). 

April 13 1999 Ericsson acquired Torrent 
Networking Technologies Corporation, a 
supplier of high-capacity edge routers with 
dynamic traffic shaping capabilities 
(aggregation routers). 

The new Ericsson unit has been given the 
name "Ericsson-IP Infrastructure". At 
Ericsson-IP Infrastructure you'll have the 
opportunity to go further and faster- to break 
the new wire speed barriers. Our top-flight 
engineering team has developed the most 
advanced Gigabit Routers for accessing The 
Edge of the New Internet. And that's just the 
beginning. At this moment we are some 80 
people within our team. We are now looking 
for the best and brightest in the following areas 
to continue our expansion; Join us! 

ENGINEERING 

HARDWARE 
PROFESSIONALS 

Senior Digital Design 
Engineers (Ref: SDD) 

• Display a thorough knowledge of high-speed 
digital design (bus speed of 50 MHz, and 
individual interfaces running at Gigabit 
speeds). 

• Must possess proficiency in designing 
custom logic (in FPGA or ASIC) to 

manipulate and transfer data at high-speed. 
• Candidates must be highly motivated and 

self-driven with an ability to lead projects 
and engineers. 

• Experience with ATM, POS, Frame Relay or 
SONET required. 

• Knowledge of IP, MPLS highly desirable. 
• BSEE (or equivalent), minimum 5-7 years 

experience. 

SOFTWARE 
PROFESSIONALS 

Software Test Engineers 
(Ref: TE) 

• Develop and execute tests for high-
performance networking products. 

• Verify system functionality, performance and 
scalability. 

• BSEE/CS plus 3 years of related experience. 
• Knowledge of WAN and LAN 

communications protocols. 
• Familiarity with network test equipment, 

development environments and UNIX. 
• Stron C background with scripting or test-

generation languages (Perl or TCL). 
• Experience with performance and protocol 

testing (BGP, OSPF, IS-IS) 

Senior Software 
Engineers/IP Routing 
Protocols (Ref: SPE) 

• Lead design and implementation of routing 
protocols. 

• BSCS/EE or equivalent. 
• Minimum 3 years of experience in software 

development in a C/Unix environment. 
• Experience with IP networking. 
• Knowledge of RIP, OSPF, BGP, DVMRP, 

PIM, SNMP, RSVP a strong plus. 

Software QA Engineers 
(Ref: QE) 

• Test newly developed router software 
protocols, features, capabilities and 
performance. 

• Verify that programs conform to 
documentation, specifications, are stable, 
and bug free over wide ranges of network 

system sizes, complexities and applications. 
• BSCS/EE and 2+ years of experience in 

router development, router QA, or 
installation and configuration of complex 
router based networks. 

• Experience with PERL or TCL. 
• Ability to write test plans based on 

functional and design specifications. 
• Knowledge of BGP4, OSPF, DVRMP or 

other routing protocols. 

You'll enjoy a creative, cutting edge 
environment, an excellent compensation and 
benefits package, and the chance to go where 
no one has gone before. 

So if you're up to the challenge, please email us 
your resume (ASCII text format only please!), 
quoting the Refxode to: 
engpositions@torrentnet.com. 
Or send a fax to (301) 586-81111. 

Please find information about Ericsson-IP 
Infrastructure: www.torrentnet.com 

For additional HR information contact: 
Jan Malmqvist, phone +46 8 719 57 48, 
E-mail: jan.malmqvist@etx.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON 

mailto:engpositions@torrentnet.com
http://www.torrentnet.com
mailto:jan.malmqvist@etx.ericsson.se
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tam, +46 8 404 7002, owe.thyrestam@era.ericsson.se. 
Application: TECHNICAL PRODUCT MANAGER, Ericsson 
Radio Systems AB, AH/H Elisabet Grahl, 164 80 Stock
holm, elisabet.grahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB. ÄLVSJÖ 

Datacom Product Manager 
Voice over ATM develops voice and telephony products 
in ATM-based multiservice networks for wireline as well 
as wireless systems. The products are Dynamic Trun-
king. Telephony Server, and the Hybrid Switch. See ako: 
htp://avweb.etxb.ericssorLse/public/vaATM/prod-
markJitm Today we are 7 persons within the Product 
Management Unit of VoATM. To be able to handle the 
budgeted expansion in 1999/2000 we require 9 more 
people within some different competence areas. 

• As a Datacom Product Manager support you will be 
involved in the AXE/AXD co-operation, including AXD 
datacom marketing support (statement of compliance). 
The work will require a dose co-operation with DN/XA. 

We are looking for persons who have experience with 
AXE/Telecom or AXD/ATM/Datacom, as well as some ex
perience of project management The work entails custo
mer presentation, and maintaining domestic and inter
national contacts that can involve a certain amount of 
travel Of course, we -as well as all other organisations -
want persons that have a positive and determined attitu
de, good communication skills, social competence, and 
interest in other people. 

But besides these obvious characteristics, we also be
lieve that you must feel comfortable with working in a 
flexible, dynamic organization and to develop yourself in 
a high pace. What we can offer you is a stimulating and 
creative environment You will also have the possibility 
to contribute to the development of the future products 
of Ericsson! 

Contact Göran Eriksson, +46 8 719 44 58, goran.eriks-
son@etx.ericsson.se. Application; Ericsson Telecom AB, 
ÄV/ETX/X/XH, Göran Eriksson, 126 25 STOCKHOLM, 

ERICSSON TELECOM AB, TELEFONPLAN 

Product Manager Access 
Solution X/AC 
The product area Access Solutions is responsible for 
turn-key solutions within Product Unit Access. We also 
help the Market and Sales units to create and demon
strate 

• We are looking for a product manager that can help 
us with the work of implementing transmission and da
tacom solutions in our access nodes. The team you 
work with is responsible for the complete product plan 
of Access Solution and you will take part in keeping that 
plan up to date 

The applicant should have a good understanding of 
transmission technologies such as HDSL and SDH You 
also have knowledge about access products and the ac
cess market and you understand the implications of the 
convergence of datacom and telecom in fixed 
networks.Your ability to create new innovative network 
solutions is important We believe that you have 4-5 
years experience in the Product Management or System 
Management area.You have good communication and 
teamwork skills and take pride in sharing and spreading 
competence. You are open minded, goal oriented and 
have a good ability to see the overall picture. 

Contact: Pia Synnerman, +46 8 719 23 68, piajynner-
man@etx.ericsson.se, Eric Näsman, +46 8 719 67 99, 
EricNasman@etx.ericsson.se. Application: Product Ma
nager Access Solution X/AC, Ericsson Telecom AB, Mar
gareta Bnngby, TN/ETX/X/AH, 126 25 Stockholm, mar-
gareta.bringby@etxericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, MÖLNDAL 

Operativ Produktledare 
(OPM) 
Network Management Application Centre (NMAC) är ett 
kompetenscenter inom Ericsson Telecom AB. vi utveck
lar produkter, tjänster och lösningar för såväl mobila 
och fasta nät som datanät inom området Telecom Ma
nagement verksamheten utgör en strategiskt viktig del 
i Ericssonkoncernens affärsutveckling och befinner sig i 
expansionsfas, vi bedriver verksamhet i Mölndal och 
Vänersborg med ca 240 respektive ca 60 medarbetare. 
Våra produkter säljs på heh världsmarknaden och ing
år oftast i en helhetslösning från Ericsson till teleopera
tören. Oetta innebar ett nära samarbete med andra, of
tast utiandsphcerade, Ericssonbolog och externa kun-
der. 

• Operativ Produktledare (OPM) sokes till GSM OSS 
verksamheten i Mölndal Vi behöver förstärka det team 
som idag arbetar med produktledningsfrågor Vi står nu 
inför mycket intressanta åtaganden med stora krav på 
en kunnig och aktiv produktledning. Okade krav från vå
ra kunder på att produkterna tydligare måste utgå från 
deras behov och arbetssätt präglar i stor utsträckning 
vårt arbete. Det innebär att en viktig del av uppgifterna 

som OPM är att inhämta kunskap om detta från mark
nader över hela vadden för att tillse att detta omsätts på 
bästa sätt i vår produktutveckling. Detta innebär en del 
resor - hur mycket beror i stor utsträckning på dig själv. 
Vår enhet arbetar på uppdrag av GSM OSS noden i Lin
köping, medan strategisk produktledning (SPM) för hela 
området GSM Base Station Systems, BSS (där OSS är en 
del) finns i Kista. Detta för med sig att arbetet innebär 
mycket kontakter med personer med näraliggande an
svarsområden inom Ericsson. Vi arbetar mycket med att 
ständigt förbättra och effektivisera vår produktedning, 
både internt på avdelningen och inom hela GSM BSS. Vi 
hoppas att du vill vara med och påverka detta. 

Civilingenjör eller annan likvärdig utbildning med erfa
renhet av Telecom Management Erfarenhet från pro
dukt/systemledning liksom kunskap om kunskap om te-
lekomoperatörers verksamhet och GSM system är meri
terande. VI sätter dessutom mycket stort värde på förmå
gan att arbeta i team, ta egna initiativ och ansvar samt 
att kommunicera i såväl stora som små grupper - ofta på 
engelska. 

Kontakta: Asa Gustafsson, 031-7473795, åsa.gustafs-
son@etx.ericsson.se, Sverker Walldal, 031-7476017, sver-
ker.walldal@etx.ericsson.se. Application: OPM, Ericsson 
Telecom AB, MÖ/ETX/A/H, Box 333 431 24 Mölndal, 

sverker.walldal@etx.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KARLSTAD 

Product Manager 
Ericsson Radio Systems in Karlstad are developing the 
new IN platform at CSM systems Value Added Services 
We are organized as a Product Entity in Karlstad with 
both product and design responsibility. We are develo
ping an new open platform for building value added 
services with technologies like Java, Corbo and com
mercial available toots and hardware. The platform is 
developed in a project called Skywalker and is based 
upon the Jambala platform and will be the next IN plat
form for both wireline and wireless applications. The 
new platform will ako be an important part of UMTS. 

• We need to extend our organization with product 
management within the area. In this position you will 
work in a small group with total product responsibility. 
Your task will be: product strategies and plans, market 
introduction, requirement on the product and customer 
and business cases. 

Experience from open telecom and datacom systems 
are required and earlier product management skill is va
luable 

Contact: Mikael Kilhage, +46 54 19 3133, mikael.kilha-
ge@ks.ericsson.se, Mikael Nordlander, +46 54 19 3430, 
mikaelrrordlander@ks.ericsson.se. Application:, Erics
son Radio Systems AB, KS/ERA/LU/HR, 
jorgen.skoog@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Delprojektledare 
Vill du delta i en av Ericssons största satsningar genom 
tiderna? Stora resurser ägnas åt utvecklingen av nya 
system, radiobaser och produkter inom Ericssons ver
sion av tredje generationens mobiltelefonisystem 
UMTS. Systemen bygger på bredbandig CDMA(WCD-
MA) radioteknologi och ATM transmission. Till utveck
lingsenheten för Radio Network Controller (RNC) i Kista, 
söker vi nu ytterligare förstärkningar inom Integration & 
Verifiering. RNC nodens uppgift år bl.a. kontroll av radi
onät, mobila terminaler, samt kommunikationen med 
telefoni- och data näten. 

• Vi söker en delprojektledare som ska leda våra pro
jektåtaganden för integration och verifiering i vårt första 
kommersiella projekt Du kommer att ingå i enhetens 
projektledningsgrupp där du representerar vår del i pro
jektet. Delprojektet omfattar integration, verifiering samt 
utvärdering av RNC noden. Dessutom ingår hjälpmedel, 
program produktion samt samordning mellan de olika 
konstruktionsenheterna inblandade i projektet tex. Hel
singfors, Linköping, Kista.Du har ett par års tidigare erfa
renhet av att leda l&V verksamhet 

Kontakta: Bo Wessel, Tel 08-404 54 50, 
bo.wessel@era.ericsson.se. Application: R/H 1242, Erics
son Radio Systems AB, R/HS Inger Holmgren, 164 80 
Stockholm, ansokan.PU-WRN@era.erksson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Product Manager 
Standard/Advanced 
Concept 
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säljer 
och marknadsför mobiltelefoner över heh världen. 
Funktionen Global Customer Services har genomgått 
stora förändringar den senaste tiden, vi har introduce
rat ett på mobiltelefonmarknaden världsledande och 
helt unikt koncept för att ge support åt våra kunder och 
reparera våra mobiltelefoner. Konceptet bygger på ett 
starkt decentraliserat ansvar som med hjälp av www-

baserad informationsteknik ger våra kunder både 
snabb och lättillgänglig service. Konceptet är helt inte
grerat i marknadsföringen av våra mobiltelefoner. Glo
bal Customer Services ansvarar för service och support 
för våra produkter globalt Vi söker Dig som vill ansvara 
för att vidareutveckla och förvalta Standard och Advan
ced koncepten. 

• Ditt ansvar blir att utveckla serviceprodukterna (kon
cepten) på ett globalt plan. Du kommer att arbeta 
utifrån ett helhetsperspektiv både med kommersiella 
och tekniska frågor, vilket innefattar att analysera kon
ceptens både praktiska och kommersiella funktion. Ar
betet bedrivs till stor del i projektform med Dig som bå
de produktägare och projektledare med nöjda slutkun
der som mål. Dina närmaste samarbetspartners kom
mer att vara våra fyra geografiska säljregioner med de 
lokala bolagen i förlängningen. Andra kontaktytor är bl a 
externa leverantörer och Technical Development inom 
Global Customer Services. 

Du bör ha erfarenhet av att leda, driva och ansvara för 
projekt samt behärska både tekniska och kommersiella 
frågeställningar. I Din kommunikation använder Du obe
hindrat engelska i tal och skrift Vi utgår ifrån att Du är 
entusiastisk, drivande samt kan tänka marknadsmässigt 
Du är sannolikt civilekonom eller civilingenjör. 

Kontakta: Greger Kjellsson, 046-19 34 77, greger.kjelb-
son@ecs.ericsson.se, UK Gustafsson, 046-23 23 16. Ap
plication: Product Manager Standard/Advanced Con
cept Ericsson Mobile Communications AB, 221 83 
LUND, 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Strategic Product Planning 
Business Unit TDMA Systems (BMOA) is one of the fas
test growing business units within Ericsson Radio 
Systems. We are the market-leader for wireless systems 
and services based on D-AMPS/AMPS. Today, over 50% 
of the world's wireless subscribers are served by TDMA 
systems. 

• We have an open position for a Strategic Product 
Planner, within the Business Line Management organi
zation. Our unit is responsible for turning technology in
to business. We do this by creating and maintaining a 
comprehensive product line evolution plan for all BMOA 
products. We also perform a business management fun
ction for each major release by insuring that the release 
product-mix meets customer expectations while maxi
mizing the business potential for BMOA.You work close
ly with all BMOA product units, other Business Unit fun
ctions and Market Units. This position will give you in
sight into all the products offered by the BMOA product 
units and the future evolution of TDMA systems. 

We are seeking individuals to drive major release con
tent and to optimize the overall functional compliance 
while maximizing the business potential. To achieve this, 
the position requires a unique combination of a com
mercial orientation combined with the ability to unders
tand the technical capabilities, limitations and interac-
tions.We are looking for a person with excellent analyti
cal and organizational skills, good business sense and an 
overall knowledge of the various wireless network com
ponents. Furthermore we assume that you as a person 
are outgoing, independent creative and enjoy the chal
lenge this position offers. You should have a university 
degree and 3 - 5 years of experience working with wire
less solutions in a Product Management or Marketing ro
le. Fluency in English is essential.Come and feel the exci
tement of working in the fast paced world of BMOA!! 

Contact Gregory Rogers, +46 8 404 72 08, gregory.ro-
gers@era.ericsson.se. Application: Strategic Product 
Planning, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/AH/HS Eli
sabet Grahl, 164 80 STOCKHOLM, 
elisabetgrahi@era.ericsson.se, 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Strategic Product Manager 
for Radio Network O&M 
The product unit Radio Network Products provides com
petitive Radio Network Products for TDMA, i.e. the 
American Cellular Standard. Strategic Product Manage
ment hos the overall profitability Responsibility for the 
product portfolio. We are now looking for a product ma
nager within the area of Operation and maintenance 
within the radio network. 

• Strategic product management has the overall task of 
defining profitable TDMA radio products. Typical task is 
to define customer related requirements on products, 
define product strategies, create business cases and ini
tiate and follow up design together with system mana
gement and design organization. To keep dose contact 
with customers and together with the customer define 
requirements on new products, define prices and be in
volved in early marketing activities. 

We are looking for a Product Manager within the area 
Operation and Maintenance. The main focus will be on 
3rd generation TDMA system based on EDGE but since 
we are migrating from today's TDMA system, ako exis
ting platform must be considered. We offer you a chal
lenging position induding opportunity to interact with 

customers both for defining requirement and making 
product presentations. Since these task cover both mar
ket competence and as well as system competence we 
put strong requirement on you. We hope that you are 
person that have good social skills, a good driving ability, 
a pragmatic approach. You are not afraid of trying new 
ways of doing things. M.SC or B.SC and at least 5 years 
of experience of telecom /IT solutions are prerequisites. 

Contact Johan von Pemer, +46 8 757 39 78, 
johan.von.perner@era.ericsson.se. Application: Strategic 
Product Manager for Radio Network O&M, Ericsson Ra
dio Systems AB, AR/HS Elisabet Grahl, 164 80 STOCK
HOLM, elisabetgrahliSera.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Pricing Manager -
Switching System 
TDMA Systems (Business Unit BMOA) is one of the fas
test growing business units within Ericsson Radio 
Systems. We are the market leader for cellular telepho
ne systems and services based on IS 136 and AMPS. To
day, over 50% of the world's cellular subscribers are 
served by IS 136 and AMPS systems 

• Within Product Unit for Mobile Switching Center (PU-
MSQ, the section Platform Management Switching 
Systems is looking for a person willing to take on exci
ting challenges as Pricing Specialist. In this position you 
will analyze Ericsson's worldwide pricing structures and 
price levels. You will build up an in depth knowledge 
about different markets, trends and technological diffe
rences in mobile networks. You will be involved in defi
ning pricing strategies, pricing of new products, deploy
ment of pricing strategies, support the sales organiza
tion with pricing argumentation's, price comparisons 
and advice. You will work intensely with computer ba
sed models to create price and other comparison mo
dels and you will work in dose cooperation with the sa
les representatives and the product managers within the 
group. 

We are looking for a person with university degree 
with excellent analytical skills, a good business sense 
and an affinity with high tech products and services. Flu
ency in English is required, Spanish or Portuguese is a 
plus. The person we are looking for is self-motivated, 
ambitious, out-going and mature. 

Contact Tomas Dahlberg, phone +46 8 757 25 46, To-
mas.Dahlberg@era.ericsson.se. Application: Pridng Ma
nager - Switching System, Ericsson Radio Systems AB, 
ERA/AH Leif Syrstad, 164 80 STOCKHOLM, 
Ieif.syr5tad@era.ericss0n.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Area Manager - New 
Products Sales 
The wireless communications Held is one of the most 
dynamic and expansive industries of this century. Today, 
Ericsson's TDMA (IS-136) products and services support 
50% of the world's wireless subscribers. New and dyna
mic applications such as PrePaid, Wireless IP (via 
CDPD) PCS and Wireless Office, are forging new fronti
ers within the TDMA (IS-136) wireless world. With it's 
strong entrepreneurial spirit the TDMA Systems busi
ness unit has established itself as a leader within the 
Ericsson group to meet challenges of today and tomor
row in this dynamic wireless communications market 

• New WIN based applications are becoming an incre
asingly important part of the BMOA portfolio and are to
day constituting a very big part of the total sales. The 
new products and service sales unit is the driving force 
to continue this growth. We are now looking for experi
enced, energetic and ambitious individuals that are rea
dy to take up the challenge as Area Manager- New Pro
ducts Sales for either North America, Latin America or 
Asia.Main responsibilities and tasks:-Meet the goals for 
sales of new products in the region.-Actively drive sales 
of new products in the region directly towards our 
customers and through the local sales organizations. -
Frequently handle customer presentations and negotia
tions in the relevant markets. 

The candidate should preferably have the following 
qualifications:-Documented sales experience-Comple
ted university degree, M.Sc, MBA or similar.-

Five years working experience from the datacom or te
lecom industry.-

Strong perseverance and 'drive'.-Fluency in English 
and good command of other relevant languages-Experi
ence from the region in question. 

This position will offer you the possibility to work in a 
stimulating international environment with a high de
gree of own responsibility, as well as the chance to build 
up an extensive contact network. 

Contact AM/RPC Harald Nabseth, +46 8 757 35 62, 
Harald.Nabseth@era.ericsson.se, AM/RC Håkan Olsson, 
+46 8 757 01 59, Håkan.Olsson@era.ericsson.se. Appli
cation: AREA MANAGER-NEW PRODUCTS SALES, Erics
son , Radio Systems AB, AH/H Annelie Gustafsson, 164 
80 STOCKHOLM, annelie.gustafsson@era.ericsson.se. 
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Project Manager 
Do you wish to work within the booming business of Wi
reless InternetTWireless Internet Solution (WISE(tin)) is 
a programme, defined by Ericsson, intended to help 
GSM operators provide new data-related solutions in 
their GSM networks. WISEftm) integrates GSM and In
ternet products and technologies into a range of solu
tion packages, which extend and enhance the mobile 
user's access to information and applications.We are 
now looking for a project manager who will develop 
these solution packages based on existing products and 
services. 

• As a project manager for WISEftm) you will take on 
the exciting challenge of being fully responsible for 
planning, executing, following-up, and finishing all acti
vities needed to bring a solution to the marketThe time 
allocated for each project is 3-4 months, and you should 
be able to handle and control several projects simulta
neously. 

The scope of your work will be: Identifying suitable 
products and services for a defined solution- Setting up a 
project team to develop a solution- Running the project 
and be the responsible for the results. Co-ordinating 
market activities for the solution, including announce
ment launch and release for the solution. Collecting re
quirements from Ericsson Local Companies for future so
lutions 

You will also be involved with marketing activities of 
the solutions which include project presentations, custo
mer presentations, and assisting Ericsson Local Compa
nies in sales activities related to the solutions.Your perso
nality traits are very important (extremely outgoing, inde
pendent and result oriented). 

As a candidate you must also have: Experience of Pro
ject Management- Experience from datacom. Strong lea
dership competence. Good English skills, both written 
and spokenThe candidate should have an academic de
gree such as MSc or equivalent Experience from GSM is 
preferred but not a requirementThe work will include 
contacts with markets outside Sweden. Thus, you should 
be available for travel. 

Contact Bo Maurin, +46 8 585 339 98, 
bo.maurin@era.ericsson.se, Fadi Pharaon, +46 8 757 56 
07, fadi.pharaon@era.ericsson.se. Application: PROJECT 
MANAGER, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LH/S 
Ewa Strandendahl, 164 80 STOCKHOLM, ewa.stranden-
dahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Chef, verifiering 
radiobasstationer, TDMA 
Med sin starka entreprenörsanda har affärsenheten TD
MA etablerat sig som en av de ledande inom Ericsson
koncernen vad gäller att möta dagens och framtidens 
behov av mobil kommunikation. Vi utvecklar radionät
produkter för Ericssons världskänaa mobiltelefonsystem 
enligt amerikansk (D-AMPS/AMPS) och japansk (PDC) 
standard. Över 30 miljoner abonnenter världen över 
betjänas idag av våra system.Enheten RNP (Radio 
Network Products) är idag en självklar partner för alla 
de som vill hitta konkurrenskraftiga samarbetspartners 
inom RNP området Vi utvecklar mobila system och ar
betar både med utveckling och verifiering av AXE och 
basstationen. 

• Du kommer att leda sektionen för verifiering av våra 
TDMA RBSer.Verksamheten omfattar all prestanda och 
miljöverifiering samt certifiering av våra radiobasar. VI 
utvecklar också egna hjälpmedel. Verksamheten går en 
mycket spännande framtid till mötes då vi skall göra ett 
nytt tekniskt lyft av vår hårdvaruplattform så att den kan 
bära 3G tjänster. 

Vi erbjuder dig som har intresse av att utveckla teknik 
och människor en möjlighet till egenutveckling. Som 
sektionschef kommer du att ansvara för ledningen och 
utvecklingen av sektionens verksamhet och dess 15 me-
darbetare.Vi tror att du har en akademisk bakgrund och 
tidigare erfarenhet av radio och/eller verifieringsarbete i 
telekommunikations miljö samt god förmåga att stimule
ra och motivera medarbetare. De arbetsformer och nät
verk som du kommer att ingå i kräver att Du behärskar 
engelska i tal och skriftOm du ser en spännande utma
ning i detta är Du välkommen att kontakta oss. 

Kontakta: ARG/RCGöran Svensson, 08-757 30 54 , 
AH/H Ewa Hansson, 08-404 83 51, 
ewa.l.hansson@era.ericsson.se. Application: CHEF, VE
RIFIERING RADIOBASSTATIONER, TDMA, Ericsson Radio 
Systems AB, AH/HS Elisabet Grahl, 164 80 STOCKHOLM, 
elisabetgrahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB. NACKA STRAND 

Product Marketing Manager 
Datacom Networks and IP Services (DNIP), Nacka 
Strand.The Product Marketing function within the Mar
keting unit at DNIP is responsible to drive market awa
reness and revenue for datacom products and deliver
ing solutions that make customers more successful. 
DNIPs product portfolio contains ATM switches, X.25-

Frame relay switches, IP routers, IP telephony systems 
and more. DNIP is a truly international organisation 
with headquarters in Boston and units at several loca
tions in Europe and in the Americas. We are now loo
king for a Product Marketing Manager for the Af.25-Fra
me Relay product family, to be based in Nacka Strand. 

• The position as product marketing manager requires 
both commercial and technical competence. The suc
cessful candidate will be able to translate the technical 
functionalityof the products into dear, concise commer
cial arguments which highlight our customer needs and 
value. As a product marketing manager you will be re
sponsible both for the introduction of new products as 
for the longer term marketing messages and support A 
successful product launch requires a dear marketing 
message, attractive packaging, good-pridng strategies 
and a well-thought marketing campaign. The launch of 
the produd will be carried out through internal as well 
as external presentation events. After the actual launch 
the longer term market message and co-ordination of 
arguments and strategies to support the sales of our 
products will take over. 

The position requires co-ordination of different func
tions, both within the parent company and subsidiaries. 
It is therefore essential that you are outgoing, indepen
dent aeative and self-motivated. You will also need high 
interpersonal and communications skills to convey our 
messages in the right way. Candidates for the position 
should have a university degree or similar, several years 
experience of working in an international business envi
ronment preferably in the data-communications busi
ness. Fluency in English is required. If you forward your 
application by E-mail please send a copy to Carina 

Contact: Carina Christiansson, 08-422 24 52, 
carina.christiansson@etx.ericsson.se, Britt Alexandersson 
(Human Resources), 08-422 1258. Application: Produd 
Marketing Manager, Ericsson Telecom AB, NA/ETX/D/H 
Christel Thörnqvist 131 89 Stockholm, christel.thor-
nqvist@etx.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Produktchef 
Radio Coverage Products är ett av fyra affärssegment 
inom Ericsson Radio Access AB. Vi utvecklar, tillverkar 
och marknadsför produkter för förbättrad täckning och 
kvalitet i mobiltelefonnät Våra produkter har en domi
nerande ställning på marknaden och vi avser att ytterli
gare befästa denna. 

• Produktchefsrollen innebär självständigt ansvar inom 
tre huvudområden; Produktlönsamhet - referenspriser, 
genomföra marginalanalys, TK uppföljning Produktbud
skap - definiera operatörsnytta, utarbeta business case, 
marknadskommunikationsmaterial Produktportfölj -
produktdefinition, definiera utvecklingsuppdrag, Kristall
kula/Road Map Arbetet innebär resor och dagliga kon
takter med såväl Ericssons marknadsenheter som ope
ratörer. 

Du bör vara Civilingenjör och gärna ha erfarenhet från 
RF relaterade områden. Personliga egenskaper som vär
desätts är analytisk förmåga, god relationsbyggande 
samt förmåga art väl uttrycka sig i tal, skrift och bild. 

Kontakta: Carl-Magnus Månsson, 08-404 25 41, Anna-
Greta Eriksson, 08-404 53 69. Application: Produktchef, 
Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS, Bettina Jensen, 
Box 11,164 93 STOCKHOLM, bettina.jensen@rsa.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Product Manager - Core 
Systems 
Within Product Unit - Mobile Switching Center (PU-
MSC), the section Platform Management Core Systems 
is building a team of product managers who will ensure 
that the core of our MSC application is moving into the 
third generation TDMA systems. We are looking for a 
person who will take on exciting challenges as Product 
Manager. 

• The MSC-Core is developed within the newly created 
CAPC organisation headed from EED, Aachen Germany. 
Your responsibility is to on one hand maximize Core de
velopment in CAPC and on the other hand secure/pre 
pare introduction of any new solutions and products in 
TDMA-Versions. 

Your main tasks are:anafyze business opportunity ba
sed on customer, market and technology evolution, defi
ne and present Business Case for any new solution and 
produd within MSC-Core. create Statement of Direction 
and Product Roadmaps. put requirements and order 
MSC-Core development in CAPC prepare/give input for 
MSC-Core development in PU-MSC Versions, partidpate 
in PU-MSC and CAPC Produd Management forums. 

You will also make customer presentations and sup
port product introduction of new solutions and products. 
The job involves some travelling within Asia Pacific, 
North and South America, and Europe.The ideal candida
te has a M.Sc or B.Sc in CS or EE and experience with 
switching technology, especially in the field of cellular 
communication. He or she should be familiar with AXE 
products and preferably also with other Ericsson pro

ducts (telORB, AXD, etc). Fluency in English is required, 
Spanish or Portuguese is a plus. The person we are loo
king for is self- motivated, ambitious and mature. 

Contact: Patrik Roséen Manager - Core Systems, 08-
58532666. Application: Product Manager - Core 
Systems, Ericsson Radio Systems AB, ERA/AH Tom Lars-
son, 164 80 , Stockholm, tom.larsson@era.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KISTA 

Product Marketing Manager 
- N / Y K 
Opto Electronic Products, en produktlinje inom Ericsson 
Microelectronics, har med mer ån 20 års erfarenhet av 
fiberoptiska produkter en stark position på marknaden. 
Vi söker nu en PRODUCT MARKETING MANAGER till sek
tionen för marknadsföring och affärsutveckling. Vi an
svarar för marknadsföring och teknisk support till våra 
befintliga kunder och för utveckling av nya marknader. 

• Arbetsuppgifterna innebär ansvar för: att koordinera 
och driva arbetet med att ta fram offertunderlag, teknisk 
support till kunder och säljare, bevakning av konkurren
ter och marknadstrenderm, kundbesök och teknisk 
marknadsföring av produkter t ex vid mässor och utställ
ningar. Våra produkter är fiberförstärkare och ett brett 
sortiment av sandar- och mottagarmoduler för fiberop
tiska kommunikationssystem med bit-hastigheter upp 
till lOGbit/s. Applikationer finns inom SONET/SDH-
transmissionssystem inklusive WDM, Fiber-To-The-Curb 
och framtida Fiber-To-The-Home system. 

VI söker Dig som vill vara med i en dynamisk utveck
ling där affärsmöjligheterna är unika! Du har teknisk ut
bildning på högskolenivå, gärna med erfarenhet av opto-
elektronik och med minst två års erfarenhet av mark
nadsföring och kundkontakter. Du är drivande, resurtatin-
riktad och trivs i en expansiv internationell miljö! 

Kontakta: Helen Olofsson, 08-757 44 02, helen.olofs-
son@eka.ericsson.se, Heidi Svärd, personalavdelningen, 
08-757 54 30, heidi.svard@eka.ericsson.se. Application: 
Produd Marketing Manager-N/YK, Ericsson Compo
nents AB, N/K Kerstin Jacobsson, 164 81 Kistakerstjn.ja-
cobsson@eka.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Produktledare 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för data- och telekommunikation såsom 
stTömförsörjningsutrustningar- och system, klimat
system samt energiövervakningssystem och energirela-
terade tjänster. 

• Produktenheten Power Systems har nyligen bildat en 
grupp som kommer att ansvara för att utveckla affärerna 
mot utvalda nyckelkunder. Arbetet kommer att ske i nä
ra samarbete med Salesfunktionen. Gruppen kommer 
att vara produktinriktad och skall ta ett tekniskt ock 
kommersiellt ansvar för aktuella produkterbju-danden. 
Nu behöver vi förstärka gruppen med ytterligare en me
darbetare. Du kommer att få ett kundansvar ur ett pro
dukt perspektiv och arbeta med: Att definiera ett pro
dukterbjudande. Att ge tekniskt och kommersiellt stöd. 
Att initiera nya produkter och systemlösningar enlig 
kundkrav. Att säkerställa att produkterbjudandet uppfyl
ler övergripande resultatkrav 

VI söker Dig som har en gedigen teknisk bakgrund 
med ett kommersiellt intresse. Du får gärna vara gymna-
sie-, högskole- eller civilingenjör med teknisk inriktning. 
Förutom Dina tekniska kunskaper förutsätter vi att Du 
har PC-vana. Arbetet kräver att Du behärskar engelska i 
både tal och skrift Som person bör Du vara utåtriktad, 
flexibel, resultatinriktad och tycka om att samarbeta i ett 
högt tempo. 

Kontakta: Kjell Lövqvist 08-721 65 87, 
kjell.lovavist@eka.ericsson.se, Cecilia Söderström, per
sonal, 08-721 67 08, 
cecilia.soderstrom@eka.ericsson.se. Application: 
K99070, Ericsson Components AB, KK/EKA/K/P Kristin 
Engh, 164 81 KISTA - STOCKHOLM , 
cv.energy@eka,ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Chef, verifiering 
radiobasstationer, TDMA 
Med sin starka entreprenörsanda har affärsenheten TD
MA etablerat sig som en av de ledande inom Ericsson
koncernen vad gäller att möta dagens och framtidens 
behov av mobil kommunikation. Vi utvecklar radionät
produkter för Ericssons världskända mobiltelefonsystem 
enligt amerikansk (D-AMPS/AMPS) och japansk (PDC) 
standard. Över 30 miljoner abonnenter världen över 
betjänas idag av våra system.Enheten RNP (Radio 
Network Products) är idag en självklar partner för alla 
de som vill hitta konkurrenskraftiga samarbetspartners 
inom RNP området Vi utvecklar mobila system och ar
betar både med utveckling och verifiering av AXE och 
basstationen. 

• Du kommer att leda sektionen för verifiering av våra 
TDMA RBSer.Verksamheten omfattar all prestanda och 
miljöverifiering samt certifiering av våra radiobasar. Vi 
utvecklar också egna hjälpmedel. Verksamheten går en 
mycket spännande framtid till mötes då vi skall göra ett 
nytt tekniskt lyft av vår hårdvaruplattform så att den kan 
bära 3G tjänster. 

VI erbjuder dig som har intresse av att utveckla teknik 
och människor en möjlighet till egenutveckling. Som 
sektionschef kommer du att ansvara för ledningen och 
utvecklingen av sektionens verksamhet och dess 15 me
darbetare. 

Vi tror att du har en akademisk bakgrund och tidigare 
erfarenhet av radio och/eller verifieringsarbete i tele
kommunikations miljö samt god förmåga att stimulera 
och motivera medarbetare. De arbetsformer och nätverit 
som du kommer att ingå i kräver att Du behärskar eng
elska i tal och skriftOm du ser en spännande utmaning i 
detta är Du välkommen att kontakta oss. 

Kontakta: ARG/RCGöran Svensson, 08-757 30 54, 
AH/H Ewa Hansson, 08-404 83 51, 
ewa.l.hansson@era.ericsson.se. Application: CHEF, VE
RIFIERING RADIOBASSTATIONER, TDMA, Ericsson Radio 
Systems AB, AH/HS Elisabet Grahl, 164 80 STOCKHOLM, 
elisabetgrahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Produktledare 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för data- och telekommunikation såsom 
strömförsörjningsutrustningar- och system, klimat
system samt energiövervakningssystem och energirela-
terade tjänster. 

• Produktenheten Power Systems har nyligen bildat en 
grupp som kommer att ansvara för att utveckla affärerna 
mot utvalda nyckelkunder. Arbetet kommer att ske i nä
ra samarbete med Salesfunktionen. Gruppen kommer 
att vara produktinriktad och skall ta ett tekniskt ock 
kommersiellt ansvar för aktuella produkterbjudanden. 
Du som chef kommer själv aktivt att delta i det operativa 
arbetet och ansvar för följande områden: Att ansvara för 
att uppsatta mål uppfylles och överensstämmer med 
övergripande direktiv. Att ta en chefsroll med persona
lansvar Att definiera ett produkterbjudande Att ge tek
niskt och kommersiellt stöd Att initiera nya produkter 
och systemlösningar 

VI söker Dig som har en tekniskt gedigen bakgrund 
med ett kommersiellt intresse. Du får gärna vara gymna-
sie-, högskole- eller civilingenjör med teknisk inriktning 
med någon typ av ekonomisk påbyggnad. Förutom Dina 
tekniska kunskaper förutsätter vi att Du har PC-vana. Ar
betet kräver att Du behärskar engelska i både tal och 
skrift Som person bör Du vara utåtriktad, flexibel, resul
tatinriktad och tycka om att samarbeta i ett högt tempo. 

Kontakta: Kjell Lövqvist 08 - 721 65 87, kjell.lovqvist 
aeka.ericsson.se , Cedlia Söderström, personal, 08 -
721 67 08, cedlia.soderstrom@eka.ericsson.se. Applica
tion: K99069, Ericsson Components AB, KK/EKA/K/P 
Kristin Engh, 164 81 KISTA - STOCKHOLM, 
cv.energy@eka.ericsson.se 

ERICSSON CABLES AB. SUNDBYBERG 

Produktionsplanerare 
VIII du jobba i det lilla företaget i den stora koncernen? 
Ericsson Cables är en kunskapsbaserad organisation 
med stor erfarenhet av kabel- och nätverkslösningar. Vi 
erbjuder system och lösningar för terminering och 
skarvning i telekom- infokom- och kraftnät Network 
Products, inom Ericsson Cables, är en lönsam division 
på idag 765 medarbetare, tös mer om oss på vår inter-
netsajt www.ericssonje/cables. Sektionen för Svetspro-
duktion bedriver tillverkning av svetsmaskiner för optis
ka fiber. Största delen av våra svetsmaskiner exporte
ras. 

• Vi söker nu omgående en PR0DUKT10NSPLANERA-
RE. Arbetsuppgifterna innebär bl a att du ansvarar for 
huvud- och detaljplaneringen i produktionen. Du är 
kontaktman mot marknadsenheten och lägger ut till
verkningsorder till produktionsgruppen. 

Lämplig teoretisk utbildning är tekniskt gymnasium. 
Erfarenhet av liknande arbeten är en stark merit Hör av 
dig så får du veta mer! 

Kontakta: Lars Karlsson, 08-764 0798, 
lars.karlsson@eca.ericsson.se, Katrin Kopp, 08-764 
0384, katrin.kopp@eca.ericsson.se. Ansökan: PRODUK
TIONSPLANERARE, Ericsson Cables AB, SL/ECA/N/HC 
Katrin Kopp 172 87 Sundbyberg, katrin.kopp@eca.encs-
son.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Gruppchef natt 
Kistafabriken år Ericsson Radio Access ABs produktion
senhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring 800 
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personer av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio 
Access AB. fabrikens huvudsakliga verksamhet är till
verkning av radiobasstationer till mobilnät 

• Du kommer att ansvara tör arbetsledningen av en dy
namisk grupp på ca 20 personer som arbetar med pro
duktion av elektronik- och filterprodukter. Du ansvarar 
även för medarbetarnas och verksamhetens kompeten
sutveckling, uppföljning av leveranser, produktivitet kva
litetsläge, budget, personalfrågor och förbättringsaktivi
teter. 

vi söker dig som har högskoleutbildning med teknisk 
inriktning. Du har erfarenhet av ledarskap från tillverk
ningsindustri samt är van att arbeta med projekt och för
bättringsaktiviteter. Som person är du utåtriktad, initiativ
rik, analytisk och har lätt för att kommunicera. Du har ett 
drivande arbetssätt och kan motivera och entusiasmera 
dina medarbetare samt har lätt för att se helheten. Arbe
tet innebär ständigt nattarbete. 

Kontakta: Jonas Ekholm, 08-757 3367, Per-Gunnar 
Nyström, personal, 08-764 1539. Ansökan: Gruppchef 
natt, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Cicki Matts
son, Box 11,164 93 Stockholm, 
christina.mattsson@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON CABLES AB. HUDIKSVALL 

Elkonstruktör till Supply 
Opto 
Ericsson Cables AB Telekabeldivisionen i Hudiksvall ut
vecklar, tillverkar och marknadsför kopparkabel, opto-
kabel och sjökabelsystem för informationsöverföring i 
telenät Vi är 600 anställda och ett fåretag under stark 
tillväxt Vi erbjuder arbete i en positiv atmosfär och med 
goda möjligheter till personlig utveckling och stimulans 
i arbetet 

• Till sektionen för Produktionsteknik, Supply Opto 
(VOP) söker vi en elkonstruktör som framförallt skall ar
beta med förbättring av vår produktionsutrustning samt 
deltaga vid inköp av nya maskiner.Du skall framförallt 
arbeta med förbättring av vår produktionsutrustning 
samt deltaga vid inköp av nya maskiner. 

Du skall ha arbetat med el-elektronikkonstruktion och 
ha erfarenhet av CAD, PLC-system, motordrifter samt 
reglersystem.Du skall ha ett strukturerat arbetssätt och vi 
ställer stora krav på initiativförmåga och noggrannhetEf-
tersom arbetet kräver många kontakter både inom och 
utanför företaget lägger vi stor vikt vid Dina personliga 
egenskaper och framför allt Din förmåga att samarbeta 
med andra.Vi förutsätter att Du behärskar engelska i tal 
och skriftDu bör ha minst två års högskoleutbildning. 

Kontakta: Urs Adolfsson, 0650 361 86, larsadoffs-
sonigeca.ericsson.se, Rune Jonsson, 0650 361 93, 
rune.jonsson@eca.ericsson.se. Ansökan: Elkonstruktör 
till Supply Opto, Ericsson Cables AB, HL/ECA/PPC Eva 
Sillfors, 824 82 HUDIKSVALL, 
evajilffors@eca.ericsson-se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Mikrofabrikschef till 
Kistafabriken 
Kistafabriken år Ericsson Radio Access ABs (RSA) pro
duktionsenhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring 
800 personer av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson 
Radio Access AB. Vi utvecklar produktionsprocesser och 
tillverkar produkter till radiobasstationer för mobihelefo-
ni. Tillverkningen består huvudsakligen av kretskorts-
och filtertillverkning, slutmontage och systemtest Kista
fabrikens framtida TTC-organisation kommer att vara 
formerad i självständiga resultatansvariga fkjdesorien-
terode enheter, så kallade Mikro fabriker. 

• Vi söker ledare till våra Mikrofabriker som ansvarar 
för helheten i processen. Du skall vara med och utveckla 
din Mikrofabrik mot högt satta mål. Du har ansvar för re
surser, planering, kvalitet och ekonomi i Mikrofabriken. 
Du ska ha en naturlig fallenhet för att leda och därmed 
kunna motivera och utveckla din personal. Du bör ha en 
förmåga att på ett analytiskt och strukturerat sätt föra 
verksamheten framåt och tillföra energi för en positiv ut
veckling. 

För att passa in i rollen som Mikrofabrikschef är det en 
fördel om du har erfarenhet av tillverkning, produk
tionsteknik och supply management Vi ser gärna kvin
nor i de här befattningarna. 

Kontakta: Tomas Carlsson, 08-404 65 81, Mats Ceder-
berg, 08-757 20 93. Ansökan: Mikrofabrikschef till Kista
fabriken, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Cicki 
Mattsson, Box 11,164 93 STOCKHOLM, christina.matts-
son@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB. KISTA 

Operatörer - elektronik, 
tvåskift 
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktion
senhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring 800 
personer av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio 

Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är till
verkning av radiobasstationer till mobilnät 

• Du kommer att arbeta med montering, provning, löd
ning och avsyning av elektronikprodukter. 

Vi söker dig som har teknisk gymnasieutbildning alter
nativt 80 poäng på högskola med inriktning el-tele. Du 
har erfarenhet av elektronikmontage eller provning samt 
har god syn. Du är ansvarsfull, noggrann, initiativrik, flexi
bel och har lätt för att samarbeta. Arbetet innebär skift
gäng. 

Kontakta: Olof Thunberg, 08-404 8739, Per-Gunnar 
Nyström, personal, 08-764 1539. Ansökan: Operatörer -
elektronik, tvåskift, Ericsson Radio Access AB, 
KI/RSA/HPS Cicki Mattsson, Box 11, 164 93 Stockholm, 
christina.mattsson@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB. KISTA 

Operatörer - system 
Kista fabriken är Ericsson Radio Access ABs produktion
senhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring 800 
personer av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio 
Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är till
verkning av radiobasstationer till mobilnät 

• Du kommer att arbeta med slutmontering och prov
ning av radiobasstationer för den amerikanska standar
den D-AMPS. I arbetsuppgifterna ingår även montering, 
test och provning av filter- och elektronikprodukter in
om samma standard. 

VI söker dig som har teknisk gymnasiekompetens med 
inriktning el-tele eller liknande samt erfarenhet från 
elektronikproduktion. Du har förmåga att samarbeta i 
grupp är initiativrik, ansvarskännande, förändringsbenä-
gen, flexibel, utåtriktad samt positiv. 

Kontakta: Johan Svennas, 08-585 30339, Maria Boden-
zius-Stedt, 08-4047582, Per-Gunnar Nyström, personal, 
08-764 1539, Ansökan: Operatörer - system, Ericsson 
Radio Access AB, KI/RSA/HPS Cicki Mattsson, Box 11, 
164 93 Stockholm, christina.mattsson@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KISTA 

Kraft 
Vi inom Power Modules utvecklar, marknadsför och till
verkar DC/DC-omvandlare för telekommunikationsom
rådet Vi kommer att expandera vilket gör att vi söker 
nya medarbetare. 

• Vi söker Dig som vill arbeta med att tillverka kraftmo
duler, vilket innebär att Du svarar för komponentmon
tering i datorstyrda utrustningar samt funktionstrimm-
ning av motstånd. Du kommer även att arbeta med 
montering och lödning av ledare. Avsyning, reparation 
och elmätning ingår. Du skall också svara för kapsling 
och utjeverans. 

Vi söker Dig Kvinna eller Man som har tre eller fyraå
rigt tekniskt gymnasium eller motsvarande och/eller er
farenhet av produktionsarbete, vi har egen internutbild
ning och kan erbjuda goda utvecklingsmöjligheter. Arbe
tet kräver dessutom att Du har goda språkkunskaper i 
svenska och engelska, god syn och ej allergi. 

Kontakta: Jan Uhlander, 08-721 65 46, 
jan.uhlander@eka.ericsson.se. Ansökan: KRAFT, Ericsson 
Components AB, KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 
KISTA - STOCKHOLM, cv.energy@eka.ericsson.se. 

mmmmmmmmmmMmmmmmammmmm 
ERICSSON CABLES AB, HUDIKSVALL 

Mekkonstruktör till Supply 
Opto 
Ericsson Cables AB Telekabeldivisionen i Hudiksvall ut
vecklar, tillverkar och marknadsfår kopparkabel, opto-
kabel och sjökabelsystem för informationsöverföring i 
telenät vi är 600 anställda och ett företag under stark 
tillväxt Vi erbjuder arbete i en positiv atmosfär och med 
goda möjligheter till personlig utveckling och stimulans 
i arbetet 

• Till sektionen för Produktionsteknik, Supply Opto 
(VOP) söker vi en mekkonstruktör som framförallt skall 
arbeta med förbättring av vår produktionsutrustning 
samt deltaga vid inköp av nya maskiner.Du skall ha ar
betat med mekkonstruktion under några år och vara en 
van CAD användare, vi använder AutoCAD samt Solid 
Edge. Du skall ha ett strukturerat arbetssätt och vi ställer 
stora krav på initiativförmåga och noggrannhetEftersom 
arbetet kräver många kontakter både inom och utanför 
företaget lägger vi stor vikt vid Dina personliga egenska
per och framför allt Din förmåga att samarbeta med 
andra. Vi förutsätter att Du behärskar engelska i tal och 
skrift Du bör ha minst två års högskoleutbildning 

Kontakta: Reidar Danielsson, 0650 361 95, reidar.dani-
elsson@eca.ericsson.se, Rune Jonsson, 0650 361 93, ru-
ne.jonsson@eca.ericsson.se. Ansökan: Mekkunstruktör 
till Supply Opto, Ericsson Cables AB, HL/ECA/PPC Eva 
Sillfors, 824 82 HUDIKSVALL, 
eva.silrfors@eca.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Chef, verifiering 
radiobasstationer, TDMA 
Med sin starka entreprenörsanda har affärsenheten TD
MA etablerat sig som en av de ledande inom Ericsson
koncernen vad gäller att möta dagens och framtidens 
behov av mobil kommunikation. Vi utvecklar radionät
produkter för Ericssons världskända mobiltelefonsystem 
enligt amerikansk (D-AMPS/AMPS) och japansk (PDC) 
standard. Över 30 miljoner abonnenter världen över 
betjänas idag av våra system.Enheten RNP (Radio 
Network Products) är idag en självklar partner för alla 
de som vill hitta konkurrenskraftiga samarbetspartners 
inom RNP området Vi utvecklar mobila system och ar
betar både med utveckling och verifiering avAXE och 
basstationen. 

• Du kommer att leda sektionen för verifiering av våra 
TDMA RBSer.verksamheten omfattar all prestanda och 
miljöverifiering samt certifiering av våra radiobasar. Vi 
utvecklar också egna hjälpmedel. Verksamheten går en 
mycket spännande framtid till mötes då vi skall göra ett 
nytt tekniskt lyft av vår hårdvaruplattform så att den kan 
bära 3G tjänster. 

Vi erbjuder dig som har intresse av att utveckla teknik 
och människor en möjlighet till egenutveckling. Som 
sektionschef kommer du att ansvara för ledningen och 
utvecklingen av sektionens verksamhet och dess 15 me
darbetare. Vi tror att du har en akademisk bakgrund och 
tidigare erfarenhet av radio och/eller verifieringsarbete i 
telekommunikations miljö samt god förmåga att stimule
ra och motivera medarbetare. De arbetsformer och nät
verk som du kommer att ingå i kräver att Du behärskar 
engelska i tal och skriftOm du ser en spännande utma
ning i detta är Du välkommen att kontakta oss. 

Kontakta: ARG/RCGöran Svensson, 08-757 30 54, 
AH/H Ewa Hansson, 08-404 83 51, 
ewa.l.hansson@era.ericsson.se. Application: CHEF, VE
RIFIERING RADIOBASSTATIONER, TDMA, Ericsson Radio 
Systems AB, AH/HS Elisabet Grahl, 164 80 STOCKHOLM, 
elisabetgrahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Join a new Business Cell that is developing a high-per
formance server system for the new wave of real-time 
massively multiplayer games. A Business Cell is a virtu
al start-up company within Ericsson. The goal is to ma
ke our server solution the de facto Internet standard for 
multiplayer games. 

Online games is an exciting and expanding business. 
Came developers are producing a wealth of new mul
tiplayer games. Some games are played with up to 
22.000 simultaneous players! More than 4 million play
ers are already using PC game services Sega introdu
ced the new Dreamcast Internet game console this year 
and sold 1.500.000 units. Sony and Nintendo are fol
lowing with high performance online consoles. 

Project leader. 
• You are responsible for leading the SW development 
including verification and field tests. 

Senior system designer. 
You are responsible for the technical specification of 

the system. This includes both the game server functio
nal specification and the interfaces to access, AAA and 
game lobby server systems. 

Client interface designer. 
• You are developing interfaces to game clients and are 
also responsible for setting up experimental clients for 
field tests. Experience from game programming is wel
come. 

Experienced software design engineers with an in
terest for online multiplayer games.Some of the posi
tions can be combined depending on the capabilities 
and interests of the candidates. 

Email is the most reliable mode of communication 
during the vacation period. 

Contact: Magnus Jändel, +46 8 585 317 49, 
magnus.jandel@era-tericsson.se, Zorica Bodiroza, +46 
8 757 01 91, zorica.bodiroza@era.ericsson.se. Applica
tion: Ericsson Radio Systems AB, SG/ERA/KD/HS Mari 
Skoglöf, 164 80 STOCKHOLM, mari.skoglof@era.erics-
son.se. 

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB, 
SUNDBYBERG 

Project Management 
Marketing Manager 
Ericsson Dedicated Networks, an important cutting ed
ge area within the Ericsson Croup, is looking for a Pro
ject Management Marketing Manager. Our business is 
planning, projecting, installing and maintaining com
munication networks for voice, data and image. Our 
customers are primarily in the enterprise segment and 
are spread across the globe. We are currently in a 
build-up phase and we need someone who can deve
lop and implement Project Management Marketing. 

• This position offers the right applicant the opportuni
ty to work closely together with a group focused on effi
cient and professional project management. We have 
access to excellent project models and processes, and 
work constantly in developing our Project Management 
competence. As a member of our team, we invite you to 
join us in providing our international customers with 
high class Project Management and creative implemen
tation solutions, together with technical solutions in a 
package designed to meet their business needs, an area 
which we hope you will find both rewarding and deve
loping. 

As the Manager for the PM Marketing you will have a 
solid experience in Project Management and your pre
sentation and negotion skills are exellentYoy also have 
solid experience from marketing and sales. You will have 
an important role in our cooperation with other MU's, 
BU's and PU's so it is important that you have the ability 
to create and maintain contact network. The experience 
includes general knoledge about the Ericsson product-
and service portfolio. The work involves marketing of the 
Project Management and main tasks are: ? Marketing of 
PM, internally and externally ? Give support to Market 
Operations during customer / MU contacts ? To be the 
feed-back channel to PU's sales and support group 

As a person you think positively about people. You ha
ve perspective, humor and distance. You will contribute 
to an open and positive working atmosphere. 

Contact: Andrew Grace, +46 8 764 3214, andrew.gra-
ce@ebc.ericsson.se, Ewa EH, +46 8 764 0912, 
ewa.elf@ebcericsson.se. Application: PROJECT MANA
GEMENT MARKETING MANAGER, Ericsson Business 
Networks AB, PEBD/H Eva Kling Eldselius, 172 87 
SUNDBYBERG, CTa.kling-eldselius@ebcericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, NACKA STRAND 

We are looking for a few good people...Ericsson Data-
corn S IP Services is a business unit within Ericsson Bu
siness Segment, Network Operator, which targets solu
tions for Fixed and Wireless NetworksEricsson Datacom 
S IP Services is focusing on providing datacom products 
and network solutions for our customers typically ope
rators offering internet solutions with the aim to provide 
connectivity and service delivery to their customers. 

• Customer Services within Datacom & IP Services are 
responsible for the global support of our products and 
systems when it comes to areas like training, integra
tion, verification and so forth. We are some 70 people 
working at the head quarter in Nacka Strand. We have 
colleagues working in Santa Barbara, Boston, Kuala 
Lumpur and Shanghai. We need to strengthen our orga
nization with a few Services Brokers. That is people re
sponsible for the interface between us and the Product 
Units within our BU when it comes to introduction of 
new products/versions into our base of supported pro
ducts. 

You will keep us updated on product plans for new 
products and new releases of products. You will be re
sponsible for co-ordination and implementation of Time 
To Market (TTM), Time To Customer (TTC) and Time With 
Customer (TWC) activities, to make sure that we are pre
pared to provide customer services from release date. 
You will work with product managers and project mang
ers from the Product Units, as well as with our resource 
owners and service providers within Customer Services 

A suitable background for this position is general 
knowledge of datacom products and experience of wor
king as a project manger. You are structured, you like to 
communicate with other people, you are comfortable in 
speaking English and you are a person who easily takes 
initiatives. If this sounds like you, please contact usllf you 
forward your application by E-mail, please send a copy 
to Jordanis.Caracolias@etx.ericsson.se. 

Contact: Jordanis Caracolias (DNIP Customer Network 
Services), +46 8 42 21240, 
Jordanis.caracolias@etxericsson.se, Jesper Smith (Hu
man Resources), +46 8 42 21798, jesper.smith@erics-
son.com. Application: SERVICES BROKER, Ericsson Tele
com AB, NA/ETX/D/H Christel Thömqvist, 131 89 Stock
holm, christeLttomqvist@etx.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Systemdesign projektledare 
Vt utvecklar driftstödsystemet till nästa generations mo-
biltelefoni-system. Det är ett helt nytt system, byggt med 
moderna teknologier som Java, CORBA XML, HTML, IP, 
UML osv, och det ska exekvera på UNOt och NT datorer. 

• Nu söker vi en systemdesign projektledare till enhe
ten Radio Network Management System Design. Vi är 
en grupp som är ansvariga för den överordnade syste
meringen av driftstödsystemet Gruppen jobbar med 
kravdefinrtion, arkitektur, egenskaper, funktionssyste
mering, mm. 

Du kommer att projektleda denna grupp och vara an
svarig för planering, uppföljning, rapportering, såväl som 
kravhantering och ändringshantering. En system projekt
ledare står med ena benet i projektledning och andra i 
systemdesign, så en lämplig bakgrund för detta jobb är 
några års erfarenhet av projektledning och systemde
sign. Erfarenhet av driftstödsystem och de teknologier vi 
använder är naturligtvis meriterande. 
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KONTAKTEN NR 12 1999 J O B B N Y T T 31 
Kontakta: Per Calson, Tel 08-764 10 76, 
per.calson@era.ericsson.se. Ansökan: R/H1224, Ericsson 
Radio Systems AB, R/HS Inger Holmgren, 164 80 
STOCKHOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

• We at Sub PU GSM 2000 macro (ERA/LRN), are loo
king for a Manager for our RBS 2000 Macro Maintenan
ce unit (LRN/PF) and would like to get in touch with 
you who like speed, meeting people, learning about ot
her cultures and working with product quality issues. 

You will be responsible for different customer projects 
and operative product management worldwide. The 
main objective is to run improvement projects for our 
RBS 2000 Macro products. Your main interface will be 
the local Ericsson companies and the Key Account Mana
gement organisations but also meeting the customer. To
gether with your team you will build relations, work with 
short and long-term objectives, drive the project mana
gers and follow up on results. We want to emphasise the 
focus on total system quality issues. 

As a Manager for this unit you work in teams and to 
your assistance you have support from system- and pro
duct development and product management You will 
report to the Project Office Manager. The job is related 
with frequent travel worldwide. 

Your formal education and experience consists prefe
rable of Academic degree and at least 10 years of wor
king experience whereof 5 years from Telecom or IT in
dustry. You should have former experience from mana
gement and direct customer contacts. You are fluent in 
English, both written and orally.As an individual you like 
to work in an international environment and have deve
loped a good social skill and understanding of other cul
tures. Other key words to you are Initiative, Drive, Ambi
tion and Quality. 

Contact: Bengt Hedlund, +46 8 7572670, bengthed-
lund@era.ericsson.se, Maria Palmskog, human resour
ces, +46 8 58533987. Application: Manager - RBS 2000 
Macro, Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Pettersson, 
164 80 STOCKHOLM, ingegard.pettersson@era.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Projektledare - Digital 
Radio ASIC 
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred 
kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är verksam
ma inom radioaccess system för trådlös telefoni, 
basstationer, antennära produkter och transmis
sionssystem för analoga och digitala nätverk. Huvudde
len av vår verksamhet finns i Kista och vi är idag cirka 
1400 anställda. MCT (Multi Carrier Transceiver) Design 
är en produktutvecklingsenhet inom Ericsson Radio Ac
cess AB. Vår uppgift är att utveckla, vidareutveckla och 
förvalta Multi Carrier tekniken för radiobasstationer in
om Ericsson. Vår produktutveckling baseras på senaste 
rön i form av nya teorier och teknologier inom radioom
rådet I vår uppgift ingår också att tillsammans med 
Ericssons forskningsenheter inom radioområdet testa 
och verifiera nya tekniker, teknologier, komponenter 
och metoder. MCT Design består idag av ca 80 perso
ner som år lokaliserade i Kista. Vi befinner oss nu i eta-
bleringsfasen för ett produktutvecklingsprojekt av en 
Multi Carrier Transceiver på uppdrag av affärsenheten 
BMOA. 

• Inom enheten Digital Radio Design söker vi nu en 
projektledare som skall ansvara för utveckling av digitala 
radiokretsar för kanalisering/ dekanaliseringsfunktionen 
inom Multi Carrier konceptet Funktionen utgör en 
hörnsten i Software Radio konceptet och skall imple-
menteras i digitala ASICs. Du är civilingenjör med erfa
renhet av ASIC-utveckling samt tidigare erfarenhet av 
projektledning. Som person är du målinriktad och har 
goda ledaregenskaper. Du har också lätt för att samar
beta med andra. 

Kontakta: Rolf Ahlin, 08-757 09 92, Olle Schmidt, 08-
757 06 34, Pia Bolmgren Svensson, 08-585 341 35. An
sökan: Projektledare - Digital Radio ASIC, Ericsson Radio 
Access AB, KI/RSA/HPS Bettina Jensen , Box 11, 164 93 
STOCKHOLM, bettina.jensen@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Projektledare 
Prestandaverifiering/ 
produktcertifiering -
WCDMA RBS 
• Vad vi erbjuder:En befattning som projektledare till 
ett av Ericssons viktigaste projekt - den första kommersi
ella radiobasstationen för tredje generationens mobirte-
lefonifonsystem. 

Vad du kommer att arbeta med:Din uppgift blir att 
planera och koordinera samtliga prestandarelaterade ak
tiviteter i vårt delprojekt Arbetet omfattar allt ifrån miljö 
och radioprestandaverifiering till produkt approval och 
testmiljöutveckling. Du kommer att ha ett nära samarbe
te med våra olika utvecklingsenheter i Sverige och Euro-
pa.Prestandaverifiering omfattar bland annat:- Radiopre

standa- Produktsäkerhet EMC Klimat Mekanik 
Vad du bör kunnalämplig bakgrund är civil- eller 

högskoleingenjör alternativt mångårig erfarenhet som 
projektledare/objektledare. Teknisk erfarenhet av radio
system i allmänhet och prestandaverifiering i synnerhet 
är önskvärt Coda kunskaper i engelska och svenska är 
ett krav.Du är drivande och entusiastisk och har lätt för 
att strukturera ditt arbete. Du har goda ledaregenskaper 
och förmåga att skapa teamkänsla. 

Kontakta: Jan Rimming, Tel 08-7572251, jan.rim-
ming@era.ericsson.se. Ansökan: R/H1238, Ericsson Ra
dio Systems AB, R/HS Inger Holmgren, 164 80 Stock
holm, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, VAS 
OPERATIONS, STOCKHOLM 

We have taken the better of the two worlds, the former 
Network Intelligence at BN and Value Added Services at 
BR, and merged them into PVAS: Product unit Value Ad
ded Services. With a broader product range, and truly 
converging services to offer, we are ready to conquer 
the minds of the telecom community. Supply & Support, 
located in Sweden, handles worldwide deliveries of 
Network Intelligence platforms and services. 

The VAS product area is an area where many new 
applications and platforms are developed each year. 
Working with VAS products means working with com
plete solutions (i.e. the whole IN network). Our mission 
is to make sure that the VAS products are functioning in 
the customers network. ERA Supply * Support are now 
looking for new 

Supply Project Manager 
• A Supply & Support is looking for Supply Project Ma
nagers. Good co-ordination is a key factor to a success
ful delivery and a happy customer. 

The Supply Project Managers role has been 
established in order to keep the different parts of the IN 
network together and to secure that we focus on the 
customer throughout the delivery. As a Supply Project 
Manager you are working through the whole Supply & 
Implementation process. You organize the project dosely 
with our order office and the resource owners, you are 
coordinating activities not only internally within Supply & 
Support but also towards other units such as AXE supply 
units, Customer Control Center and the customer of 
course. 

The job as such is very challenging, you will handle 
both situations where argumentation and managing 
skills are necessary but also situations where technical 
skills are needed. So rf you have these skills and you 
want to use them, then you have found the place to 
worlcSince the area of responsibility is from order to ac
ceptance you will get good insight in the processes we 
work in. It is therefore essential that you also focus on 
improvements to assure that we will become a world 
class supplier.The job also involves travels.You will be 
handling situations where argumentation and manage
ment skills can easily be combined with your technical 
skills 

Contact: Kristina Killström (manager - Stockholm), +46 
8 719 2923, Mobile: +46 70 213 2923 , kristina.kill-
strom@ericsson.com, Lennart Pihl (manager - Stock
holm), +46 8 719 8522, Mobile: +46 70 519 8522, len-
nartpihl@etx.ericsson.se, Linda Thomassen (manager -
Karlstad), +46 54 19 3693, Mobile: +46 70 624 5095, 
linda.thomassen@ericsson.com Application: SUPPLY 
PROJECT MANAGER, Ericsson Radio Systems AB, 
HF/ERA/LU/OZTanja Adell, 12625 Stockholm, 
tanja.adell@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, VAS 
OPERATIONS, STOCKHOLM 

We have taken the better of the two worlds, the former 
Network Intelligence at BN and Value Added Services at 
BR, and merged them into PVAS: Product unit Value Ad
ded Services. With a broader product range, and truly 
converging services to offer, we are ready to conquer 
the minds of the telecom community. Supply S Support 
located in Sweden, handles worldwide deliveries of 
Network Intelligence platforms and services 

The VAS product area is an area where many new 
applications and platforms are developed each year. 
Working with VAS products means working with com
plete solutions (i.e. the whole IN network). Our mission 
is to make sure that the VAS products are functioning in 
the customers network. ERA Supply & Support are now 
looking for new... 

VAS Support Engineers 
• VAS is strengthening customer support by building a 
stronger 2:nd-line support At VAS Supply & Support we 
are starting to build up a support organization. The aim 
is to help 1 :st-line support to solve complex problems 
that occur in the customer's networks. 

Have you worked with products like AXE, SMAS, SMA, 
different Service Applications e.g. CCS, ASC, l&B for at 
least three years? Have you experience in trouble-shoo
ting? 

Are you open-minded and like to take responsibility? 
Do you work best on your own initiative? Are you also 
able to work with people as well as on your own and 
communicate fluently in English? Then help us to build 
up our support organization! 

Contact: Kristina Killström (manager - Stockholm), +46 
8 719 2923, Mobile: +46 70 213 2923, kristina.kill-
strom@ericsson.com , Lennart Pihl (manager - Stock
holm), +46 8 719 8522, Mobile: +46 70 519 8522, len-
nartpihl@etx.ericsson.se, Linda Thomassen (manager -
Karlstad), +46 54 19 3693, Mobile: +46 70 624 5095, 
linda.thomassen@ericsson.com Application: VAS SUP
PORT ENGINEERS, Ericsson Radio Systems AB, 
HF/ERA/LU/OZ Tanja Adell, 125 26 STOCKHOLM, 
tanja.adell@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Projektledare ARG/A 
Vi är en del i Radio Network Products organisationen in
om American standards, TDMA. Enheten intensifierar 
nu satsningen på tredje generationens Mobilsystem, 
Base Station SW, IP-baserat och med stöd för bl a Edge. 
Startskottet har gåttSer du förändringar som en stimu
lans? Tycker du om att lösa problem tillsammans med 
andra? Då är du rätt person för ARG/A! Hos oss kom
mer du nämligen att kunna utveckla din egen, och vår, 
analys- och probiemlösningsförmåga. Vi söker medar
betare till ett flertal kompetensteam och tjänster. Du är 
civilingenjör eller har motsvarande kunskaper. 

• Vi arbetar i team med delegerat ansvar (enligt Clean-
room level 1 konceptet), Daily build, Feature design och 
Feature Test är alla exempel på ytterligare koncept vi ar
betar enligt VI ansvarar för Systemutveckling och verifi-
ering från och med kravanalys till och med FOA. VI arbe
tar i ett kundnära gränssnitt och har möjlighet att se hur 
våra produkter tas emot och fungerar hos vår kund. VI 
deltar i arbetet med produktutvecklingsplaner vilket ba
seras delvis på våra erfarenheter från fält samt på vårt 
konstruktionskunnande. 

VI söker erfarna projektledare med stark förmåga att 
driva projekt i en miljö där man hela tiden måste vara 
beredd på förändringar. Det är önskvärt att du har lett 
projekt som berört de teknikområden som vi jobbar in
om. Vi kan nämna de viktigaste:- OOAD baserat på UML-
Reartidssystem- JAVA- C++- Distribuerade system- IPVåra 
processer är RUP-baserade, PROPS används för projekt
styrning och CMM finns hela tiden som en ledstjärna och 
ett verktyg i vårt arbete. 

Kontakta: Per Andersson, 08-757 13 35, PetAnders-
son@era.ericsson.se, Sofia Mavrokostidou, 08-764 11 
76, Sofia.Mavrokostidou@era.ericsson.se, Peter Csaba, 
08-585 315 15, Peter.Csaba@era.ericsson.se Ansökan: 
Projektledare ARG/A, Ericsson Radio Systems AB, AH/HS 
Elisabet Grahl, 164 80 Stockholm, 
elisabetgrahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Delprojektledare 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för data- och telekommunikation såsom 
strömförsörjningsutrustningar och -system, klimat
system samt energiövervakningssystem och energirela-
terade tjänster.Enheten Power Systems, Product Mana
gement söker en delprojektiedare för verifiering av 
ström försörjningssystem. Vårt ansvarsområde är mät
ningar av elektrisk prestanda, EMC, elsäkerhet, vibra
tion och klimat mm. 

• Rollen som delprojektledare innefattar planering, led
ning och uppföljning av aktiviteter och resurser samt att 
svara för kontakterna med projektets olika intressenter. 
Vi arbetar i team och du kommer att ha mycket kontakt 
med projektledare, konstruktions- och produktenheter
na inom vår verksamhet. Det ställs därför stora krav på 
samarbetsförmåga, kreativitet, initiativrikedom och kom
munikationsförmåga. 

Önskvärda kvalifikationer är högskoleexamen med in
riktning på elkraft eller elektronik alternativt gymnasie
ingenjör med flerårig erfarenhet Vad vi främst värdesät
ter är din erfarenhet av och förmåga att leda teamet mot 
fastställda mål, samt att hantera en föränderlig miljö det 
innebär goda ledaregenskaper och helhetssyn. Erfaren
het av verifiering från aktuellt produktområde är en me
rit Engelska behärskar du flytande i tal och skrift 

Kontakta: Mathias Gustafson, 08-721 68 81, 
mathias.gustafson@eka.ericsson.se, Kjell Lövqvist 08 -
721 65 87, kjell.lovqvist@eka.ericsson.se, Cecilia Söder
ström (personal), 08 - 721 6708, 
cecilia.soderstrom@eka.ericsson.se Ansökan: K99040, 
Ericsson Components AB, KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 
81 KISTA - STOCKHOLM, cv.energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
KUMLA 

Erfaren projektledare 
Ericsson Mobile Communications AB i Kumla, med ca 3 
000 anställda år Ericssons största produktionsenhet och 
industrialiserar och tillverkar digitala mobiltelefoner. Till 
avdelningen Teknik & Kvalitet hör sektionen Produkt
kontoret som ansvarar får industrialiserings-, transfer-, 
projekt- och produktsupport-processen i Kumla-fabri-
ken.Sektionen ansvarar också för att ta fram beslutsun
derlag för på vilken fabrik industrialiseringen av nya 

produkter skall ske. För närvarande arbetar 14 projekt
ledare inom sektionen. 

• VI söker en mycket erfaren projektledare med lång 
erfarenhet av projektledning inom såväl tekniska som 
administrativa projekt Dina arbetsuppgifter blir att driva 
stora och krävande projekt inom Kumla-fabriken. Pro
jekten spänner inom områden som industrialisering av 
nya produkter, transfer- och utveckling av nya produk
tionsprocesser, teknologiutvecklingsprojekt förbätt
ringsprojekt och även systemutvecklingsprojekt I Din 
roll ingår också som en viktig del, att fungera som stöd 
och mentor i projektiedarfrågor. 

Vi är idag ett talangfullt men ungt gäng, varför vi gärna 
ser att Du har kommit en bit i livet Utbildningsmässigt 
bör Du ha en teknisk bakgrund men framförallt doku
menterad erfarenhet av att driva projekt Då många av 
våra projekt är globala, krävs både goda språkkunskaper 
i engelska och en kulturell medvetenhet VI arbetar i ett 
högt tempo och med snabba förändringar, krav som Du 
med lätthet lever upp till. Verkar det här spännande? Tve 
ka inte, kontakta oss. 

Kontakta: Bengt Parkedal, 019 - 58 4278,070 - 554 65 
56, bengtparkedal@ecs.ericsson.se. Ansökan:, Ericsson 
Mobile Communications AB, CP/TH Gwen Anderson, 
Box 901 692 29 KUMLA, 
gwen.anderson@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Market interest in the new WCDMA based world stan
dard is booming! Our mission at WCDMA Systems is to 
ensure provisioning of the most competitive products 
and solutions for WCDMA based third generation mobi
le systems and terminals ensuring successful business 
to our customers. The area for our involvement covers 
end-to-end system solutions including Applications, Ser
vice Network, Core Network, Radio Accesses, Manage
ment Systems and Terminals The organizational frame
work includes marketing, product units for terminal and 
infrastructure products, acceptance and verification 
centers, and customer service units, all focusing on 
deployment of aligned and complete solutions. 

Product Management 
• Having a co-ordinated and competitive product port
folio is a key factor for our business success. The system 
is being assembled out of products and nodes from ma
ny product units within Ericsson. It is the role of Product 
Management to work with product requirements and 
product plans for complete offeringsThe work within 
Product Management involves broad contacts within 
and outside Ericsson. Main interfaces are leading custo
mers, Ericsson product units, business management and 
market units. 

Depending on your competence profile and interest 
you will work in one or more of the following areas: 

The customer dialogue: Understanding the needs and 
requirements of customers. Converting these require
ments into main requirements on systems level for our 
products. Identifying characteristics and properties in our 
product offering that satisfy customer needs. 

The requirement process: Formulating requirements 
on systems level for our internal work. Tracing require
ments through the TTM process. Packaging requirements 
into releases and sales objects on systems level. 

Business development: Identifying drivers in the 3G 
communications market. Taking initiatives in order to 
change our product offering or complementing the value 
chain. Communicating the Ericsson view at internal and 
external presentations and conferences. 

Who Are You?We believe that you preferably meet the 
following criteria:Good communication skills leading to 
comprehensive and constructive presentations of com
plex problems and situationsBeing a team player, willing 
to share information and ideasBeing an entrepreneur, 
willing to seek solutions beyond the bookSeveral years 
of working experience A well established contact 
network within EricssonAbilfty to and interest in working 
with a holistic view. Enjoy working in a networked and 
growing organization 

Contact: Gunnar Blockmar, +46 8 757 2569, 
Gunnar.Blockmar@era.ericsson.se, Kajsa Möller, Human 
Resoureces, +46 8 404 7293, Kajsa.Moller@era.encs-
son.se. Application: Gunilla Åsberg, JHS, Ericsson Radio 
Systems AB, 164 80 STOCKHOLM, 
gunilla.asberg@era.ericsson.se. 
IHTiPIIilllll 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Chef 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för data- och telekommunikation såsom 
strömförsörjningsutrustningar- och system, klimat
system samt energiövervakningssystem och energirela-
terade tixinster. 

• Produktenheten Power Systems har nyligen bildat en 
sektion som kommer att ha totalansvar TTM-processen 
inom enheten. Du kommer att, som chef för enheten, ha 
följande ansvarsområden:Fungera som processägare för 
TTM-processen. Det innebär att utveckla processen samt 
att fungera som kontaktperson för frågor som rör 
TTM.Personalansvar för produkenhetens projektledare, 
idag 5 st. 

mailto:per.calson@era.ericsson.se
mailto:ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se
mailto:lund@era.ericsson.se
http://son.se
mailto:bettina.jensen@rsa.ericsson.se
mailto:ming@era.ericsson.se
mailto:ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se
mailto:strom@ericsson.com
mailto:nartpihl@etx.ericsson.se
mailto:linda.thomassen@ericsson.com
mailto:tanja.adell@era.ericsson.se
mailto:strom@ericsson.com
mailto:nartpihl@etx.ericsson.se
mailto:linda.thomassen@ericsson.com
mailto:tanja.adell@era.ericsson.se
mailto:son@era.ericsson.se
mailto:Sofia.Mavrokostidou@era.ericsson.se
mailto:Peter.Csaba@era.ericsson.se
mailto:elisabetgrahl@era.ericsson.se
mailto:mathias.gustafson@eka.ericsson.se
mailto:kjell.lovqvist@eka.ericsson.se
mailto:cecilia.soderstrom@eka.ericsson.se
mailto:cv.energy@eka.ericsson.se
mailto:bengtparkedal@ecs.ericsson.se
mailto:gwen.anderson@ecs.ericsson.se
mailto:Gunnar.Blockmar@era.ericsson.se
mailto:Kajsa.Moller@era.encs-
http://son.se
mailto:gunilla.asberg@era.ericsson.se


32 J O B B N Y T T KONTAKTEN NR 12 1999 

Vi söker Dig som har en gedigen teknisk bakgrund 
med med en ingenjörsexamen som grund. Du har byggt 
på med någon form av projektledarutbitdning samt ut
bildning inom processer och processutveckling. Du bör 
dessutom ha en mångårig erfarenhet från ovan nämnda 
områden, t ex som projektledare för produktutveckling
sprojekt Förutom Dina tekniska kunskaper förutsätter vi 
att Du har PC-vana. Arbetet kräver att Du behärskar eng
elska i både tal och skrift Du är bra på att bygga team 
samt att leda människor mot uppsatta mål. 

Kontakta: Lars Riback, 08-721 75 26, lars.riback® eka. 
ericsson.se, Cecilia Söderström, personal, 08 - 721 67 
08, cecilia.soderstrom@eka.ericsson.se. Ansökan: 
K99068, Ericsson Components AB, KK/EKA/K/P Kristin 
Engh, 164 81 KISTA - STOCKHOLM 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Configuration Manager/ 
verksamhetsutvecklare 
Enheten Radio SW utvecklar radio- och basbands-
mjukvara till produkter inom standarderna AMPS/D-
AMPS, PDC och EDGE. Radio SW är en del av bassta
tionsutvecklingen inom tdma systems. 

• vi söker en Configuration Manager/verksamhetsut-
vecklare som också har rollen att leda arbetet med våra 
produkter efter frisläppning. Du kommer att ingå i ett 
kompetent team som arbetar både med operativa CM 
frågor i projekt samt med utveckling av relaterade meto
der och arbetssätt Dessutom kommer du som projekt
ledare att hantera och dirigera arbetet med bla änd
ringshantering av våra produkter. Tjänsten innebär att 
du kommer att vara spindeln i nätet vilket ger dig bra 
helhetssyn och goda möjligheter att utveckla din ledar
skapsförmåga, projektkompetens samt dina tekniska in
sikter. 

Det är viktigt att du gillar att stå i centrum och har 
kraften att förändra arbetssätt för att bidra till snabb ut
veckling av nya produkter som levereras i rätt tid med 
rätt kvalitet Du kommer att börja jobba i projekt från 
start och successivt fasas in i tjänsten, varvat med den 
utbildning vi tillsammans kommer fram till att du behö
ver. 

Din inställning och vilja att anta denna utmaning är 
nog så viktig som formella meriter! 

Din önskade profil: Någon typ av eftergymnasial ut
bildning. Minst tre års erfarenhet av CM i någon form, 
helst mjukvara. Du skall ha lätt för att sätta dig in i hur 
mjukvara är strukturerad. Du skall kunna leda team. Du 
är noggrann och har ordningssinne. Erfarenhet av ut
vecklingsarbete i projektform är meriterande. Flytande 
engelska. Ericsson erfarenhet är meriterande. Du skall ha 
förmågan att skapa och upprätthålla kontaktnät 

Kontakta: Roger Eriksson, 08-585 313 66, roger.s.eriks-
son@era.ericsson.se, Ewa Hansson, 08-40448351. An
sökan: Software CM / projektledare inom rbs utv, Erics
son Radio Systems AB, Elisabet Grahl, 164 80 Stock
holm, elisabetgrahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Project Manager, Public 
relations and Media 
There are approximately 95 million subscribers using 
TDMA/'AMPS networks worldwide. TDMA is commerci
ally available as a dual-band (850/1900 MHz) and du
al-mode (analog-digital) technology. Nearly 23 million 
subscribers are already using TDMA digital services. 

9 TDMA Systems is looking for an experienced PR and 
media project manager to work with global and strate
gic Marketing Communications and interactive multime
dia projects presenting Ericsson's mobile systems and 
solutions.The project manager will develop the strategic 
public relations and press media plan for TDMA Systems 
and manage the project Row, execution, development 
and budgeting of TDMA Systems public relations and 
press media activities and their support activities world
wide Provide support and leadership for PR and media 
activities to local companies and the Network Opera
tors' segment 

Participate in cross Business Unit project and steering 
groups to ensure a strong, balanced approach in all pub
lic relations and media activities and review content of 
presentation materials used for major analyst/journalist 
presentations as well as develop and run press training 
program for upper management 

You must have the following: Masters degree or equi
valent in marketing/business, PR experience is valued 
highly. Ability to define and manage large, complex pro
jects, often of a technical nature, to develop important 
documents/articles such as whitepapers. Knowledge of 
Ericsson and TDMA Systems customers and products, 
services and applications- Excellent written and verbal 
English communication skills- Spanish/Portuguese, a 
plus 

Contact Donya Ekstrand KI/ERA/AM/IC, +46 8 404 
4848. Application: PROJECT MANAGER, PUBLIC REL 
AND MEDIA, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/AH/H 
Cabin Dusing, 164 80 STOCKHOLM, 
catrin.dysing@era.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB. ÄLVSJÖ 

Project leader 
Voice over ATM develops voice and telephony products 
in ATM-based multiservice networks for wireline as well 
as wireless systems. The products are Dynamic Trun-
king, Telephony Server, and the Hybrid Switch. See also: 
http://avweb.ebtb.ericsson.se/public/VoATM/prod-
markhtm Today we are 17 persons within the Provisio
ning unit of VoATM. To be able to handle the budgeted 
expansion in 1999/2000 we are planning to grow to 30 
persons by the end of 1999. We have, at this moment 
immediately need for 12 more people within some dif
ferent competence areas. 

• We are looking for an experienced Project leader. You 
will work with Network Solutions as a Total project Ma
nager. Since we have very dose co-operation with 
EUS/Dallas the work will involve a certain amount of 
travel. We believe that you are independent and have 
the overall view when running this project Of course 
you have the capability to get people motivated. Experi
ence from AXE/AXD or ATM is essential and also a cer
tain level of English since the job requires a lot of con
tacts abroad. What we can offer you is a stimulating and 
creative environment. You will also have the possibility 
to contribute to the development of the future products 
of Ericsson! 

Of course, we -as well as all other organisations - want 
persons that have a positive and determined attitude, 
good communication skills, social competence, and in
terest in other people. But besides these obvious cha
racteristics, we also believe that you must feel comfor
table with working in a flexible, dynamic organization 
and to develop yourself in a high pace. 

Contact: Bengt lansson, +46 8 719 4130, 
etxbj@etxb.ericsson.se. Application: Ericsson Telecom 
AB, ÄV/ETXA/XH; Bengt lansson, 126 26 STOCKHOLM 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Is your soul burning for change managementJProject 
Manager for TTC concept implementation wantedThe 
Product Unit for BTS has developed a supply concept 
which is the base for corporate and global TTC efforts to 
secure Ericssons efficiency in the future business. 

The worldwide implementation of this concept is the 
Product Units responsibility. 

• Your responsibility is to: present the concept for the 
Market Units- do a careful gap analysis, comparing the 
Market Units today's process with the wanted process, 
to implement the necessary changes together with the 
Market UnitsWe expect you to. be a dynamic and matu
re human, be prepared for to travel frequently, have pro
ject management-, negotiation- and presentation skills, 
create team spirit and performance, get people commit
ted and things done, be analytical, able to structure and 
document plans and results, speak and write English 
fluently. 

We also guess that you have a university degree 
within relevant area.Burning for change management? 
Welcome to our team! 

Contact Cornelia Ahlberg, +46 8 4042701, +46 70 
5901592, cornelia.ahlberg@era.ericsson.se, Elsa Brodin, 
human resources, +46 8 4045169, +46 70 5403992. 
Application: Project Manager, Ericsson Radio Systems 
AB, LR/H la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, 
ingegard.pettersson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. ÄLVSJÖ 
Vi är en enhet i Älvsjö med ansvar för utveckling av 
funktioner i Ericssons CSM-system. Arbetet uförs i en in
ternationell miljö tillsammans med kollegor i Tyskland, 
Spanien, USA, Finland och Grekland. Den kraftiga ök
ningen av funktioner i CSM-systemet ställer ytterligare 
krav pä oss i Älvsjö. Därför söker vi nu följande medar
betare inom systemutveckling. 

Vi kommer under hösten att starta upp enhetens näs
ta projekt I projektet kommer vi att utveckla funktioner 
för CSM/UMTS i framför allt HLR-noden och MSC/VLR-
noden. 

Projektledare 
• Som projektledare kommer du att få leda projektet 
från förstudie till funktionsprovning. Till din hjälp har du 
en projektstab bestående av designteamledare, funk-
tionprovningsledare, teknisk koordinator och kvali-
tetskoordinator. Våra projekt följer PROPS-modellen. Du 
kommer också att få tillfälle till internationella kontakter 
med andra projektledare inom huvudprojektet och hu
vudprojektledningen som finns i Tyskland. 

VI ser det som en fördel om du har erfarenhet från 
projektledning eller om du har annan ledarerfarenhet 
Erfarenhet från programvaruutveckling är också en me-
ritFör ovanstående tjänst är det viktigt att du är öppen, 
flexibel och tycker om att arbeta i en växande organisa
tion. Erfarenhet av design/projektledning inom Tele-
com/Datacom eller kunskap om GSM är en merit Myck
et av vårt arbete utförs i en internationell miljö, därför är 
goda kunskaper i engelska ett krav. 

Kontakta: Henrik Malmström, 08-719 98 45, 
henrik.malmstrom@era.ericsson.se. Ansökan: IN083, 

Ericsson Radio Systems AB, LX/HS Ann Beer, 164 80 
STOCKHOLM, ann.beer@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

På Produktenheten Wideband Radio Networks utvecklar 
vi radionätet till tredje generationens mobihelefoni-
system, baserat på WCDMA- och ATM-teknik. I detta ra
dionät ansvarar ERA/RY för noden Radio Network Con
troller (RNC). 

Projektledare 
• Till Systemavdelningen RY/T söker vi nu en projektle
dare för att leda utvecklingen av vår första kommersiella 
RNC som nu går in i Execution-fasen. Rollen innehåller 
framför allt typiska projektiedar-uppgifter som planering 
och uppföljning, men kräver även en teknisk förståelse 
av produkten. 

Vi tror att du är resultatorienterad, kommunikativ och 
har en god förmåga att arbeta strukturerat med många 
bollar i luften. Du har tidigare erfarenhet av utveckling av 
telekom- eller datasystem och tycker det låter roligt och 
utmanande att vara med och bygga vår första kommersi
ella produkt 

Kontakta: Jonas Carlsson, Tel 08-757 20 51., jonascarls-
son@era.ericsson.se. Ansökan: R/H1230, Ericsson Radio 
Systems AB, R/HS Inger Holmgren, 164 80 STOCK
HOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LINKÖPING 

Projektledare 
• Logistikavdelningen i Linköpingsfabriken söker en 
Projektledare, vars första uppgift blir att vara avdelnin
gens representant i TTC-projektet (Time To Customer) 
och därmed implementeringen av SAP R/3 i Linköping. 
Projektet beräknas vara avslutat i februari/mars år 2000, 
Efter avslutat projekt kommer projektledaren att övergå 
till tjänst som logistikspecialist 

Projektledarens roll är att för logistikavdelningens räk
ning samordna och koordinera avdelningens resurser i 
projektet informationsbehov och implementeringen av 
nya TTC-delprocesser och systemet SAP R/3. Som avdel
ningens/linjens representant ingår Du i TTC-projektets 
Core Team och rapporterar förutom till linjechef också till 
TTC Projektledaren i Linköping. 

I arbetsuppgifterna ingår bl a: planering, uppföljning 
och redovisning av projektaktiviteter, rapportering i pro
jektet muntligt och skriftligt implernentering av delpro
cesser i verksamheten, värdering och förändringar av 
delprocesser i verksamheten vid behov, planering och 
genomförande av utbildning, kravställning på behov av 
funktionalitet i datorstöd, värdering och verifiering av 
funktionalitet i systemstöd. 

Vi söker Dig som: har högskoleutbildning är analytisk 
och drivande, har goda språkkunskaper, främst i engels
ka både tal och skrift, har organisations- och planerings
förmåga, är bra på att kommunicera. 

Kontakta: Lars Olovson, 070-6067864, 
lars.olovson@ecs.ericsson.se. Ansökan: Projektledare, 
Ericsson Mobile Communications AB, CM/HAS Carina 
Nyberg, Box 1996581 19 LINKÖPING, 
carina.nyberg@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Marketing and Wireless e-solutions is a new Business 
Management unit within GSM systems.ERA/tB shall uti
lize and strengthen Ericsson's position by identifying 
needs and providing Wireless Internet Solutions that ac
celerate and broaden the use of wireless communica
tions for operators, organizations and consumersJn 
doing so, we shall improve their performance, generate 
new opportunities, save time, increase the possibility to 
manage and enhance quality of life. 

Senior Project Manager 
• Within ERA/LB we are now building up the Project 
Office. Therefore we are now looking for experienced 
project managers who will take on the extremely tuff 
and exciting challenge of being fully responsible for 
planning, executing, following up and finishing all activi
ties needed from a solution concept to Ready for Distri
bution (RFD).Our (ERA/LB/F Business Support) mission 
is to develop and deliver solution packages for Wireless 
e- and datacom solutionsThe project manager shall 
mobilise and manage the skills and resources from vari
ous departments of the business necessary in the pro
ject including technical, schedule and financial aspects, 
for the purpose of completing a project to budget and 
within an agreed time scale whilst meeting the require
ments of the contract 

You would be dedicated to project activities that span 
over the following: Prime interface to the customer Pro
ject Team. To set up the Cross Functional Team (CFT). Be 
a leader within the organisation, as well as externally. 
Prepare the Project plans Arrange Pilot runs and demos. 
Be the decision maker. Put requirements on the custo
mer organisation. Reporting. Ensure that the project go
als are reached. Prepare Final report 

You should have several years of experience from 
GSM systems within Ericsson working as customer pro
ject management or equivalent. The candidates should 
have an academic degree such as MSc or equivalent 

Your personality traits are very important: outgoing, inde
pendent takes initiatives, team builder, result oriented 
and has good skills in English. You need to have the avai
lability to travel. 

Contact: Asa Edström, 08-757 56 76, 
åsa.edström@era.ericsson.sePer Andersson, 08-404 59 
96, per.e.andersson@era.ericsson.se.Application: SENI
OR PROJECT MANAGER, Ericsson Radio Systems AB, 
KI/ERA/LH/S Ewa Strandendahl, 164 80 STOCKHOLM, 
ewa.strandendahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB. TELEFONPLAN 

Network Solution Project 
Manager Access Solution 
X/AC 
7he product area Access Solutions is responsible for tur
nkey solutions within Product Unit Access, while also 
helping the Marketing and Sales units to create and de
monstrate 

• We are looking for a project manager to join our 
Network Integration Team. We need your help in crea
ting integrated network solutions based on evolving 
technologies (IP telephony, ADSL etc). Your responsibi
lity will be to run projects for internal (marketing and sa
les units) and external (Ericsson world-wide and Erics
son partners) customers from pre analysis to delivery. As 
the project manager you will co-ordinate all the activiti
es and ensure that the customer's needs are being 
metWe are looking for someone with project manage
ment experience and general datacom knowledge. 

You have good communication and teamwork skills 
and take pride in sharing and spreading competence. 
You are open minded, goal oriented and have a good 
ability to see the overall picture 

Contact: Pia Synnerman, +46 8 719 23 68/mobile +46 
70 519 23 68, pia.synnerman@etx.ericsson.se, Eric Näs
man, +46 8 719 67 99, ericnasman@etx.ericsson.se. 
Application: Network Solution Project Manager Access 
Solution X/AC, Ericsson Telecom AB, Margareta Bringby, 
TN/ETX/X/AH, 126 25 Stockholm, 
margareta.bringby@etx.eric55on.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Does this apply to you? I want more personal responsi
bility. I like to develop a large personal network within 
Ericssonl like to work with commercial issues without 
loosing the touch with a good GSM product understan
ding. I think it is interesting to understand how our pro
ducts are sold in the market I like to work in a team 
where everyone is motivated and enthusiastic/! you be
lieve that these items are true for you, do not hesitate to 
contact Strategic Product Management for GSM/BSS. 
We are expanding and have an open position as price 
manager for our products BSS and OSS. 

Price Manager 
• Working as a price manager you will have the re
sponsibility to define our reference prices in co-opera
tion with an extensive network within GSM Systems. 
You will also work with the definition of new price mo
dels and with analysis of market prices and price trends. 
You will get a very good understanding of the commer
cial issues and still have a good technical understan
ding. 

As a person we believe that you are strongly result ori
ented and is easy to co-operate with. You could work 
both as a team member as well as a team leader. 1-3 
years of telecommunication/GSM experience is appreci
ated. 

Contact Mats Eklind, 08-757 5727, 
mats.eklind@era.ericsson.se. Application: Kerstin Almb-
lad, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, 164 80 STOCK
HOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se, 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Systemingenjörer 
• Till enheten, Radio Network, Wireless Office, söker vi 
systemingenjörer för utveckling av radionätfunktionalitet 
och cellplaneringsmetodik för, Wireless Office tillämp
ningar. Arbetet rör både det IP baserade GSM on the 
Net och traditionell GSM. Det gäller att skapa effektivast 
möjliga radionät och tillhandahålla/utveckla metodik 
som gör GSM konkurrenskraftigt i kontorsmiljö. Detta 
gör vi bl.a. genom att vi tillsammans med operatörer ge
nomför testprojekt där olika delar av funktionaliteten 
trimmas. Vi utvecklar även metoder för frekvensplaner
ing och ställer krav på Ericsson olika cellplaneringsverk-

tyg-
Vi tror att du har en bakgrund som civil- eller högsko

leingenjör. 

Kontakta: Stefan Lidbrink, 08-404 5966, stefan.lid-
brink@era.ericsson.se.Ansökan: Kerstin Almblad, Erics
son Radio Systems AB, LV/HS, 164 80 STOCKHOLM, 
kerstin.almblad@era.ericsson.se. 
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ERICSSON TELECOM AB. STOCKHOLM 

Process Management 
Responsible 
We at System Supply and Integration work with softwa
re integration towards the toughest customers the tele
communication market has to offer, such as RSL Com 
and World Com. The customers are new operators who 
are expanding globally. We are working in a team-ba
sed organisation where different roles interact closely. 
Traditionally we have only been working with AXE pro
ducts, now we are working towards Access, Intelligent 
network and integrating complete networks. We are 
focusing on the customer and on competence develop
ment. 

• As a Process Management Responsible, you will ma
nage the development of the processes and the be
longing documentation, information, training and im
plementation within System Supply & Integration. This 
work includes taking an active part in supporting the 
customer teams with their projects. You will be involved 
in the strategic process of changing the business opera
tion from a product-focused organisation to a service-
focused organisation and you will work closely to the 
Strategic Steering Committee. You will have your own 
budget responsibility and you will report directly to the 
Process Sponsor. 

Each Process Management Responsible will work in
dependently from the other with separate process areas. 
On a short-term perspective, the work will cover System 
Supply & Integration's processes on a local level. On a 
long-term perspective, you will co-operate with global 
and generic process owners within Wireline Systems.. 

Contact: Ulrika Strandgren, +46 8 719 2959, 
ulrika.strandgren@etx.ericsson.se, Annika Rehnberg, 
+46 8 719 5004, annika.rehnberg@etx.ericsson.seAp-
plication: Ericsson Telecom AB, HF/ETX/X/XOG Tina To-
micic c/o Karin Fredriksson, 126 25 STOCKHOLM, 

ERICSSON TELECOM AB, STOCKHOLM, 

System Technology 
Our task in System Technology is to evaluate the utiliza
tion of technologies by AXE applications. This, with the 
purpose of keeping the system in line with state-of-the-
art Furthermore we support marketing units with custo
mer presentations, discussions on long term strategies, 
and requirements on future telecom networks.Building 
prototypes is one of our means to visualise and com
municate our proposals. During the lost years we have 
built several prototypes on different platforms, all con
cerning the future of AXE based applications, and invol
ving ATM and TCP/IP packet technologies. 

• In our group of 10 people the majority has a telecom 
background and we are now looking for an experienced 
person in datacom - someone for whom which UNIX, 
C++, TCP/IP, JAVA, etc are more than just acronyms, 
and who is willing to share her or his knowledge with 
us.Please contact (from week 32) 

Contact: Peter Ohman, +46 8 719 0860, peter.oh-
man@ericsson.com. Application: System Technology. 
jeanette.eliasson@etxericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, KARLSTAD 

Network Configuration/ 
Data Transcript engineers 
Fixed network supply has been expanded to include 
source products, IP-telephony, ATM solutions, IN solu
tions on AXE and UNIX platforms to meet the demands 
from customers like MO WorldCom, RSL, TELE2, Global 
One etc This customer segment is very business ori
ented and demands a high quality and on time delive
ry. System Supply i Integration are responsible for the 
Software delivery, configuration and the total network 
solution for these customers. 

9 System Supply & Integration in Karlstad are looking 
for Network Configuration/Data Transcript engineers. As 
a NC/DT engineer, you will collect customer network/si
te information from the customer and advise/help the 
customer in NC/DT related questions. You will use the 
customer network/site information to create, verify and 
implement Network Configuration Data. You will have 
direct contact with the customer, and will be a vital link 
for Ericsson regarding the understanding of the custo
mer network and his demands. 

You will be working in a team-oriented organisation 
where different teams are responsible for their 'own' 
customer. The work is to be performed both in Sweden 
and at our customer sites around the world. Knowledge 
of AXE/telephony and/or network planning is mandato
ry. Skills in datacom is also an advantage. You should al
so like to work with continuous improvements and try 
new ways of doing things in order to contribute to deve
lopment of processes, methods and tools. We want you 
to be a team-player. You have a genuine interest in other 
people and you like to solve problems in co-operation 
with others. You should also be able to handle customer 
contacts in a professional way. Your English skills are of 
course very good. Training will be offered to appropriate 

candidates. Do not hesitate to learn more about the role. 
For more information please contact; 

Contact Jonas Widen, +46 54 193008, 
jonas.widen@etx.ericsson.se, Jörgen Skoog, +46 54 
193581, jorgen.skoog@era.ericsson.se. Application: 
Ericsson Telecom AB, KS/ERA/LU/HR, 
jorgen.skoog@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, VAS 
OPERATIONS, STOCKHOLM 

We have taken the better of the two worlds, the former 
Network Intelligence at BN and Value Added Services at 
BR, and merged them into PVAS: Product unit Value Ad
ded Services. With a broader product range, and truly 
converging services to offer, we are ready to conquer 
the minds of the telecom community. Supply & Support, 
located in Sweden, handles worldwide deliveries of 
Network Intelligence platforms and services. 

The VAS product area is an area where many new 
applications and platforms are developed each year. 
Working with VAS products means working with com
plete solutions (i.e. the whole IN network). Our mission 
is to make sure that the VAS products are functioning in 
the customers network ERA Supply S Support are now 
looking for new.-

VAS Service 
Data Transcript Engineers 
• The Intelligent Networks are growing in complexity 
and the customers require more and more services. To 
help our customers to succeed we are now looking for 
DT Engineers. 

As our DT Engineer you will in dose co-operation with 
the customer create, implement and verily IN Network 
Data according to the customer's requirements. You will 
also be working with standardization of data for new IN 
services. This requires closely contact with others in your 
team.We believe that you have either worked in the area 
for several years or that you are eager to learn more 
about i t You are also open-minded, able to work with 
people and you communicate fluently in English.The job 
also involves travels.. 

Contact: Kristina Killström (manager - Stockholm), +46 
8 719 2923, Mobile: +46 70 213 2923, kristinakill-
strom@ericsson.com, Lennart Pihl (manager - Stock
holm) , +46 8 719 8522, Mobile: +46 70 519 8522, 
lennartpihl@etx.ericsson.se, Linda Thomassen (mana
ger - Karlstad), +46 54 19 3693, Mobile: +46 70 624 
5095, linda.thomassen@ericsson.com Application: 
Ericsson Radio Systems AB, HF/ERA/LU/OZ Tanja Adell, 
125 26 Stockholm, tänja.adell@era.encsson.se. 

VAS Service Supply & 
Implementation Engineers 
• You will be working in all different phases from order 
to final acceptance. Meeting our customers is part of 
your daily work.We believe that you are a team worker 
who likes challenges. We also think that you have wor
ked with IN before and that it is now time to learn all 
about i t Experience from SMAS, SDP, AXE is very welco
me. We offer you a good possibility to develop your 
technical competence and also yourself as you continu
ously take on new products and meeting new custo
mers somewhere around the globe. 

We believe that you have either worked in the area for 
several years or that you are eager to learn more about 
i t You are also open-minded, able to work with people 
and you communicate fluently in English.The job also in
volves travels. 

Contact: Kristina Killström (manager - Stockholm), +46 
8 719 2923, Mobile: +46 70 213 2923, kristina.kill-
strom@ericsson.com, Lennart Pihl (manager - Stock
holm), +46 8 719 8522, Mobile: +46 70 519 8522, len-
nartpihl@etx.ericsson.se, Linda Thomassen (manager -
Karlstad), +46 54 19 3693,Mobile: +46 70 624 5095, 
linda.thomassen@ericsson.com. Application: VAS SERVI
CE SUPPLY & IMPL ENGINEERS, Ericsson Radio Systems 
AB, HF/ERA/IU/OZ Tanja Adell, 125 26 STOCKHOLM, 
tanja.adell@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KARLSTAD 

Product management 
Ericsson Radio Systems in Karlstad are developing the 
new IN platform at CSM systems Value Added Services. 
We are organized as a Product Entity in Karlstad with 
both product and design responsibility. We are develo
ping an new open platform for building value added 
services with technologies like Java, Corba and com
mercial available tools and hardware. The platform is 
developed in a project called Skywalker and is based 
upon the Jamba la platform and will be the next IN plat
form for both wireline and wireless applications.The 
new platform will also be an important part of UMTS. 

• We need to extend our organization with product 
management within the area. In this position you will 
work in a small group with total product responsibility. 
Your task will be: product strategies and plans, market 
introduction, requirement on the product and customer 
and business cases. 

Experience from open telecom and datacom systems 

are required and earlier product management skill is va
luable We also needs experienced designers I 

Contact: Mikael Kilhage, +46 54 19 3133, mikael.kilha-
ge@ks.ericsson.se, Mikael Nordlander, +46 54 19 3430, 
mikael.nordlander@ks.ericsson.se. Application:, Erics
son Radio Systems AB, KS/ERA/LU/HR, 
jorgen.skoogi9era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Utvecklingschef 
Affårssegmentet för RBS - Radio Base Stations - utveck
lar radiobasstationer for ett flertal cellulära mobiltelefo-
nisystem. Vi arbetar med det senaste inom radiotekni
ken och marknaden för våra produkter genomgår stora 
förändringar. RBS är en egen resultatenhet Vår verk
samhet präglas av korta beslutsvägar, flexibilitet och in
ternationella kontakter. Vi söker nu Dig som vill vara 
med i denna dynamiska miljö. 

• Till vår Design Unit bestående av ca 60 personer, be
höver vi just nu en utvecklingschef med inriktning på 
kompletta radiobassystem (RBS/BTS) för utveckling av 
GSM-450 basstation samt andra uppdrag inom GSM 
basstationsområdet Vidare ingår utvecklings- och för
valtningsuppdrag för NMT och TACS - RBS. 

VI söker dig som har 5 -10 års erfarenhet i ledande 
befattning med erfarenhet från projektledning 
(HW+SW), systemutveckling på RBS/BTS, RF-konstruk-
tion, mekanik, SW-reafäd, integration och verifiering, RF-
produktutveckling, introduktion och tillverkning. Som ut
vecklingschef krävs det att du har goda ledaregenskaper 
och initiativförmåga. Du har också lätt för att samarbeta 
med andra och du har förmåga att arbeta gränsöverskri
dande. 

Kontakta: Eric Berthels, 08-757 36 13, Anna-Greta Erik
sson, Personal, 08-404 53 69. Ansökan: Utvecklingschef, 
Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Bertina Jensen, 
Box 11,164 93 STOCKHOLM, bettina.jensenigrsa.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Vill du delta i en av Ericssons största satsningar genom 
tiderna? Stora resurser ägnas åt utvecklingen av nya 
system, radiobaser och produkter inom Ericssons ver
sion av tredje generationens mobirtelefonisystem 
UMTS. Systemen bygger på bredbandig CDMAfWCD-
MA) radioteknologi och ATM transmission. 

• Till utvecklingsenheten för Radio Network Controller 
(RNC) i Kista, söker vi nu ytterligare förstärkningar inom 
Integration & verifiering. RNC nodens uppgift är bl.a. 
kontroll av radionät mobila terminaler, samt kommuni
kationen med telefoni- och data näten. 

VI söker en chef till vår sektion för Test supportSektio-
nen ansvarar för avdelningens provmiljö. Detta omfattar 
maskinvara, mjukvara och testhjälpmedel.Du har 2-3 års 
erfarenhet av att leda denna typ av verksamhet 

Kontakta: Bo Wessel, Tel 08-404 54 50, 
bo.wessel@era.ericsson.se. Ansökan: R/H1239, Ericsson 
Radio Systems AB, R/HS Inger Holmgren, 164 80 Stock
holm, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Hårdvarukonstruktörer 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
stråmförsörjningsutrustning, klimatsystem samtstyr-
och övervakningssystem för telekommunikation. 

• Enheten Energy Management söker hårdvarukon
struktörer. Som hårdvarukonstruktör arbetar du med bå
de nykonstruktion och rationaliseringar. Våra produkter 
är datorbaserade övervakningssystem för energitillämp
ningar i telefoni, EEM, där vi konstruerar datorer samt 
styr- och mätkort Tillämpningarna är så pass enkla att 
förstå att man ser sin del i systemet och har överblick 
över helheten. 

önskvärda kvalifikationer är civilingenjörsexamen med 
erfarenhet av hård-varukonstruktion, mestadels digital 
teknik, men även kunskap i analog teknik behövs. Eng
elska behärskar du flytande i tal och skrift 

Kontakta: Ola Lundin, 08-721 67 96, 
Ola.Lundin@eka.ericsson.se, John Gustafsson (Perso
nal), 08-721 67 23, John.Gustafsson@eka.ericsson.se. 
Ansökan: K97046, Ericsson Components AB, Energy 
Systems KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 STOCKHOLM 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Mixed Signal ASIC 
Konstruktör 
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säljer 
och marknadsför mobiltelefoner över hela världen. Till 
vår enhet Mixed Signal ASIC-utveckling i Lund söker vi 
en konstruktör. 

• I dagen mobiltelefoner är de flesta funktioner inte
grerade på kisel. Detta betyder att traditionell elektro
nikkonstruktion har övergått till att vara konstruktion på 
kisel men också omvänt att kiselkonstruktion kräver 
systemkunskap. Inom Mixed Signal enheten arbetar vi 
med komplexa system på kisel som sträcker sig från ren 
RF konstruktion på 2.4 GHZ via lågfrekvenskonstruktio-
ner av t ex A/D- och D/A- omvandlare till stora digitala 
blodcArbetet bedrivs i projektform där en grupp ansva
rar för framtagandet av en krets, från systemstudier till 
färdig och verifierad produkt I arbetet ingår det att skri
va specifikationer, samt att konstruera och verifiera kret
sen. Huvuddelen av arbetet ligger på konstruktionssidan 
där vi arbetar med de senaste konstruktionsverktygen. 

Din bakgrund är civilingenjörsexamen, gärna med 
några års erfarenhet av elektronikkonstruktionsarbete. 
Har Du kunskaper om radiokonstruktion eller analog IC 
konstruktion är detta meriterande. VI förutsätter att Du 
behärskar engelska i tal och skrift 

Kontakta: Martin Sallenhag, 046-19 34 30, martin.sal-
lenhag@ecs.ericsson.se., Ansökan: Mixed Signal ASIC 
Konstruktör, Ericsson Mobile Communications AB, Per
sonalenheten, 221 83 LUND, 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, STOCKHOLM 

Ericsson Radio Systerns AB, VAS OperationsWe have ta
ken the better of the two worlds, the former Network In
telligence at BN and Value Added Services at BR, and 
merged them into PVAS: Product unit Value Added Ser
vices. With a broader product range, and truly conver
ging services to offer, we are ready to conquer the 
minds of the telecom community. Supply & Support 
located in Sweden, handles worldwide deliveries of 
Network Intelligence platforms and services. 

The VAS product area is an area where many new 
applications and platforms are developed each year. 
Working with VAS products means working with com
plete solutions (i.e. the whole IN network). Our mission 
is to make sure that the VAS products are functioning in 
the customers network ERA Supply & Support are now 
looking for new... 

VAS Third Party Platform 
Supply & Implementation 
Engineer 
• This area is an area where a lot will happen in the 
near future. New solutions with a mix of Infocom and 
Internet products are just around the comer. In order to 
prepare the organization for deliveries of new products 
and also to be able to handle today's products like 
SMAS, SDP and SCP-G we need more people with Unix 
and Internet background.We believe that you are a team 
worker who likes challenges. If you are already familiar 
with Ericsson's IN platforms it is of course a plus, but 
the most important thing is that you have Unix and in
ternet background and that you are eager to learn more 
about Ericsson's IN platforms and applications.We belie
ve that you have either worked in the area for several 
years or that you are eager to learn more about i t You 
are also open-minded, able to work with people and 
you communicate fluently in English.The job also invol
ves travels. 

Contact: Kristina Killström (manager - Stockholm), +46 
8 719 2923,Mobile: +46 70 213 2923, kristina.kill-
strom@ericsson.com, Lennart Pihl (manager - Stock
holm), +46 8 719 8522 .Mobile: +46 70 519 8522, len-
nartpihl@etx.ericsson.se, Linda Thomassen (manager -
Karlstad), +46 54 19 3693 , Mobile: +46 70 624 5095, 
inda.thomassen@ericsson.com Application: VAS PLAT
FORM SUPPLY & IMPL ENGINEERS, Ericsson Radio 
Systems AB, HF/ERA/LU/OZ Tanja Adell, 125 26 STOCK
HOLM, tanja.adell@era.ericsson.se. E 

•ininnmHammBi 
RICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Vill du delta i en av Ericssons största satsningar genom 
tiderna? Stora resurser ägnas åt utvecklingen av nya 
system, radiobaser och produkter inom Ericssons ver
sion av tredje generationens mobiltelefonisystem 
UMTS. Systemen bygger på bredbandig CDMAfWCD-
MA) radioteknologi och ATM transmission. Till utveck
lingsenheten får Radio Network Controller (RNC) i Kista, 
söker vi nu ytterligare förstärkningar inom Integration & 
Verifiering. RNC nodens uppgift är Ma. kontroll av radi
onät mobila terminaler, samt kommunikationen med 
telefoni- och data näten. 

• Vi söker personer med kompetens inom bl a följande 
områden: Program produktion (object time/Clearcase) 
Support av testmiljö/testverktyg Metoder/hjälpmedel 
Unix TCM Trouble shooting 

Contact: Bo Wessel, Tel 08-404 54 50, 
bo.wessel@era.ericsson.se. Application:, /H l 240, Erics
son Radio Systems AB, R/HS Inger Holmgren, 164 80 
Stockholm, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Integration & Verifiering 
Vill du delta i en av Ericssons största satsningar genom 
tiderna? Stora resurser ägnas åt utvecklingen av nya 
system, radiobaser och produkter inom Ericssons ver-
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sion av tredje generationens mobiltelefonsystem 
UMTS. Systemen bygger på bredbandig CDMA(WCD-
MA) radioteknologi och ATM transmission. Till utveck
lingsenheten för Radio Network Controller (RNC) i Kista, 
söker vi nu ytterligare förstärkningar inom Integration S 
Verifiering. RNC nodens uppgift år bl.a. kontroll av radi
onät, mobila terminaler, samt kommunikationen med 
fe/erbni- och data näten. 

• Vi söker personer med tidigare erfarenhet av inte
grering, verifiering och utvärdering av telecom/datacom 
system.Du kommer att arbeta med bl.a. ATM och IP ba
serade protokoll, baserade på CC++, JAVA och Corba, 
för styrning och kontroll av radionätet samt routing av 
krets- och paketkopplad trafik. 

Kontakta: Joakim Olsson, Tel 08-764 10 66, joakim.ols-
son@era.ericcson.se, Mats Magnusson, Tel 08- 585 343 
46, mats.e.magnusson@era.ericcson.se Ansökan: R/H 
1241, Ericsson Radio Systems AB, R/HS Inger Holmgren, 
164 80 Stockholm, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. LINKÖPING 

Configuration Manager 
Center for Radio Network Control (ERA/IVA) är en ny 
enhet med ca 800 personer som finns i Linköping och 
Hässleholm. Vi utvecklar mobittelefonisystem för olika 
marknader. Vårt arbete präglas av professionalism, 
snabbhet och respekt Genom detta skapar vi både del
aktighet kreativitet och laganda bland våra medarbe
tare. Våra mål år satta på högsta nivå - vi skall vara 
världsledande både idag och i framtiden. På avdelning
en OSS Application Design S Services utvecklar vi appli
kationer och tjänster framför allt inom CSM OSS. VI ar
betar i delprojekt inom huvudprojekten för CSM OSS. 

• Vi söker nu en Configuration Manager för arbete i v i 
ra utvecklingsprojekt Rollen innebär helhetsansvar för 
CM arbetet från källkod till frisläppt produkt inklusive 
definition av konfigurationer, ändringshantering, relea-
sehantering mm.vl arbetar aktivt med att införa nya ar
betsmetoder i våra projekt såsom utveckling i inkrement 
och daglig generering och testning från källkod till färdig 
produkt Detta ställer nya krav inom CM arbetet på fram
för alft anammande av nya metoder och verktyg, auto-
matisermg är ett nyckelord. Det blir en av dina uppgifter 
att driva detta arbete inom CM området 

VI tror att arbetet kräver ordningssinne, samarbetsför
måga och förmåga att förmedla kunskap om CM arbetet 
inom projekten. Erfarenhet av produkthantering inom 
Ericsson och mjukvarukonstruktjon är menterande.Se-
nast 990827 vill vi ha DinAnsökan. 

Kontakta: Bengt Carlsson, tfn 013-284992, E-
mail:bengtcartsson@era.ericssonse. Ansökan: Märk Di
nAnsökan med ref nr 99-61 B, Ericsson Radio Systems 
AB, LVA/FH, Monica Olovsson, Box 1248, 581 12 LINKÖ
PING, E-mail: monica.olovsson@era.ericssortse. 

terad analys och design och verirtyg - (UML, ROOM, UML 
RT) Kravställning, spårbarhet Protokollutveckling, specifi-
cering och validering 

Sy5temingenjör - protokoll spedfkering och anafysDi-
na huvudsakliga arbetsuppgifter blir tekniskt analysarbe
te, kravspecifkering och funktionsfördelning för att im
plemented och stödja de protokoll som tas fram inom 
standardiseringen för vår interna produktutveckling. Du 
kommer också att arbeta med karakteristik, definiering 
och funktionsfördelning för att stödja olika typer av bära
re för radio-nätetlntressanta kompetensområden: Proto
koll utveckling Kravställning, spårbarhet Funktionssped-
ficering och uppdelning 

För båda tjänsterna söker vi dig som är civilingenjör el
ler motsvarande och har arbetat med protokollutveckling 
eller systemering. VI ser gärna att du har en bakgrund in
om mobiltelefon! och har erfarenhet av liknande arbete 
inom GSM/PDC/D-AMPS.För att passa för tjänsterna bör 
du vara analytisk, drivande, initiativrik och ha lätt för att 
samarbeta. Goda kunskaper i engelska är ett krav efter
som arbetet bedrivs i internationella grupper. 

Kontakta: Maria Huftström, Tel 08-585 319 52, 
maria.hurtstrom@era.ericssortse. Ansökan: R/H 1212 re
sp R/H 1213, Ericsson Radio Systems AB, ERA/R/HS Ing
er Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PU-
WRN@era.ericssonse. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för Telecommunication såsom strömförsörj
ningsutrustningar och -system, klimatsystem samt ener
giövervakningssystem och energirelaterade tjänster. 

Configuration manager. 
• Du kommer att arbeta med följande: framtagande av 
CM-planer innehållande produktstrukturer och baseli-
neplaner; granskning av produkt dokumentation samt 
styrning av våra processer och metoder inom CM-områ-
det 

önskvärda kvalifikationer är 3 årig gymnasialutbild
ning, gärna inom teknik och data. Det är en fördel om du 
har erfarenhet av teknisk utveckling av programvara och 
/ eller maskinvara. Erfarenhet av ClearCase och PRIM är 
meriterande. VI ser gäma att du har driv och en vilja att 
utvecklas som person. 

Kontakta: Fredrik Hovland, 08-721 67 11, Fredrif.Hov-
land@eka.ericsson.se, John Gustafsson (Personal), 08-
721 67 23, John.Gustafsson@eka.ericsson.se. Ansökan: 
K99084, Ericsson Components AB, Energy Systems 
KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 STOCKHOLM, Cv.Ener-
gy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Applikationsingenjör 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
strömförsörjningsutrustning, klimatsystem samtstyr-
och övervakningssystem för telekommunikation. 

• Enheten Energy Management söker en applikation
singenjör som skall fungera som teknikstöd till våra 
marknadsansvariga och produktchefer. Arbetet innebär 
att installera och driftsätta kundspecifika EnergyMaster-
system i vårt laboratorium samt verifiera och dokumen
tera att dessa fungerar enligt kundens önskemål. Arbe
tet innebär en del resor.önskvärda kvalifikationer är 
gymnasieingenjör (el/tele) gäma i kombination med vi
dareutbildning inom programmering. Ericssonerfarenhet 
är meriterande. Engelska behärskar du flytande i tal och 
skrift. Som person är du noggrann, stresstålig och har 
god samarbetsförmåga. 

Kontakta: Robert Wikström, 08-721 61 41, RobertWik-
ström@eka.ericsson.se, John Gustafsson, 08-721 67 23, 
John.Gustafsson@eka.ericsson.se. Ansökan: Applika
tions ingenjör KK9908I, Ericsson Components AB, Ener
gy Systems KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 STOCK
HOLM, Cv.Energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON CABLES AB, SUNDBYBERG 

Vill du jobba i det lilla företaget i den stora koncernen? 
Ericsson Cables är en kunskapsbaserad organisation 
med stor erfarenhet av kabel- och nätverkslösningar. Vi 
erbjuder system och lösningar för terminering och 
skarvning i telekom- infokom och kraftnät NetWork Pro
ducts, inom Ericsson Cables, år en lönsam division på 
idag 165 medarbetare. 

Lås mer om oss på vår internetsajt 
wwwericssonse/cables 

• Teknikavdelningen består idag av ett 65-tal tekniker 
fördelade inom ett antal sektioner. Sektionen för Svets
teknik bedriver utveckling av skarvutrustningar för optis
ka fiber. Utrustningarna för fibersvetsning är hightech 
produkter av världsklass 95% av svetsprodukterna ex
porteras Idag är vi ett tjugotal högt kvalificerade medar
betare inom ett antal tekniska discipliner. 

VI behöver nu förstärkas med en Testingenjör. 
Som Testingenjör deltar du i mätning och utvärdering 

av fiberoptisk skarvutrustning. Du genomför service och 
felsökning av olika svetsproduktet och utfärdar kvalitets-
dokument över genomförda tester. Du skriver även tek
niska rapporter över skarvning av olika typer av optiska 
fiber. 

Du är gymnasieingenjör eller mellaningenjör, har goda 
kunskaper i engelska och en god samarbetsförmåga. Har 
du arbetat med liknande arbetsuppgifter är det självklart 
en merit Hör av dig så får du veta mer! 

Kontakta: Tomas Adebäck, 08-764 0950, tomasade-
back@eca.ericsson.se, Katrin Kopp, 08-764 0384, 
katnn.kopp@eca.ericsson.se. Ansökan: TESTINGENJÖR, 
Ericsson Cables AB, SL/ECA/N/HC Katrin Kopp, 172 87 
Sundbyberg, katrin.kopp@eca.ericssonse. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Teamleaders för 
mjukvarukonstruktion 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
strömförsörjningsutrustning, klimatsystem samtstyr-
och övervakningssystem för telekommunikation. 

• Enheten Energy Management söker teamleaders för 
mjukvarukonstruktion. Tjänsten innefattar både kon
struktionsarbete och teamleaderarbete. Befattningen in

nebär att leda och bygga upp en grupp med program-
varukonstruktörer i en expanderande organisation där 
du har stor möjlighet att påverka. Våra produkter inne
fattar datorbaserade övervakningssystem för bla klimat 
och strömförsörjningsutrustning för telefoni. Tillämp
ningarna är så pass enkla att förstå att man ser sin del i 
systemet och kan förstå helheten. 

önskvärda kvalifikationer är civilingenjörsexamen med 
erfarenhet inom programvarukonstruktion gäma i in
byggda (embedded) system alternativt applikationer i 
UNIX. Som person är du drivande, resuftatinriktad samt 
har förmåga att entusiasmera personal och skapa lag
känsla. Engelska behärskar du flytande i tal och skrift 

Kontakta: Ola Lundin, 08-721 67 96, 
Ola.Lundin@eka.ericsson.se, John Gustafsson, 08-721 
67 23, John.Gustafsson@eka.ericsson.se. Ansökan: 
Teamleader Software K97047, Ericsson Components AB, 
Energy Systems KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 
STOCKHOLM, Cv.Energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

På sektionen för radionätplanering skapas morgonda
gens mobiltelefonnät Arbetet innebär att med utgångs
punkt från kundernas krav planera ett nät med avseen
de på täckning, kapacitet och kvalitet Dessutom måste 
vårt nätförslag vara kostnadseffekts för att gynna våra 
kunder. Förutom tekniskt stöd vid offerter medverkar vi 
vid utbyggnad av befintliga system Uppdrag kan kom
ma frän hela världen men främst från våra mark
nadsområden som är Afrika, Mellanöstern och Östeuro
pa inkl stater i fd Sovjetunionen. Vi arbetar främst med 
CSM900/I800och NMTmen även med andra mobilte
lefonsystem som TACS och PCS 1900. 

• Det inrtiella planeringsarbetet sker normal i Sverige 
och består av: Trafikdimensionering. Frekvensplanering. 
Prediktering av radiotäckning. I ett senare skede följs 
detta av en kortare eller längre peroiod i utlandet där vi 
har fältaktiviteter som: Survey av basstationsplatser. Ra
diomätningar. Tuning av nätet Arbetet är internationellt 
inriktat och du kommer att behöva resa även med kort 
varsel. 

Vi söker ingenjörer med erfarenhet inom radio- och 
telekommunikation. Koncemspråket är engelska och 
kunskaper i ytterligare språk är en merit Arbetet är vit
tomspännande och ger en god inblick i olika verksamhe
ter inom mobiftelefonibranschen. Detta ställer krav på 
dig inte bara i tekniska kunskaper utan även förståelse 
för interna och externa kunders krav, kultur mm. Vi kan 
erbjuda dig ett lärorikt och tidvis hektiskt jobb. 

Kontakta: Anders Eltvik, 08-404 5298, Sture Nilsson, 
08-764 1632. Ansökan: CELLPLANERARE-RADIONÄT, 
Ericsson Radio Systems AB, SG/ERA/LP/HA Siw-Britt Jo
hansson, 164 80 STOCKHOLM, Siw-
BrittJohansson.@era.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Verkstadssektionschef 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för Telekommunikation såsom strömförsörj
ningsutrustningar och -system, klimatsystem samt ener
giövervakningssystem och energirelaterade tjänster. 

• Till vår enhet Soucing & Support söker vi en verk
stadssektionschef. Versktaden, med sina 13 anställda, 
svarar för teknisk support till våra forsknings och utveck
lingsenheter genom att ta fram prototyper och modeller. 
Visst stöd ges även till vår försäljningsavdelning i form 
av utställningar och specialbyggen. Som versktadschef 
har du bugdet och planeringsansvar för verksamheten. 
Du har även personalansvar. 

Vi tror att du har erfarenhet av arbete i personalledan
de befattning. Du har en mellaningenjörsutbildning eller 
möjligen gymnasieingenjörsexamen med lång erfaren
het av konstruktion. Då verksamheten är en service orga
nisation bör du vara serviceminded och utåtriktad. 

Kontakta: Dag Hassler, 08-721 63 90, 
Dag.Hassler@eka.ericsson.se, John Gustafsson, 08-721 
67 23, John.Gustafsson@eka.ericsson.se. Ansökan: Verk
stadssektionschef K99058, Ericsson Components AB, 
Energy Systems KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 
STOCKHOLM, Cv.Enefgy@eka.erkssonse. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Product Package Development is a part of the new 
Swithing Platform Development and Supply Unit at 
CSM Systems. We are responsible for developing pro
duct packages for PU BSS, CSS, VAS and NMT. During 
the last years we have developed a succesfull concept 
as a part of the World Class Supply program. Up to date 
close to I 000 of our standard packages have been 
shipped to our customers. Now we need to strengthen 
our organisation to continue to develop both the packa
ging concept and the products, to support the challeng
es given by RS, R9, Core BSS and TTC Global. 

Our target is to hove the product range needed to 
support sales and delivery of complete switch sites To
day we have packages for Power, Cooling, DDF and ex
ternal cables In TTC Global we have defined they way 
forward. Now it's time to establish the organisation, de

fine which products it shall cover and bring forward the 
products needed together with our suppliers. 

Product Manager 
• You are business oriented with experience/knowled
ge of what is needed to get a switch site that will be 
world class. A background in HW Sales Support, Engine
ering and/or product management is relevantNODE 
DESIGNOur core products today are the MSC, BSC and 
GSP (HLR and IN) order objects. They are developed in 
cooperation with the Strategic Product Managers, SPM, 
the Node Production Centers in Katrineholm and Ös
tersund, Implementation Sen/ices - LVZ, Logistics Mana
gement LVT/L, and Spare Parts, LY. We are responsible 
for creating, releasing and maintaining the products in 
PRIM and PCAT.MSC responsible - the Order Object re
sponsible is the Operative Product Manager for the 
MSC. You have good technical knowledge of the MSC, 
enjoy leading cross-functional teams and have leader
ship qualrtites A background in technical sales support, 
IE/DT or SS/MSC verification is relevant You have an 
engineering degree or equivalent experience. 

Configuration Management 
responsible 
• is operativefy responsible for the change control and 
follow up for the development projects and maintenan
ce. It includes an active role in the Change Control 
Board, CCB, and proactive work with improving the way 
we handle CM. A background in CM and/or product ad
ministration is a plus A strong sense of order and capa
bility to cooperate with others is a must 

Product Handling - Efficient product administration is 
a key to the success of our concept We work with PRIM 
and PCAT, GSM system's WEB-based product database. 
You have been responsible for products in PRIM and un
derstand the basics of release handling and product 
structures. You enjoy working in development projects 
with challenging time schedules, and are prepared to 
make the efforts needed to get PRA in time when nee
ded. A strong sense for order and a customer oriented 
mind is necessary. 

Contact: Henrik Hassler, +46 8 404 8754, henrik.hass-
ler@era.ericssson.se., Application: Kerstin Almblad, 
Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, 164 80 STOCKHOLM, 
kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Patentingenjör 
Ericsson Research, har ansvar för all forskningsverk
samhetinom Ericsson. Till patentsupportavdelningen 
säker vi nu en patentingenjör med placering i Kisto.Pa-
tent kommer att vara en av faktorerna som avgör våra 
framtida möjligheter att vara konkurrenskraftiga. Erics
sons strategiska val att sträva efter att bli världsledande 
på patent inom telekommunikationsområdet innebär 
att karriärmöjligheterna är mycket goda inom företa
gets patentverksamhet 

• Som patentingenjör kommer Du att på ett övergri
pande sätt få följa den tekniska utvecklingen inom 
forskningsverksamheten. Du kommer att ansvara för 
hanteringen av värdefulla tekniska uppfinningar från idé 
till patent I Dina arbetsuppgifter ingår bl a att planera 
och koordinera arbetet med uppfinnare, beställare (ma
nagement) och patentombud. Du är 

Du är en utåtriktad civilingenjör (E, F eller Y) med en 
bred teknisk kompetens inom telekommunikation, data
kommunikation särskilt mobiltelefon!, elektronik eller ra
dioteknik samt besitter förmågan att sätta Dig in i nya 
teknikområden. Har Du dessutom erfarenhet av paten
tarbete i industrin, patentverket eller patentombudssidan 
så är detta meriterande. Språkintresse samt förmåga att 
uttrycka sig i skrift på både svenska och engelska ser vi 
som något grundläggande. Som person har Du lätt för 
att samarbeta med andra samt är kreativ och nyfiken. 

Kontakta: Tomas Dannelind, +46 8 76 41246, 
tomas.dannelind@era.ericsson.se., Ansökan:, Ericsson 
Radio Systems AB, ERA/T/HS Elisabeth Sandström, 
Torshamnsgatan 23,164 80 STOCKHOLM, 
elisabeth.sandstrom@era.erics5on.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Would you like to work with Ericsson's future 
GSM/UMTS infrastructure products or architecture? 
ERA/LVT/I is a newly created unit within GSM systems, 
situated in Kista. We now hove positions open in the fol
lowing areas 

Network topology 
• With the introduction of ATM/IP transmission techni
ques into GSM/UMTS, the network architecture and to
pology is considerably altered. Our unit will build up a 
network architecture and topology team, with a main 
task to analyse the characteristics and work on the de
velopment of new network topologies for GSM/UMTS. 
As a system engineer, Network Topology, you will work 
on modelling and simulations of these new networks. 

We are also looking for a, team leader, for the network 
topology team, currently consisting of two persons. As a 
team leader for network topology you have adequate 
technical knowledge from a similar area, not necessarily 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Inom systemsektionen RT/TF Traffic söker vi två syste
mingenjörer för systemering av tredje generationens 
mobittelefoni med inriktning mot protokollutveckling. 

Systemingenjör -
protokoll metodik 
# Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med ut
veckling av metodik för protokollutveckling - alft från ti
diga faser med kravställning, standard specifkering av 
protokoll till senare faser av implementering och verifi-
ering av motsvarande protokoll. Du kommer också att 
till stor del själv aktivt delta i utvecklingsarbetet med 
koppling till standardisering och produktutveckling. 

Intressanta kompetensområden: Formella metoder 
och verktygsstöd - (ASN. l.SDt.MSCTTCN) Objekt-orien-
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from mobile systems, and at the same time you are in
terested in a work leading position.Site SolutionsWith 
the introduction of packet based backbone networks 
and the continuous rationalisation of HW, the physical si
te will play an increasingly important role in the develop
ment of new GSM platform products. As a system engi
neer. Site Solutions, your task will be to develop the 
systems solutions for the Ericsson GSM/UMTS sites. You 
will also be responsible for the related site evolution ro
ad maps, as well as the related requirements on the 
GSM/UMTS platform product development 

Standard Configurations 
• Today virtually all new BSC and MSC HW platforms 
within GSM systems are sold as product packages, and 
the future success of the GSM/UMTS product packages 
is crucial, both for the sales and for the supply organisa
tions. As a systems engineer on, Standard Configura
tions, you will be directly responsible for complete 
systems work on the product packages, including the 
product specifications for future platform products 
within GSM Sy5tems.Cost engineering 

As a systems engineer on. Cost Engineering, you will 
be responsible for cost calculations in the areas of ma
nufacturing cost cost of ownership etc, for the 
GSM/UMTS platform products. You will also be involved 
in, or responsible for, development of new measure
ments in this area. Today, an extremely vital question for 
GSM systems is the level of standardisation of our switch 
products, and your first task on development of new 
measurements will be in this area. 

Contact: Patrik Birgersson, +46 8 585 31598, patrik.bir-
gersson@era.ericsson.se, Johan Mattsson, +46 8 404 
7298, johan.mattsson@era.ericsson.se. Application: 
Kerstin Almblad, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, 164 
80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Product Package Development is a part of the new 
Smithing Platform Development and Supply Unit at 
GSM Systems. We are responsible for developing pro
duct packages for PU BSS, CSS, VAS andNMT. During 
the last years we have developed a succesfull concept 
as a part of the World Class Supply program. Up to date 
close to I 000 of our standard packages have been 
shipped to our customers. Now we need to strengthen 
our organisation to continue to develop both the packa
ging concept and the products, to support the challeng
es given by R8, R9, Core BSS and TTC Global. 

HW Technology 
• supports the other LVT/D units with technical experti
se, in order for them to be able to have the right pro
ducts available. 

The main tasks for the HW Technology unit is to pre
pare for new products coming in, run the Technical coor
dination in our projects and being responsible for:- pro
duct substitution- main interface towards the supplier 
organisations in technical issues, i.e. how to configure 
new products, etc Today it is mainly UAB and ACC- main 
interface towards Implementation Services, LVZ, with re
gards to development of methods and toolsStandard 
Configurations - a key to our concept is the Standard 
Configuration Description, SCD, that specify the HW pro
duct that shall be packaged. Tnese are made in coopera
tion with the Product and Systems Management LVT/I. 
The SCD author has to be capable of taking in require
ments from all our main partners and come up with so
lutions that fulfill them to a relevant degree. 

You have an engineering degree or equivalent experi
ence. A background in HW Dimensioning HW Sales Sup
port, Engineering and/or system development in 
GSM/AXE is relevant You have to be both technically 
creative, have good writing skills, and a good sense of 
order.Product Substitution - we secure that all substitu
tion cases are handled and followed up. Covering all ac
tivities starting with the introduction into the SW until 
phase out from production. Everything from big issues li
ke the BYB202 phase out to a HD in the IOG. You enjoy 
working with many interfaces in an international envi
ronment 

An important part of the work is to rationalise the 
operative processes and enhance the performance in 
the area. You must be capable of establishing networks, 
find relevant follow up methods and take operative ac
tion wherever needed. Experience from TTM work on the 
system level and a degree in engineering is relevant 

Contact: Henrik Hassler, +46 8 404 8754, henrikhass-
ler@era.ericsson.se., Application: Kerstin Almblad, Erics
son Radio Systems AB, LV/HS, 164 80 STOCKHOLM, 
kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB. 
LUND 

Hardware-oriented 
engineer 
Ericsson Mobile Communications AB develops, sells and 
markets mobile phones around the world. We are now 
looking for an electrical engineer to take part in our 
concept prototype projects. The main responsibility for 
the department is to run concept studies for the coming 
mobile phone portfolio. 

• The prototype projects are driven towards quite ag
gressive goals with the main purpose of testing new 
technique around mobile phones and their accessories. 
The prototypes are fully working, professionally desig
ned parts, produced in volumes of 10 -100, depending 
on complexity. Examples of earlier projects are PDA 
Companions (MCI2-16), Email Microdisplay Reader, 
Bluetooth Headset and Fingerprint Sensing Device. The 
prototypes can be connected to the phones as plug-in 
units or via wireless IR- and Bluetooth links. Integration 
in a future phone may be the result if proven to be 
cost-effective and volume promoting. 

We are looking for a hardware-oriented engineer. You 
should have 2-4 years of experience in designing and 
testing mobile phones and/or accessories from an 
electrical point of view. As a member of our product con
cept projects you will contribute in getting the overall 
electrical solution to worts in time for a show or delivery 
to a product development unit The work may consist of 
analogue/digital electrical design, testing and sometimes 
limited CAD work. Often the projects are driven together 
with other Ericsson units or external partners. Skills in fir
mware or low-level programming are not necessary but 
of course an advantage. 

Contact: Anders Borgström, 046-19 30 14, andersborg-
strom@ ecs.ericsson.se, Torbjörn Gärdenfors, 046-19 35 
42, torbjorn.gardenfors@ecs.ericsson.se. Application:, 
Ericsson Mobile Communications AB, 221 83 LUND, 

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÖSTERSUND 

IOG Customer Care in Östersund is looking for You If 
You would like to meet our customers via Support and 
PackagingOur organisation, UAB/I, has expanded with 
a new department 'IOG Customer Care'. Our tasks are 
Support & Maintenance of SP-based I/O. Our mission is 
to provide the highest quality of support and mainte
nance. Now we need reinforcement in two areas. Pro
duct support and SW-packaging. We will recruit 4 peo
ple in each area. 

Product Support 
• In Product support you will be working with Helpde-
sk via mail and phone. You will have one or a couple of 
our customers (9 nodes) as your special area, where 
you get to know the customers. In Product Support we 
are also working with; audits on site, FOA support, both 
at home and on site, l/O-news on the WEB, l/O-sympo-
sium once a year etcSW-packagingln SW-packaging you 
will be working with definition and assembly of our dif
ferent packages, AC-A, CN-M and GAP's. Your main con
tacts will be with PLM at UAB in Älvsjö, but also other 
PLM organisations around the world. 

You Are serviceminded and likes to work together 
with other people. You are also interested in computer 
and telecom technology and have an ability to unders
tand functions in real-time applications. You have pro
bably a degree from the university or you have gathered 
comparable knowledge.Do you want to know more? Ha
ve a look at the WEB at http://osd.uab.ericssonse/i/e/ 
Or contact: Per-Anders BjörkYour application should be 
sent latest 1999-08-15 

Contact: Per-Anders Björk, 063-169849,070-6369404, 
per-anders.bjork@uab.ericsson.se., Application: IOG 
CUSTOMER CARE, Ericsson Utvecklings AB, 
ÖS/UAB/N/H Tina Jonsson, Box 374831 25 Östersund, 
tina.jonsson@uab.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Verifieringsingenjör 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för Telecommunication såsom strömförsörj
ningsutrustningar och -system, kli-matsystem samt 
energiövervakningssystem och energirelaterade tjäns
ter. 

• Enheten Energy Management söker en Verifiering
singenjör. Du kommer att ingå i en verifieringsenhet 
med huvuduppgift att systemverifiera våra produkter. I 
arbetsuppgifterna ingår verifiering på systemnivå, fram
tagande av verifieringspecar, samt ständig utveckling av 
verifieringsmiljön. verifieringen sker i projektform varför 
kontakten med konstruktions och produktenheterna är 
viktig. Systemen som verifieras tillhör vårt EEM-system 
för övervakning och styrning av kraft och klimat i olika 
teletillämpningar. 

önskvärda kvalifikationer är civil- eller högskoleingen
jörsexamen. Då alla de aktuella systemen är program-
varubaserade är de en fördel om du har erfarenhet av 
programvarukonstruktion. Arbete med systemverifiering 
och uppbyggnad av verifieringsmiljöer är meriterande. 
Som person är du stresstålig, noggran och har god sa
marbetsförmåga. Vi ser gärna att du har driv och en vilja 
att utvecklas som person då vi har stort utrymme för din 
personliga utveckling hos oss. 

Kontakta: Fredrik Hovland, 08-721 67 11, FredrikHov-
land@eka.ericsson.se, John Gustafsson (Personal), 08-
721 67 23, John.Gustafsson@eka.ericsson.se. Ansökan: 
K96090, Ericsson Components AB, Energy Systems 
KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 STOCKHOLM, Cv.Ener-
gy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING 

Center for Radio Network Control (ERA/D/A) är en ny 
enhet med 800 personer som finns i Linköping och 
Hässleholm. Vi utvecklar mobiltelefonsystem för olika 
marknader. Vårt arbete präglas av professionalism, 
snabbhet och respekt Genom detta skapar vi både del
aktighet kreativitet och laganda bland våra medarbe
tare. Våra mål är satta på högsta nivå - vi skall vara 
världsledande både idag och i framtiden. 

LVA/LR Radio Network Optimization inom avdelning 
LVA/L OSS Application Design and Services är en desig
nsektion som ansvarar för Radio Network Optimization 
produkter för GSM OSS.. 

Programvarukonstruktör 
• Som programvarukonstruktör på LVA/LR får du arbeta 
under hela utvecklingskedjan från förstudier t o m funk
tionstest efter egna önskemål och förutsättningar. Vårt 
ansvar slutar inte vid funktionstest utan vi deltar även i 
FOA aktiviteter och ansvarar för maintenance och sup
port av våra produkter. Radio Network Optimization 
(RNO) består idag bl a av produkter för frekvensplaner
ing och för att hitta bra granncellsrelationer. I pågående 
projekt arbetar vi med expertfunktioner som med auto
matik skall korrigera frekvensplanerna och granncellsre-
lationerna.. För implementationen använder vi oss av 
Corba, C++ och Java. Kunskaper om växelsidan är vär
defulla. Tillträde: så snart som möjligt 

Kontakta: Katarina Johansson, 013-284789, e-mail:, ta-
rina.johansson@era.ericsson.se. Ansökan: Märk DinAn-
sökan med ref nr 99-42 B, Ericsson Radio Systems AB, 
LVA/FH Gunnel Dellsten-Lundgren, Box 1248, 581 12 
LINKÖPING, e-mail: gunnel.deHsten-lundgren@era.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Installationstekniker 
Cellular Transmission system (CTS) år ett affärssegment 
inom Ericsson Radio Access AB. Vi erbjuder kompletta 
transmissionssystem för alla mobila tillämpningar. 
Systemen ökar utnyttjandegrad av infrastruktur och ger 
ökad kontroll, flexibilitet och tillförlitlighet För att kunna 
möta kundernas krav på snabba lösningar krävs själv
ständiga och kunniga medarbetare. CTS består för när
varande av 80 personer och nu behöver vi utöka vår 
personalstyrka med ytterligare personal. 

• Som installationstekniker kommer du att arbeta med 
att installera och testa samt driftsätta DXX/WDM/ Mini-
link hos kund. Du kommer också att förbereda installa
tion av mjukvara i Kista. Arbetet innebär dessutom fram-
tagning av undertag och beskrivningar för installa
tionsmaterial, t ex kablage, skåp etc Vidare kommer du 
att ta del av logistik och lära dig flödet samt arbeta i 
SAP/R3 miljö. I arbetet ingår även utlandsuppdrag un
der kortare och längre perioder, minst 4 - 8 månader 
om året 

Du har minst 4-årig tekniskt gymnasium eller motsva
rande. Dessutom har du erfarenhet av installation, test
ning och verifiering - helst inom Telecom. Tidigare erfa
renhet inom Ericsson är meriterande. Som person är du 
självständig och pålitlig. 

Kontakta: Niclas Wadestig, 08-404 45 11, Tore Jafve, 
08-404 43 60, Madeleine Koch, 08-404 43 60. Ansökan: 
Installationstekniker, Ericsson Radio Access AB, 
KI/RSA/HPS Bettina Jensen, Box 11,164 93 STOCK
HOLM, bettina.jensen@rsa.ericssonse. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Två Sektionschefer 
• till avdelningen för System Integration & VerifieringPU 
WRN's avdelning för System Integration och Verifiering 
ansvarar för integration och verifiering av UTRAN noder
na (UMTS Terrestrial Radio Access Networks). Tillsam
mans med core-nät utvecklarna PU CSS och PSS kom
mer vi att dessutom att ansvara för integreratJon och ve
rifiering det kompletta Wideband CDMA systemet Vida
re kommer vi att ansvara för FOA aktiviteter när syste
met rullas u t 

Avdelningen håller för närvarande på att byggas upp 
och nu finns en unik möjlighet att vara med från början. 
Vi behöver tillsätta två sektionschefer som kan hjälpa till 
att skapa och leda ett team med duktiga system testare. 

Vi tror att du idag är chef inom en verifierings enhet 
och är redo för den nya utmaningen att bygga upp ett 
nytt effektivt team. Alternativt är du en erfaren testare 
med längre tids ledarerfarenhet 

Kontakta: Johan Ekblom, Tel +46 8 757 38 99, 
johan.ekblom@era.ericsson.se, Asa Djärv, Human Re
sources , Tel +46 8 404 44 29, asa.djarv@era.ericsson.se 
. Ansökan: R/H1228, Ericsson Radio Systems AB, R/HS 
Inger Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PU-
WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON CABLES AB, SUNDBYBERG 

Vill du jobba i det lilla företaget i den stora koncernen? 
Ericsson Cables är en kunskapsbaserad organisation 
med stor erfarenhet av kabel- och nätläsningar. Vi er
bjuder system och lösningar för terminering och skarv-

ning i telekom- infokom- och kraftnät Network Pro
ducts, inom Ericsson Cables, är en lönsam division på 
idag 165 medarbetare. Lås mer om oss på vår internet-
sajt: www.ericsson.se/cables. Teknikavdelningen består 
av 60 mycket kompetenta och kunskapsbreda medar
betare inom fem sektioner, Svetsteknik, Nätteknik - Kop
par, Nätteknik - Opto, Test & Verifiering och Installation 
& Metod. Vi behöver nu förstärkas med en 

Erfaren 
elektronikkonstruktör 
• Du bör ha erfarenhet av konstruktion helst för lite 
större strömmar. Det är en fördel om du har kännedom 
om EMC-frågor, elektriska skyddskomponenter och tele
kom system. 

Du är civilingenjör eller meltaningenjör inom elektro
nik och har mer än 3 års erfarenhet inom området Goda 
kunskaper i engelska är ett krav. 

Kontakta: Ove Jönsson, 08-764 3399, 
ove.jonsson@eca.ericsson.se, Mehran Arefi-Sigaroodi, 
08-764 0988, mehran.arefi-sigaroodi@eca.ericsson.se. 
Ansökan: ELEKTRONIKKONSTRUKTÖR, Ericsson Cables 
AB, SL/ECA/HC Katrin Kopp, 172 87 Sundbyberg, 
katrin.kopp@eca.eric5son.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

I PR-ansvarig 
patentingenjör 
Ericsson Radio Access AB har en välkänd och bred kom
petens inom trådlös kommunikation. Vi är verksamma 
inom radioaccess-system lör trådlös telefoni, basstatio
ner, antennära produkter och transmissionssystem för 
analoga och digitala nätverk Huvuddelen av vår verk
samhet finns i Kista och vi år idag cirka 1400 anställda. 

• VI söker nu en IPR-ansvarig patentingenjör med pla
cering på teknikenheten i Kista. Har du tidigare erfaren
het av patentarbete, gärna som patentombud eller pa
tentingenjör inom industrin? Är du civilingenjör, gärna 
elektro eller teknisk fysik, med förmåga att snabbt sätta 
in dig i ny teknik? Hanterar du svenska och engelska 
utan problem i både tal och skrift? 

Då uppfyller du grundkraven för denna tjänst För att 
komma ifråga som IPR-ansvarig Patentingenjör måste du 
dessutom vara självgående och kunna ta tag i frågor som 
dyker upp inom stora delar av det immaterialrättsliga 
området i första hand patent mönster och juridik. Du 
ansvarar för, utför och koordinerar arbetet inom företa
get samtidigt som du sköter kontakterna med externa 
patentombud och övriga Ericsson bolag. Om du ej är 
fullärd inom det immaterialrättsliga området finns det 
möjligheter till vidareutbildning. Du har stora möjligheter 
att utforma tjänsten enligt dina egna önskemål! 

Kontakta: Hans Lindblad, 08-757 06 44, Peter Thomas-
son, 08-404 72 64 , Pia Bolmgren Svensson, personal, 
08-585 341 35. Ansökan: IPR-Ansvarig Patentingenjör, 
Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS, Box 11,164 93, 
bettina.jensen@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Helpdesk processingenjör 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
strömförsörjningsutrustning, klimatsystem samtstyr-
och övervakningssystem för telekommunikation. Vår 
produktenhet Customer Service, Energy Operations 
Center (EOC), som ansvarar för styr- och övervaknings
system av kraftutrustning till telefonväxlar på en global 
basis, expanderar och vi söker nu förstärkning. 

• Som helpdesk processingenjör hanterar du data och 
information från stationemas utrustning. Du kommer 
även att ansvara för utvärderingar av aktiviteter och ruti
ner i övervakningen av våra EOC-stationer. Några andra 
arbetsuppgifter är: Implemented processlösningar och 
rutinlösningar. Dokumentera detsamma. Administrera 
process- och rutinverktygsdata, tex kundnamn, e-post 
övervakad utrustning och kontraktsdata. 

VI söker vi Dig som är tekniker med minst gymnasie
ingenjörs- examen. Vi tror även att Du har ett 1-2 års er
farenhet av liknande arbete samt tycker om att arbeta i 
en internationell miljö och har ambitionen att både ut
vecklas inom organisationen och utveckla organisatio
nen. Tjänsterna förutsätter att Du har goda kunskaper i 
engelska såväl skriftligt som muntligt vi värdesätter kun
skaper i ytterligare något språk. Som person är du resul-
tatinriktad och har lätt för att skapa goda relationer i nya 
kulturer och miljöer. 

Kontakta: Mats Wiberg, 08-721 67 94, 
mats.wiberg@eka.ericsson.se, John Gustafsson (Perso
nal), 08-721 67 23, John.Gustafsson@eka.ericsson.se. 
Ansökan: K99061, Ericsson Components AB, Energy 
Systems KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 STOCKHOLM, 
cv.energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, KUNGENS KURVA 

FRAMTIDEN ÄR HAR - ANx, ERICSSONS xDSL SATSNING 

Vill du jobba med framtidens produkt i framtidens or-
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ganisation? I så fall har Du ett ypperligt tillfälle nu! W 
inom Systems Integration söker just nu ett antal perso
ner som har rätt drivkraft för att göra framtidens pro
dukt ANx, till den succé som vi vet att produkten kom
mer att bli. ANx-organisationen ansvarar för att ta fram 
Ericssons xDSL produkter. xDSL är den accessteknik 
som utnyttjar befintliga kopparledningar för att överfö
ra ATM- och IP-trafik med hög bandbredd till både före
tag och hushåll. 

Vi som jobbar på avdelningen Systems Integration 
ansvarar bla för: ? System Verifiering av nästa genera
tion xDSL-system ? Integrera Ericssons xDSL-system 
med olika datakom-produkter för att skapa attraktiva 
konceptlösningar där man utnyttjar den bandbredd 
som en xDSL produkt erbjuder. ? Support av ANx i våra 
kunders nät världen över. Idog söker vi personer inom 
följande områden: 

Network Integration 
• vi inom Network Integration söker dig som har kom
petens inom nät integration och vill lära sig ett nytt ex
pansivt teknikområde. Vi ansvarar för integration av nya 
nätlösningar där ANx är en central del. Du får ett ingåen
de systemkunnande i ANx-systemet samt de tjänster 
som distribueras till slutanvändaren. Erfarenhet inom 
ATM, datakommunikation med inriktning mot Windows 
NT samt säkerhet i datanät är en fördel. Låt oss tala om 
din framtid! 

Kontakta: Anders Wassén, tfn 08-7197009, e-mail: An-
ders.Wassen@etx.ericsson.se 

System Verification 
• Vi inom System verification kan erbjuda dig med er
farenhet av systemintegration och verifiering ett antal in
tressanta uppgifter med tekniska problemlösningar. Du 
har möjlighet att lära dig ett ingående systemkunnande 
för bredbandsaccessnät från servicesidan till slutanvän
daren, inkluderat de tjänster som distribueras inom 
xDSL systemen. Erfarenhet inom ATM, datakommunika
tion samt UNIX kunskaper värderas högt 

VI söker: Projektledare inom systemverifiering. 
Systemverifierare/integratörer. Miljötestkoordinator 
samt Vill du lära dig ett framtidssystem? 

Kontakta: Carl Samuelsson, tfn 08-681 3647, e-mail: 
Carl.Samuelsson@etx.ericsson.se 

Product Support 
• VI inom Product Support behöver dig som vill ge ett 
kvalificerat stöd till våra kunder runtom i världen. Erics
sons xDSL system, ANx, kräver kunskap inom Unix, 
xDSL, ATM och TCP/IP för att effektivt kunna genomföra 
felsökning, skriva och prova lösningar på problem samt 
vara ANx expert ute hos våra kunder. 

VI söker: Supportingenjörer. Help desk administratör. 
Låt morgondagen börja redan idag ! 

Kontakta: Michael Andersson, tfn 08-7195240, e-
mail:MichaelAndersson@etxericsson.se Stefan Holmst
röm, tfn 08-7195027, e-
mailStefan.sh.Holmstrom@etxericsson.se. Anders 
Wassén (Network Integration), +46 8 719 7009, an-
ders.wassen@etx.ericsson.se, Carl Samuelsson (System 
verification), +46 8 681 3647, 
carl.samuelsson@etx.ericsson.se, Michael Andersson 
(Product Support), +46 8 719 5240, michaeLanders-
son@etx.ericsson.se. Ansökan: ANx/xDSL, Ericsson Tele
com AB, Margareta Bringby, TN/ETX/X/AH, 126 25 
Stockholm, margareta.bringby@etx.ericsson.se. 

ERICSSON CABLES AB, SUNDBYBERG 

Vill du jobba i det lilla företaget i den stora koncernen? 
Ericsson Cobles år en kunskapsbaserad organisation 
med stor erfarenhet av kabel- och nätverkslösningar. Vi 
erbjuder system och lösningar för terminering och 
skarvning i telekom- infokom- och kraftnät Network 
Products, inom Ericsson Cables, är en lönsam division 
på idog 165 medarbetare. Läs mer om oss på vår inter-
netsajt: www.ericssonse/cables. Teknikavdelningen be
står idag av ett 60-tal tekniker fördelade inom ett antal 
sektioner. Sektionen för Svetsteknik bedriver utveckling 
av skarvutrustningar för optiska fiber. Utrustningarna 
för fibersvetsning år hightech produkter av världsklass. 
95% ov svetsproduktemo exporteras. Idag är vi ett tju
gotal högt kvalificerade medarbetare inom ett antal 
tekniska discipliner. Vi behöver nu förstärkas med en 

Erfaren Programmerare. 
• Som Programmerare arbetar du med utveckling av 
hårdvarunära programmering ofta i form av realtid
sapplikationer. Programspråken är företrädesvis C eller 
C++, eventuellt ibland något i assembler. Kunskap om 
programmeringsverktyg som kompilatorer, emulerare 
och debuggers är ett krav. Arbetet bedrivs i nära samar
bete med våra elektroniker och processutvecklare i små 
projekt med ansvar på systemnivå för mjukvaran i pro
dukten. 

Du är civilingenjör inom elektronik och har mer i n 3 
års erfarenhet inom området Hör av dig så får du veta 
mer! 

a: Tomas Adebäck, 08-764 0950, tomas.ade-
back@eca.ericsson.se, Katrin Kopp, 08-764 0384, 
katrin.kopp@eca.ericsson.se. Ansökan: PROGRAMME

RARE, Ericsson Cables AB, SL/ECA/N/HC Katrin Kopp, 
172 87 Sundbyberg, katrin.kopp@eca.ericsson.se 

U T B I L D N I N G 

ERICSSON TELECOM AB, KUNGENS KURVA 

Kundutbildning 
Product Unit WDM (Wavelength Division Multiplexing) 
är en nybildad enhet med ansvar för DWDM (vågläng-
dsmuttiplex) system. DWDM är en transmissionsteknik 
som innebar att man kraftigt ökar kapaciteten i optiska 
fibrer. Detta är idag det mest effektiva sättet att möta 
Internetsamhållets krav på bandbredd. PU WDM är hu
vudsakligen lokaliserad till det expansiva Kungens Kur
va området, och vi söker nu fler medarbetare inom ett 
antal olika områden. 

• Som teamleader för kundutbildningen kommer du 
att få till uppgift att bygga upp denna funktion från grun
den. Funktionen kommer att ansvara för planering, kur
sutveckling genomförande, administration d.v.s. allt. Du 
kommer att ha tillgång till nya dedicerade lokaler i 
Kungens Kurva och arbetet kommer att bedrivas i nära 
samarbete med vår utvecklingsenhet och marknadsen
het Då den blivande kundkretsen är från hela världen 
kommer all kommunikation ske på engelska. 

VI söker dig som har en god teknisk basutbildning och 
pedagogisk vidareutbildning. Du bör ha dokumenterad 
erfarenhet av kundutbildning samt gärna någon erfaren
het av telekomprodukter. 

Kontakta: UK Silvergran, 08-719 6671, Madeleine Koch, 
Personal, 08-681 2192. Ansökan: KUNDUTBILDNING, 
Ericsson Telecom AB, KK/ETX/W/H, 126 25 Stockholm, 
susanne.hellberg@etx.ericsson.se, 

V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

77ie Local Companies as well as the Market Units all re
gain? correct information on the product portfolio. 
Within BMOC we support these requirements with the 
Product Catalogue (PCAT) Tool. This system contains in
formation on the recommended Product Packages. The 
Market Units and the Local Companies uses the data 
when preparing the tenders and orders. The Product 
Units enter the product data in the tool. PCAT is connec
ted to other systems like PRIM, tendering systems and 
COLE. PCAT has about 1300 users as of today. 

• We need to strengthen our group working with PCAT. 
Some of the tasks are:-

System Requirement Definitions nderstanding and 
specifying new requirements both for Time to Customer 
(TTC) and Time to Market (TTM) users. 

User Group Administration: organise and administer 
user groups, both TTC and TTM- Documentation&Trai-
ning:define and initiate development of new documen
tation and training. 

Process Development: assist in process work regar
ding the complete flow from tendering to implementa
tion. 

Implementation: to assist in the implementation of 
PCAT at different Market Units and Local Companies 
world wide 

To be able to do this, we need you! You should have a 
good understanding of how the Local Companies and 
Market Units work. Previous experience of system mana
gement and the GSM product portfolio are recommen
ded. You need to be fluent in English. Some travelling 
will be required but the main part of the work will be 
done in Swedealf you are interested, please contact us 
at ERA/LVT/LU! 

Contact Erland Arvidson, +46 8 764 1206, erlandarivd-
son@era.ericsson.se, Sverker Elmarsson, +46 8 721 
7087, sverker.elmarsson@era.ericsson.se. Application: 
Kerstin Almblad, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, 164 
80 STOCKHOLM, kerstin.almbladiSera.ericsson.se. 

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, 
STOCKHOLM 

Dialog Survey LME/DK 
Ericsson is about to launch the next generation 
Employee Surveys after Compass -DIALOG Survey. 
LME/DK is looking for a PRODUCT MANAGER, who will 
also be project leader for the launch and the implemen
tation support globally. DIALOG Survey is a concept ba
sed on how to develop Ericsson and a help to unders
tand how people make a difference - today and in the 
future! Please read more about DIALOG Survey at-
hitpy/www.lme.ericsson.se/lmedk/ dialogsurvey/in-
dex.shtml 

• Main responsibilfties:Corporate helpdesk give sup
port and guidance regarding how to introduce the con
cept in the organization and how to execute the survey 
and improvement process build up and maintain the 
user network for exchange of experience and develop
ment of the concept Product and process development 
up-date and further develop the survey and the impro
vement concept develop and maintain a global data ba

se for survey results follow up on the needs for training 
and information about Dialog Survey and initiate activiti
es accordingly be responsible for all corporate issues 
with regards to SIFO as contracts, benchmarking, resear
ch & development 

For this position we need a person whose profile me
ets the following requirements: Strong background in 
Operational Development and/or Human Resource. 
Good understanding of how people factors affect custo
mer value Very good communication skills Fluent in Eng
lish Experience from Customer Surveys is a plus 

Contact: LME/DK Märet Ström, +46 8 719 55 56, Malin 
Alexis-Nordin, +46 8 757 25 73. Application: Dialog Sur
vey LME/DK, Telefonaktiebolaget L M Ericsson, 
HF/LME/P Maria Clewemar, S-126 25 STOCKHOLM, ma-
ria.clewemar@lme.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

We at ERA/LVT/LU are supporting the development of 
the TTC processes. In that role we own and manage 
systems like GOLF, PCAT, SPT.AXESW Store, DILBA and 
ERA-DW. Some of these systems are used by several 
BUs, others are used within BMOG. We also manage 
and/or participate in operational development projects. 
We own and develop the Order and Delivery processes. 
We combine system- and process knowledge into ope
rational development 

• We need to further strengthen our group working 
wfth the operational projects. Some examples of activiti
es are:-

Strategy Definition: define strategies for information 
handling due to e.g. new/changed products, software, l i 
censing etc-

New logistics flows: define strategies and run prestu-
dies-

New system solutions:participate in development pro
jects for e.g., webbased ordering, forecasting systems, 
etc-

System Requirements: assist in improvement work on 
existing systems- Run/implement projects:implement 
proposed changes in cunent processes 

We would like you to have experience of Local Com
pany/Market Unit work and also a general understan
ding of the complexity of operational development You 
can understand the different requirements from different 
parts of Ericsson, local companies as well as factories, 
and you know how to reach results in a complex envi
ronment Some travelling is required but most of the 
work is done in Sweden. You are fluent in English. If you 
are interested, please contact us at ERA/LVT/LU! 

Contact: Erland Arvidson, +46 8 764 1206, ariand.arvid-
son@era.ericsson.se. Application: Kerstin Almblad, Erics
son Radio Systems AB, LV/HS, 164 80 STOCKHOLM, 
kerstjn.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Forecasting is a key to a successful flow of products 
from suppliers to customers. To be able to support the 
forecasting process within Ericsson, a development pro
ject started to further refine the processes and to, based 
on the processes, build a better system support This 
project started as a BMOG activity at end of 1997. The 
work turned out to be a greater success than expected 
and now the Supply Planning Tool (SPT) will be a 
system used by several Business Units, BMOG, BMOA, 
BMOJ, WS, EMW, ES and more... T/le processes and the 
system are already in full use within BMOG. Implemen
tation is planned for BMOA, WS, EMW and ES this au
tumn. 

• To be able to support this success, we need to find 
persons capable of taking an active part in the further 
development of SPT. Some of the tasks are: 

BU co-ordination working across BU boundaries, the
reby understanding and co-ordinating different Require
ments. 

System Requirement Definition: specifying new requi
rements User Group Administration: organise and admi
nister user groups. 

Documentation: define and initiate development of 
documentation. 

Management of System Development: manage diffe
rent types of system development activities (e.g. prototy
ping data modelling etc). 

Process Developments ssist in process modelling ac
tivities. 

Implementation: to assist in the implementation of 
SPT in other BU:s or Local companies world wide 

To be able to do all this, we need youlWe would like 
you to be an active person wfth a lot of common sense. 
If s good if you have experience of System Management 
and an understanding of the workflow in a Local Com
pany as well as a Product Unit. Some travelling abroad 
will be required but the main part of the work will be 
done in Sweden. You must be fluent in English since a 
lot of our contacts are with the Local Companies.il you 
are interested, please contact us at ERA/LVT/LU! 

Contact Erland Arvidson, +46 8 764 1206, erlandjrvid-
son@era.ericsson.se, Bo Sjöberg, +46 8 757 0764, 
bo.sjoberg@era.ericsson.se. Application: Kerstin Almb
lad, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, 164 80 STOCK
HOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Valideringsingenjör -
Accessories 
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säljer 
och marknadsför mobiltelefoner över hela världen. Till 
vår enhet Product Validation inom Global Customer Ser
vices i Lund söker vi en valideringsingenjör till gruppen 
för volidering av Performance & Tillbehör som kan testa 
våra produkter utifrån kundperspektiv. 

• Som valideringsingenjör inom Accessories kommer 
Du att ansvara för att tillbehör överensstämmer med 
specifikationerna och att de fungerar i kommersiella 
nätverk. Valideringen utförs på icke lanserade produkter, 
med syfte att säkerställa den höga kvalité som våra pro
dukter står för. Arbetet utförs i objekt tillsammans med 
kollegor från de andra validerings-grupperna, MMI & 
Network Services samt Data. På sikt ser vi gärna att Du 
kan axla rollen som objektledare, och då kombinera va-
lideringsarbetet med koordinering av objektets aktivite
ter. Denna kombination utgör en stor variation mellan 
teoretiska och praktiska uppgifter, såsom installation av 
car kit i våra test bilar, inspelning av ljudsekvenser m.m. 

Din bakgrund är gymnasieingenjör, mellaningenjör el
ler motsvarande gärna med erfarenhet av mobilteleloni, 
datoranvändning samt ett allmänt tekniskt intresse. All 
dokumentation sker på engelska varför Du måste be
härska språket i tal och skrift Valideringen bedrivs mes
tadels i Lund men även utomlands. Arbetet kräver att Du 
är utåtriktad, initiativrik och har lätt för att samarbeta i 
grupp. 

Kontakta: José Nazar, +46 46 19 30 18, 
jose.nazar@ecs.ericsson.se. Ansökan: Valideringsingen
jör - Accessories, Ericsson Mobile Communications AB, 
LD/ECS/HL/PA, 221 83 LUND 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Development Consultants 
Are you ready for a real challenge?GSM Systems has ta
ken an initiative to develop future leaders by offering 
selected individuals on-the-job-training in change and 
improvement projects. 

• Now is time to start selecting candidates for the third 
program - starts in October -99.During this twelve-mon
th program, you will work in different improvement pro
jects (for example World Class Provisioning or TTC Glo-
bal).ln addition you will participate in a training pro
gram including leadership and team skills, project ma
nagement change management strategy and problem-
solving. 

An essential component in the program is feedback, 
coaching and career guidance from project managers, li
ne manager, mentor and from ERA/LH as responsible for 
program administration and design. After a successful 
completion of the program you will be ready to take on 
a more challenging line or project position. 

Qualifications- you are employed at GSM Systems -

you have a university degree at BSc/MSc level or equiva

lent - you are identified in the Management 

Planning(MP) Process or- you have passed the BR As

sessment Centreor- you have demonstrated your indivi

dual capacities in other similar formal assessments-

Contact: LHM Thomas Eriksson, +46 8 404 52 51, tho-

mas.j.eriksson@era.ericsson.se, LH/UC Thomas Knuts-

son, +46 8 757 25 39, 

thomas.knutsson@era.ericsson.se, LHM Nils-Cösta Pal-
mborg+46 8 404 55 20, nils-gosta.palmborg@era.erics-
son.se. Application: Development Consultants, Ericsson 
Radio Systems AB, KI/ERA/LHM Thomas Eriksson, SE-
164 80 Stockholm, thomas.j.eriksson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Förrådsansvarig 
Vi utvecklar kabinett för GSM Basstationer och framtida 
systemtVill du var med och systemera - konstruera nya 
produkter till våra basstationer för inomhus- och utom
husmiljö? 

• Vår avdelning Enclosure Systems LRN/K -ansvarar för 
utveckling av byggsätt och konstruktion av skåp till ra
diobasstationerna för GSM och framtida system. I vårt 
ansvar ingår mekanik, kraftförsörjning, klimat och för-
bindningsteknikFörrådsansvarig till prototypinköp 

VI är en liten prototypenhet som ansvarar för prototyp-
försörjningen och logistiken till våra utvecklingsprojekt 
Som förrådsansvarig ansvarar du för komponentplocken 
till våra projekt Du kommer att arbeta tillsammans med 
inköpare/logistiker för att iordningställa komponentsat
ser till interna/externa leverantörer. Arbetet innebär att 
ta emot inkommet material, registrera komponenter i 
vårt MPS-system, lägga in och ta ut komponenter ur för
råd till materialsatser och ordna med leveranser. Du 
kommer också att ta emot och hjälpa interna kunder. Vi
dare ansvarar du för förrådshanteringen. 

Vi söker dig som har erfarenhet av förrådsarbete, gär
na med elektronikkomponenter. VI behöver en initiativrik 
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medarbetare med bra ordningssinne och planeringsför
måga. . 

Kontakta: Per Östberg, 7573290, 
per.e.ostberg@era.ericsson.se, Göran Svensson, 
4044428, goran.b.svensson@era.ericsson.se. Ansökan: 
Förrådsansvarig, Ericsson Radio Systems AB, LR/H la 
Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, 
ingegard.pettersson@era.ericssoruse. 

ERICSSON TELECOM AB, ÄLVSJÖ 

Lab support IP Telephony 
projects 
We hope that you are interested in joining our lab team 
in the IP Telephony organization and are ready to help 
us in meeting the challenges that lie ahead. We have 
several IP Telephony projects running and customers 
that are waiting for our new releases. 

• Vou will be working within a small lab support team 
that focus on supporting the ongoing IP Telephony pro
jects. The different projects have different requirements 
when it comes to the lab environment, and it is the lab 
team's task to build up the lab environment according 
to the requirements. We are mainly working in a PC en
vironment where Windows NT is the operating system. 

Technical: You have experience from working with lab 
support and/or testing. You should also have knowledge 
of IP Networks and NT/Server. Experience in Cisco's pro
ducts, Linux and AXE switches is to your advantage. 

Social: You are serviceminded and flexible. To work 
with others is something you appreciate, but you should 
also be able to solve work tasks on your own. Are you in
terested? Do you want more information? 

Contact: Conny Johansson, 08-719 9309, ConnyJo-
hansson@etx.ericsson.se, Tatjana Bursac, 08-719 3300, 
tatjana.bursac@etxericsson.se. 

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 

Tax specialist 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Stockholmlnternatio-
nal Assignments are responsible for preparations and 
contracts abroad for around 3500 employees within 
Ericsson. We are today 28 persons employed within the 
unit We are looking for a tax specialist who will have 
the responsibility to carry out and/or follow up the work 
tasks defined below: 

• Define and investigate tax issues including social 
security fee issues connected to international personnel 
transfers. This applies both to transfers from Sweden 
and into Sweden as well as transfers between other 
countries- Define and investigate tax issues related to 
pensions for expatriates- Actively assist LME/U person
nel in relation to tax issues- Participate in projects rela
ting to expatriates issues- Support implementation of 
agreed central and local planning opportunities- Partici
pate in the Ericsson part of the world wide tax compli
ance process for expatriates- Provide assistance in con
nection with the provision of tax compliance services- Li-
ase with PwC and other external advisors 

You should have experience in tax issues for expatria
tes and good knowledge of Ericsson's operations world
wide. You should also have good communication skills 
and be fluent in written and spoken English, if you have 
working knowledge in more foreign languages it is an 

Contact/Application: Tax specialist, Telefonaktiebolaget 
L M Ericsson, HF/LME/P Maria Clewemar, 126 25 
STOCKHOLM, maria.clewemar@lme.ericsson.se 

ERICSSON BUSINESS CENTER ASIA-PACIFIC 
ESM, KUALA LUMPUR. MALAYSIA 

At CSM Systems Product Units BTS, BSS, CSS and PSS 
we will locate port of our Marketing and Sales Support 
for China and Asia-Pacific at ESM in Kuala Lumpur. Our 
goal is to enhance sales by giving expertise support to 
the Market Units in the same time zone and region. A 
unit will be established and hosted within ESM. 

• The positions, which are long-term (lyear) contracts, 
are open for individuals fulfilling the following qualifica
tions: Vast experience from products and solutions and 
extensive contact network within the concerned Product 
Unit Vast experience from customer meetings and pre
sentations through Sales and/or Marketing of GSM pro
ducts. University degree or corresponding 
education/training acquired through job experience. 
Communication skills and fluency in English. Self moti
vated and driving with good co-operation skills 

The job includes on-site support to our Market Units 
in China & Asia-Pacific. Thus, extensive travelling within 
the region is required. 

Contact All positions: Per Arvidssonphone +46 70 514 
0872 or +46 8 404 8115per.arvidsson@era.ericsson.se. 
BTS: Kurt Sillen, phone +46 70 591 0390 or +46 8 757 

2220 kurt.sillen@era.ericsson.se. BSS: Per Arvidsson, 
phone +46 70 514 0872 or +46 8 404 8115 per.arvids-
son@era.ericsson.se. CSS: Johan Dahlström, phone +46 
70 340 31 50 or +46 8 757 24 21 
johan.dahlstrom@era.ericsson.se. PSS: Kjell Arvidsson, 
phone + 46 70 561 3346 or +46 8 757 0999 kjell.ar-
vidsson@era.ericsson.se. Human resources: Thomas 
Holmberg ESM, phone +60 3 708 7364 thomas.holm-
berg@esm.ericsson.se. Application: Monica Wänseth, 
Ericsson Radio Systems AB, LV/MS, 164 80 STOCKHOL-
Mmonica.wanseth@era.ericsson.se. 

TELEFON AKTIEBOLAGET L M ERICSSON, 
STOCKHOLM 

Team responsible 
Corporate Treasury is responsible for Croup Funding 
and Financial Assets and Liabilities Management within 
the Ericsson group. Managing financial risks throw set
ting and following up policies and guidelines regarding 
liquidity, currencies and customer financing. 

• Corporate Treasury is now looking for a new member 
of the team responsible for financial asset and liability 
management group funding and bank relations. You 
will work with a broad range of corporate treasury ma
nagement and corporate finance issues on a consolida
ted level. Examples of the functions core activities are 
understanding and forecasting the outcome of the fi
nancial net and liquidity, equity hedging, funding, inve 
stment and rating analysis, interest rate and other finan
cial risk management capital structure considerations, 
implementing activities in the capital markets, treasury 
aspects of incentive programs etc. You will also be invol
ved in the support of tools for bank relation evaluations, 
the corporate treasury scorecard and intranet communi
cation. 

The ideal candidate should as a minimum academic 
requirement have a Ma. Sc major in finance, economics 
or equivalent a couple of years experience related to ca
pital markets, treasury management finance or risk ma
nagement and a good overall perspective of Ericsson. 
Fluency in English and skills in working with MS office 
applications are required. The informal environment of 
the small team often facing complex analytical tasks and 
tight deadlines puts great demands on flexibility and co
operating abilities. The function will be based in London 
from late September 1999. 

Contact: Henrik Carle, +46 8 719 47 17 , 
henrik.carle@lme.ericsson.se. Application: Internal job 
ad UvtE/DT, Telefonaktiebolaget L M Ericsson, HF/LME/P 
Maria Clewemar, S-126 25 STOCKHOLM, maria.clewe-
mar@lme.ericsson.se. Ericsson Radio Systems AB, Stock
holm 
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ERICSSON RESEARCH CANADA - LMC, 
MONTREAL 

Customer Interface 
Representative 
Customer Interface Representative Ericsson Research 
Canada (LMC) has the mandate for software develop
ment for the global wireless standard, TDMA. We are 
developing next-generation software for future wireless 
networks, handling datacom and Internet services. We 
are also developing new network and system architec
tures based on leading edge open systems technology. 
In addition to serving as a major R&D site, Ericsson in 
Montrealaiso houses the Technical Assistance Center 
(TACI) for the TDMA system. The Technical Assistance 
Center provides 24-hour service for all national and re
gional cellular networks in the Americas, Canada and 
parts of the Caribbean. 

• As the primary technical liaison for a North American 
Customer you will be using your proven customer skills 
and technical aptitude to provide a single point of con
tact for all support issues. Through your outgoing perso
nality and continuous contact with the customer, you 
will develop close ties with all levels of the customer's 
management and technical staff as well as gain valuable 
experience of the cellular business. Some of CMS8800 
corporate customers are AT&T, Cantel, Bell south, South 
Western Bell, Cable & Wireless. 

The challenges of the position come in balancing 
technical, managerial and business issues within our cor
porate customers as well as within Ericsson. As customer 
Interface, one is challenged with handling the custo
mer's business and operations to their own benefit 
whilst facilitating support internally; On the Ericsson side 
the challenge comes in impacting support internally in 
order to improve our customers' satisfaction. The re
sponsibility also includes promoting changes in design 
and systems to meet our customers' needs in escala
tions and new requirements. Furthermore, you will be 
part of a highly trained Outage Team required to manage 
a team of engineers responsible for the immediate reco
very of cellular systems in outage situations. These re
sponsibilities cover a wide range of products including 
AXE, OSS, Jambala, AP, CDPD and all other products sup
ported by TAC 

Ideally you are an experienced Engineer, who has ac
quired a good understanding of the TDMA or GSM stan
dard and the CMS8800, or CMS40 product line. You ha
ve gained experience in the AXE-10, OSS and/or AP 

systems coupled with some experience dealing with cor
porate customers, and an overall knowledge of the Erics
son business. This requires that you posses and devdop 
very strong customer and people handling skills. The po
sition requires excellent English, both written and spo
ken. Come see why Ericsson Canada is the place to be, 
and gain valuable exposure to the telecom business 
world. 

Contact: Gad Bensoussan, Office: +1 514 345 7956 or 
Mobile: + 1 514 497 1458, gad.bensoussan® 
ericsson.com. Application: Customer Interface Repre
sentative. gad.bensoussan@ericsson.com, 

LM ERICSSON ISRAEL LTD (EOI) 

has signed a contract for the supply of a complete CSM 
network in Israel. The project office is based outside Tel 
Aviv, the first second & third phase of the implementa
tion process has already been completed. We are now 
entering the fourth phase of this rapidly expanding pro
ject and we are looking for: 

Senior Integration Engineer, 
CME20 
• We are looking for a Senior Integration Engineer, 
CME 20 with at least 5 years of experience, - Knowledge 
from APT/APZ subsystems. Knowledge and understan
ding of all testing phases. Good understanding of the 
process flow of products from requirement to delivery, 
implementation and sen/ice. Knowledge of facilities and 
demands for good customer service.Good working 
knowledge of relevant quality systems. Ability to contri
bute to setting of standards and quality plans. 

Your main tasks will include: To be able handle emer
gency situations during modification package implemen
tations. To assist and guide lower level engineers to en
sure correct working methodology. To prepare imple
mentation instructions to ensure accurate and timely im
plementation of solutions and new application systems. 
To perform system test to ensure correctness of imple
mentation procedures. To participate in business case 
preparation. 

Contact: Kevin Murphy, System Deployment Manager, 
E-mail: Kevin.Murphy@eoi.ericsson.se. Phone: +972 3 
900 6000. Fax: +972 3 900 47 47. Application: LM Erics
son Israel Ltd. ATT: Irene SnirTel: +972 3 900 6000, Fax: 
+ 972 3 903 0952, by E-mail: lrene.Snir@eoi.ericsson.se 

Data Transcript Engineer 
• We are looking for a senior DT Engineer with at least 
3 years of experience, preferably with knowledge from 
BYB 501. Your main tasks will include producing a final 
l-module for all the existing nodes in the network, do DT 
for all feature expansions. Work with the customer in 
planning and introducing changes to the B-no, IMSI-
anafysis, charging, 5AE, routing. International Roaming 
etc. both for the MSC and the BSC. Teach and train local 
employees. You will report to the System Deployment 
Manager. 

All vacancies require long experience of AXE and GSM 
environment international experience, and good com
munication and team skills. 

Contact:, Kevin Murphy, System Deployment Manager, 
E-mail: Kevin.Murphy@eoi.ericsson.sePhone: +972 3 
900 6000Fax: +972 3 900 47 47. Application: LM Erics
son Israel Ltd. ATT: Irene Snir Tel: +972 3 900 6000 Fax: 
+ 972 3 903 0952 by E-mail: lrene.Snir@eoi.ericsson.se 

ERICSSON RADIO NETWORK PRODUCTS, 
RESEARCH TRIANGLE PARK, NORTH 
CAROLINA, USA 

Base Station Radio 
Performance Verification 
Engineer 
7fte Sose Station and Systems Development Depart
ment is a BMOA organization in the US responsible for 
design and development of wireless base station equip
ment supporting the North American IS-136 air interfa
ce standard. Products under development include RBS 
884 family Micro and Pico base stations. The successful 
candidate for this position will become a member of the 
Integration and Verification group, which is responsible 
for all testing acfiVift'es for our base station products. 

• Job Description: Perform radio receiver and transmit
ter performance testing on radio base station products. 
Develop performance test specifications and testing 
strategies based on internal requirement specifications 
and industry performance standards. Document test re
sults and report all design deficiencies. Lead efforts to 
automate radio performance testing. Investigate new 
test methods and tools which would aid in the design 
and verification of new products and technologies. Re
present the Integration and Verification group during 
project documentation and design reviews. 

Previous Experience: At least 3-5 years of experience 
testing radio receivers and transmitters. Some unders
tanding of GMSK, DQPSK and FM modulation schemes 
desired. Some familiarity with cellular industry air interfa
ce standards (in particular IS-136) and minimum radio 
performance requirement standards (IS-137, IS-138) 

desired. Telecommunications and cellular system experi
ence, preferably within test preferred. Some hands on 
experience with RF test equipment and radio performan
ce testing required. Knowledge of CMS 88 system useful. 
Experience with UNIX operating system, Ericsson test 
tools and automated testing using Autosis would be a 
definite plus. 

Other Information: Two year GCE contract position 
may be available to a qualified candidate. Occasional tra
vel may be required (up to 10%). 

Contact: Mike Melley Tel (ECN) 80227562 eMail: mi-
ke.melley@ericsson.com orUlf Hagstrom Tel. (ECN) 
80226235 eMail: EUSUHAG@aml.ericsson.se or Hu
man Resources Mary Peebles Tel.(ECN) 80227550 
eMail: EUSMBP@aml.ericsson.se7001 Development 
Drive, Research Triangle Park, North Carolina, USA 
27709 

ERICSSON UNITED KINGDOM 

Parameter Setting Engineer 
• Within Network & System Configuration (NSC) there 
is a vacancy for a Parameter Setting Engineer who has 
the responsibility of dealing with several UK customers 
requiring both UK specific as well as Customer Specific 
parameter setting. The successful applicant will have 
good communication skills as well as being able to 
work based upon their own initiative and drive to deli
ver complete solutions on time and with high accuracy. 
Previous experience of parameter setting or a Design 
background is preferred. Knowledge of the PHtool and 
Plexview as well as GAS/MAS/NAS/CAS concept is a 
plus. You will be working on the Transgate and 
Translocal fixed line Product Lines alongside 2 existing 
staff. Local employment is preferred, especially if the ap
plicant does not have a previous background of unders
tanding subsystems and the required SPL to APL 
changes. 

Contact: Network & System Configuration Manager, Da
vid Bodle, ECN 832 4242., Email: david.bodle@erics-
son.com, 

LM ERICSSON LTD. DUBLIN, IRELAND, 
SOFTWARE CENTRE 

The Software Centre (SWC) is part of a programme 
within ETX Wireline Systems (formerly Public Networks) 
to rationalise the handling of AXE software deliveries to 
our customers. The centre builds, verifies and deliveries 
the Market Application Systems to Wireline Systems 
customers globally. The centre is located in Dublin, Ire
land. 

The Software Centre is also responsible for CAS 
maintenance for the product lines 12.3, Local 4 / 
Translocal 2, Local 5, Local 6 / Translocal 3, Local 7/ 
Translocal 4, Transgate 3 and Transgate 5. We currently 
have a vacancy in the following position: 

Section Manager Software 
Specification & Supply 
• We are seeking a person to head a section who have 
responsibility for the specification, parameter setting 
and programme production of Market Application 
Systems (MAS) and Global Application Systems 
(GAS)The duties of the section include the design of 
new MAS's and the updating of existing MAS's with CN-
G's for customers in Europe and the Middle East and the 
updating of GAS's with CN-G's.Applicants should have at 
least 4 years experience in the areas of AXE specifica
tion, parameter setting and programme production.We 
invite applications from personnel internally and exter
nally who believe that they have acquired sufficient ex
pertise in the relevant areas to undertake this task. The 
position listed may involve foreign travel. 

As a screening process based on applications received 
will take place, it may not be necessary to interview all 
candidates. Applicants should apply in writing, enclosing 
a comprehensive Curriculum Vrtae and names and Me
mo ID or email address of referees. 

Contact: Margaret Gaffney, Recruitment Executive Ma
nager, LM Ericsson Ltd, Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 
4, Ireland or email to lmimgy@eei.ericsson.se. 

ERICSSON LEBANON 

Technical Support Manager 
• Ericsson Lebanon is looking for a 'Technical Support 
Manager" in the Operations Division. As a System Sup
port function you will be responsible for support of all 
sold & installed products at Ericsson Lebanon, STL 

The key responisbilrties covers the standard product 
portfolio for System maintenance services (CSR/TR 
handling, emergency support and software updates) 
and supply related issues for GSM & Wireline.Under the 
Supply area the responsibility covers all SW supply activi
ties as well as the participation and acceptance of all 
new products and releases brought into the marketAlso 
under this group, there are resoponsibilities of all test 
implementation activities and all UNIX based nodes 
(OSS, MXE PPAS, IN etc) 

For this position, we need a person whose profile me
et the following requirements: BS Degree in Telecom, 
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Computer and/or Electrical Engineering. At least 6 years 
ol experience in Telecommunications.Good Technical 
background and Ericsson Product knowledge.Good Ana
lytical Capabilities. Good Leadership Skills.Good Com
munication and Presentation SkillsFluent in English, Ara
bic and French is a plus. Thorough understanding of the 
Support and Supply Process is a plus. 

Contact Elie Rouss, Operations Director, +961 3 34 88 
96.Application: Christine Andrea, Human Resources Ma
nager, E-mail: xtine.andrea@ericsson.com or Elie Rouss, 
Operations Director, E.mail: elie.rouss@ericsson.com 

ERICSSON EUROLAB 
(EED)HERZOGENRATH/AACHEN, GERMANY 

Assistant Project Manager 
• The CSS International Supply within CSS-G Opera
tions are looking for an Assistant Project Manager for 
MAS Supply R8 projectThe Assistant PM will work toget
her with our experienced MAS Supply PM to learn the 
activites needed to run a succesfull MAS project in order 
to take full responsibility for latter part of R8and total 
R9. 

The responsibilities are to plan, assign, execute, con
trol and report together with the MAS Supply PM all CSS-
G Post-GA Verification and Acceptance activites for all 
Ericsson GSM Switching Customers; to assign and con
trol the MAS Supply activites within the international or
ganisation (ASO and SAFSQ. ASO:LMF, REE, EUS, EPA 
SAFSCETL, EDD, TEI, ETC; assign and control the possible 
activites being outstanding after GA of the R8 project 
(planned 0007-01) such as feature evaluation^ live 
network (that was not part of FOA) plan necessary sup
port, needed SW/HW deliveries etc 

The purpose of the total MAS Supply project is to get 
an overview within the Product Unit CSS-G of all accep
tance with each and every separate CSS-G customer and 
to allow for a smooth handoverfrom TTM (Industrialisa
tion project) to Global MAS Supply. This is needed in or
der to speed up the verification and acceptance from 
each individual customer to get earlier revenue, change 
out "old" Market Application Systems to decrease sup
port costs, and in general make all customer facing orga
nisations to work more closely to reduce cost and leadti-
me. 

We are looking for a candidate with experience from 
AXE development projects but more importanfy, one 
who has worked in a customer facing unit with MAS 
supply, within mobile systems and MSC application in 
particular would be a merit The candidate shall have 
Project management experience on quite a high level 
and must be familiar with the SW Supply activites invol
ved for customer delivery.He/She must be fluent in eng-
lish, have good presentation skills, have a drive to deliver 
results with many organisations involved, be able and li
ke to have many simultaneous activities, workexcessive 
hours if required and handle quite a few trips within and 
outside Europe. He/she must also have a solid back
ground in AXE technology. Experience of GSM and in 
particular MSC is a merit 

Contact EED/X/YTC, Human Resources Gustaf Oscars-
son, +49.2407.575.203 or Simon.Seebass@eed.erics-
son.se, +49.2407.575-163 

ERICSSON SPAIN SA 

1 BSS Senior Support 
Engineer. 
• Time period (start-end): lanuary 2000 (1 year). Loca
tion: Madrid 

Main responsibilities for the position: System Mainte
nance support (Help Desk, TR Handling, SW Update, first 
line emergency support), Implementation of new relea
ses, advanced trouble shooting (SW/HW), identify, inve
stigate and solve problems of a complex nature. One of 
the main important tasks is to transfer competence to 
local staff. 

You should have advanced AXE experience and good 
knowledge of GSM system as well as deep knowledge of 
BSS, RBS 2000 family. Hardware Modernization and 
trouble shooting skills, providing emergency and day to 
day support to the customers as well as answering their 
questions and visiting sites. 

Good knowledge of English is a must, Spanish know
ledge would be appreciate. 

Application Jose M. Callejo, tel: +34 91 339 3110, 
Email: reejmcg@niepce.eric5son.se 

ERICSSON TELEKOMÖNIKASYON, TURKEY 

Support Engineers 
• We are now looking for a number of Support Engine
ers, for the below tasks: Main Responsibilities: Trouble
shooting activities on/off sites. HW/SW upgrades such 
as APZ upgrades/AS-changes/AC-A's. Participate in the 
on-call schedule to handle emergency situations. Test/ 
demo/ implementation of new features and 
services.Trouble report handling and transfer of know-
how to local staff. 

Competence Requirements: CME 20 experience with 
a minumum of 4 years working on the SS or BSS sub
systems preferably in customer support but applications 

with function testing/ verification experience will also be 
considered. Strong knowledge of test system, PLEX and 
ASAHigh competence in APZ/IOG. Ability to handle ur
gent S/W problem as well as the emergency situation in 
the field. Familarity with MHS or MSS. 

Good command of English and customer relations is a 
must 

The position will be placed in Istanbul. The contract 
duration is initially for one year. 

Applications:, Kenan Özbek, System Support Manager 
Phone: +90 212 454 40 84 Mobile:+90 532 665 23 95 
E-mail: kenan.ozbek@enkericsson.se, Ferhan Karabaca-
koglu, HR Responsible Phone: +90 212 454 40 07 E-
mail: ferhan.karabacakoglu@enkericsson.se 

M U CARIBBEAN/EPR/JAMAICA 

Account Manager -
Jamaica and Cayman Island 
The MU Caribbean is responsible for marketing and de
liveries of Ericsson products in the Caribbean Region 
covering an area of 230,000 squares kilometers and 
with a population of 27 million people. Activities are 
carried out from offices in Puerto Rico, Jamaica and Cu
racao. 

• We are looking for an Account manager for our 
customer Cable and Wirless in Jamaica and Cayman 
Island. The position will be based in our office in Jamai
ca. 

As many different products are marketed, a broad ex
perience in different areas is necessary. Candidates, 
should be able to demonstrate a working knowledge in 
several of the following disciplines: - digital public swit
ching signalling systems, intelligent networks, transmis
sion systems, and cellular/ radio technology.The custo
mer is using both European (ETSI, ISDN, ITU) and Ameri
can standards (AMPS/DAMPS, ANSI). 

To be successful in this job, candidates will need to be 
highly motivated, independent prepared to spend time 
travelling, good negotiators and have proven commercial 
experience. 

Contact President MU Caribbean: Bo Carlsson +1 787 
758 1770 ext 222, bo.carlsson@ericsson.com or HR-de-
partment: Kerstin Efraimsson +1 787 758 1770 ext 242, 
kerstin. efraimsson@era.ericsson.se 

ERICSSON EUROLAB 
(EED)HERZOGERATH/AACHEN, GERMANY 

CSS International Supply within CSS Operations at EED 
ore kxkingfor a candidate to take the role as 

Product Introduction 
Manager 
• for the combined CSS R9 and UMTS project CSS is 
responsible for the development deployment and sup
port of all GSM/UMTS switching products. 

Product Introduction responsibilites involves to drive 
the selection of a suitable FOA customer for PU CSS con
sidering all technical and commerical aspects of all Pro
duct Units delivering parts of the UMTS total offering; to 
plan, assign, execute, control and report all CSS FOA 
Customer activites within the project FOA activites are: 
Customer verification. Acceptance, Site Implementation 
and Support executed within the Product Line and FOA 
customer owning ASO (Support Office); to coordinate 
with other Product Units, part of the total UMTS system 
offering and find best practices between the PUs' how 
to deploy the R9/UMTS products as a system to the FOA 
customer and possibly a number of "first wave" custo
mers. 

The PI role is a part of the Main CSS Indus project ha
ving the responsibility for all Post System verification ac
tivites up toGeneral Availability. The PI works closely with 
the Indus Project manager, Main project manager, other 
Product Units Pis' and FOA ASOs'. The PI position is 
within EED/X/YT - CSS International Project Office for SW 
Supply. 

We are looking for a candidate with experience from 
AXE development projects and who has worked with 
customers regarding SW supply, for mobile systems. 
Switching application experience in particular would be 
a merit 

The candidate shall have Project management experi
ence on quite a high level and must be familiar with the 
SW Supply activitesinvotved for a development FOA The 
work involves frequent contacts to a number of internal 
Ericsson functions, both technical and commercial and 
also frequent customer meetings. 

He/She must be fluent in english, have good presen
tation skills, have a drive to deliver results with many or
ganisations involved, be able and like to have many si
multaneous activities, work excessive hours if required 
and handle quite a few trips within and outside Europe. 
He/She must also have a solid background in AXE tech
nology. Experience of UMTS and GSM is a merit 

ContactEED/X/YTC, Human Resources Gustaf Oscar
son, +49.2407.575-203, 
Gustaf.0scar5on@eed.ericsson.se or Simon Seebass, 
eedsims@eed.ericsson.se, +49.2407.575-163 

PLM IN CSS/GSMEED 

Packaging Group Manager 
7he Product Line Maintenance section takes centrol re
sponsibility for the Worldwide CME20 Switching System. 
It is considered as the primary competence centre for 
CME20 SS. The PLM packaging group is working in the 
following areas: Organisation of a competent resource 
pool for ongoing and upcoming ASR (Application 
System Replacement) work during Function Test and IN
DUS of the major releases of CME20 SS, Package work 
for intermediate CME20 SS releases. 

• This comprises compilation of the package, verifica
tion of functionality, development and verification of the 
chosen upgrade procedure and support for FOA activiti
es in the ASO as well as technical coordination with 
UAB who deliver the APZ platform for the CME20 SS 
systems. Corrections and functional upgrades must be 
negotiated with UAB and introduced into the spectrum 
of switching system releases. Consolidating and expan
ding the current remote competence level of the group 
and keeping a key position in a fast developing remote 
world will be the 1999 focus of the remote activities is 
crucial. Line management activities include assignment 
of tasks, active career development people manage
ment and development of the groups scope of respon
sibility. 

As a suitable candidate you should bring in an unders
tanding of function change procedures as well as basic 
GAS product handling principles, a good understanding 
of customer expectations and of PLMs responsibility, a 
network with the CSS supply and support organisation 
and a good cooperation with other Product Lines. 
Previous line or project management experience is desi
rable. 

Senior Product Line 
Maintenance Tester 
• Your contribution to the packaging team is key posi
tion with minimum 3 years testing experience in a AXE 
mobile switching systems in a maintenance or support 
organisation. You need a sound background in AXE test 
environment handling and I0G/APZ operation and 
maintenance, ASR competence, ability to drive improve
ment and change, effective teamwork and coaching of 
less experienced colleagues and an interest to participa
te in studies for new releases. 

Opportunities for travel, networking, personal and 
technical development are outstanding. Watch yourself 
make a global impact with your efforts. 

Contact PLM Section, Human Resources, Elke Busch, 
elke.busch@eed.ericsson.se, +49.2407.575-357 or Si
mon Seebass, simon.seebass@eed.ericsson.se, 
+49.2407.575.163 

ERICSSON EUROLAB DEUTSCHLAND GMBH. 
GERMANY 

Experienced Firefighters, 
Troubleshooters, Support 
Engineers and Testers 
needed for GSM SS node 
HelpDesk 
We are key players in the CSM support structure. Join 
ourintemotional team, come and work in a demanding 
environment withthe latest functions on the fastest 
growing AXE application. We are looking for experien
ced personnel (4+ years) who can participate in: 

• Technical support for 
FSC/ASO/PLM/TCM/INDUS/DESIGN. FOA SupportHot 
TR Troubleshooting. Emergency correction production. 
Correctiontesting. Technical consultancy. Global support 
co-ordination. Negative testing, Function testing. 
Taskgroup activities, Root Cause Analysis, Technical 
prestudies. Feedback into UMTS development 

Develop your skills and network here with us. We are 
regarded as the primary competence centre for GSM 
Switching System supportWe work dosely with all 
worldwide GSM support organizations, withthe most de
manding operators at network/system/function level. 
Wetackie the high impact problems that affect the world
wide GSM Switching System. We work dosely with De
sign and development organizations to verify and imple
ment new functions. 

Opportunities for personal and technical development 
areoutstanding, also are the opportunities for worldwide 
contactnetworking. Watch yourself make a global impact 
with your efforts. 

Get more info on us from our homepage: 
rittp://www.eed.ericsson^e/services/eed-x-sl/ 

You should should demonstrate a solid AXE back
ground and a determination to tackle problems and me
et new challenges. An openminded and flexible attitude 
and the ability to work well in a team environment are 
important personal qualities. You should alsoshow good 
written and verbal communications skills. Some experi-
encein the IN area could also give you the edge. 

Contact EED/x/SLHC, Human Resources, Russell Hegg, 
eedruh@eed.ericsson.se, +49.2407.575-668 or Simon 
Seebass, simon.seebass@eed.erksson.se, 
+49.2407.575-163 

ERICSSON EUROLAB DEUTSCHLAND GMBH. 
GERMANY 

Experienced AC-tester for 
global support of the NO.l 
AXE Application 
The product line maintenance section at EED, Herzo-
genrath, Germany takes central responsibility for the 
world wide CME20 switching system. It is considered as 
the primary competence centre for CME20 SS. 

• REQUIREMENTS: testing/verification, PLEX and ASA 
experience, test system knowledge, IN and tool experi
ence is an advantage, to be flexible and able to work 
under pressure, to be self-motivated, to work easily on 
your own and within a team and to achieve goals and 
customer requirements. 

You have at least 3 years of testing experience in AXE 
mobile switching. Your main tack is to test the correction 
in all the releases R7,R8,R8s,PRA,HWM, use test system 
to trace the problem in test channel and transfer your 
knowledge to less experience people in the group. Tra
velling at short notice as an integral part of the job. 

Contact EED/X/SLAC Human Resources, Nasser Farha-
di, eednaf@eed.ericssonse, +49-2407-575-409 or Si
mon Seebass, simon.seebass@eed.ericsson.se, +49-
2407-575-163 

CSS/GSM OPERATIONS, EED, 
HERZOGENRATH/AACHEN, GERMANY 

Project Manager For Rapid 
Product Change (RPC) 
related projects 
7he CSS/CSM Operations has the overall responsibility 
for the Circuit Switching System (CSS) in all CSM based 
applications. This covers all classical CSM implementa
tions for the different frequency bands: CSM 900, CSM 
1800 and CSM 1900. In addition CSS will play a key ro
le in introducing the 3rd generation mobile systems, 
UMTS, on the world market 

• The main tasks and objectives will be to co-ordinate 
all RPC development within CSS, to have a very good 
understanding of all the evolution and business case of 
each and every RPC developed, to have the fully control 
of the RPC in both TTM and TTC, to establish and moni
tor an RPC project, to cover all the RPC activities, irre
spective of the organisations involved and to update the 
RPC process. 

In this position you will gain a lot of insight on how 
CSS plans, organises and runs projects. You will leam 
which organisations are involved in the decision making 
and how their roles and interfaces are defined. Thus ac
quiring valuable competence and knowledge for future 
career opportunities. 

As a project manager you will need strong initiative, 
good planning co-ordination, and communication skills 
and the nature to "never give up". Depending on your in
dividual expertise we may consider an expatriate 
contract 

Contact: Human Resources, CSS/GSM Project Offi-
ceEED/H/R Simon Seebass, e-mail: eedsims@eed.erics-
son.se, +49 2407 575 163 or EED/X/RIC Jan-Owe Jo
hnsson, e-mail: eedjoj@eed.ericsson.se, +49 2407 575 
7872 

ERICSSON LEBANON 

Account Manager 
• Ericsson Lebanon is looking for an Account Manager 
in Marketing (New Account Management Division). 

As an Account Manager you will be responsible to 
identify and analyze business opportunities, propose 
and prepare marketing strategies. You should have the 
ability to establish and maintain customer contacts, ma
ke market and competitor analysis and prepare commer
cial offers that are in accordance with Ericsson's polides, 
strategies & plans. 

For this position we need a person whose profile me
et the following requirements: BS in Electrical Engineer
ing or MSc in Telecommunication s/or MBA Level. 
Strong Technical background in Telecommunication So
lutions. Good Experience in Marketing & Sales. Proven 
Sales Track. Very Good Communication Skills. Fluent in 
English, Arabic & French is a plus. 

Contact Antoine Nehme- NAM Director, +961 3 34 88 
87Application: Christine Andrea - Human Resources 
Manager, E-mail: xtine.andrea@stl.ericsson.se or Antoi
ne Nehme- NAM Director, E.mail: 
antoine.nehme@stl.ericsson.se. 

THE M U CARIBBEAN JAMAICA 

General Manager 
The MU Caribbean is responsible for marketing and de
liveries of Ericsson products in the Caribbean Region 
covering an area of 230,000 squares kilometers and 
with a population of 27 million people. Activities are 
carried out from offices in Puerto Rico, Jamaica and Cu-
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racao The Generat Manager we are looking for will be 
heading our office in Kingston, Jamaica and be respon
sible for our activities towards customers in Jamaica 
and Grand Cayman. The office is responsible for sales 
and marketing, implementation and services of Ericsson 
for wireline and wireless products. 

• The market is in expansioning phase with new licen
ses to be issued and opening up for new product areas. 
This will be a challenging opportunity for a dynamic and 
entrepreneurial person. As many different products are 
marketed a broad experience in different areas is neces
sary. A keen interest in customer relations and business 
orientation is of importance. You also have excellent le
adership capabilities. 

Contact: President MU Caribbean, bo.carlsson@erics-
son.com, +1 787 758 1770 ext 222 or HR-department, 
kerstin.efraimsson@era.ericsson.se, +1 787 758 1770 
ext 242 Kerstin Efraimsson HR-departmentEricsson Ca
ribbean officephone: + 1 787 758 1770 mobile: + 1 787 
616 6420 email: kerstin.efraimsson@era.ericsson.se 

NIPPON ERICSSON K.K. - NRJITAC, JAPAN 

Engineer & Senior Engineer 
• We are looking for two ITAC Engineers and one Seni
or Engineer to work in Japan (Shin-Yokohama), which is 
one of the largest and fastest growing wireless markets 
in the world. 

Main responsibilfties:Assists Regional Co-ordinate and 
ITAC engineers with technical issue.Leads and participa
tes in customer meeting.Provides assistance to ITAC 
Engineers and Technical assistanLTransfer knowledge 
within the ITAC group and Regional offices. Develops 
processes within the responsibilities of the ITAC organi
zation and towards other interfaces. He/she applies 
well-established methods, tools and techniques to solve 
problems of limited complexity-similar in nature but vari
ed in detail. 

Additional requirement for ITAC Senior Engineer 
He/she is often required to work in parallel on a number 
of tasks. Most responsibilities and decisions are made 
within set guidelines and procedures. The ITAC Engineer 
plans own work to meet dearly specified objectives.Pro-
vides leadership within the ITAC group. 

Requirements&TasksThe position requires applicants 
to have a B.Sc Computer Science, B. Electrical or Electro
nic Engineering, or experience/qualifications deemed to 
be equivalent Four years relevant job experience. Good 
knowledge of English, good knowledge of Ericsson pro
cesses and procedures, in particular solid, documented, 
experience from Customer Support and HW Implemen-
tation.Prepares, adapts and verifies implementation in
structions for expansion and upgrade of CMS 30 nodes. 

Ability to review other colleague's documentation.Abi-
lity to improve products and processes within own con
trol and aid others in such improvements.Prepares, ad
apts and verifies instructions for the installation test of 
CMS 30 nodes. Verifies CNI, ASR and CNA implementa
tion instructions that include the addition of new HW in
to a CMS 30 node.Cood telecommunication knowledge, 
e.g. telephony switching principles, traffic concepts, tele
communication networks, signaling and product functio
nal demands understanding of the process flow of pro
ducts from requirement to delivery, implementation and 
service. 

ITAC Engineers duties consist of handling, implemen
tation and verification throughout the HW implementa
tion process and/or analyzing impacts on the customers 
networlcAdditional requirement for ITAC Senior enginee-
rAbilfty to review other colleague's documentationAbility 
to improve products and processes within own control 
and aid others in such improvements. 

Contact:NRJ/ST/FC Stjepan Belcic, ITAC manager Phone 
+81 45 477 5571, E-mail:stjepan.belcic@nij.ericsson.se 
or NRJ/STC Michael Kelry.Department manager, E-mail: 
michael.kelly@nrj.ericsson.se or HR Thomas 
Ahberg,Phone +81 45 477 503, E-mail:thomas.ah-
berg@nrj.ericsson.se 

THE PERFOMANCE MANACEMENT 
DEPARTMENT OF THE CORE PRODUCT UNIT 
APPLICATION CORE (CAPC) AT EED AACHEN, 
GERMANY 

Process Engineer. 
We are responsible for the CAPCs performance impro
vements and performance control. We are a competen
ce center for the operations of CAPC international. We 
are looking for people who like to push improvements 
of methods, tools and processes. 

• You will gain deep understanding about the CAPCs 
operations and be driving improvements in the CAPC 
organisation. You are responsiblefor the engineering of 
our future design methods and development environ
ment 

As a suitable candidate, you should have at least two 
years ofsoftware design or process engineering experien
ce within Ericsson and interest in project 
managementBeing familiar with the CAPC organisation 
would be an advantage.This position implies the oppor
tunity to travel and you should seethis job as a challenge 
to establish a world dass environment. 

J O B B 

Methods Coordinator 
We are responsible for the CAPCs performance impro
vements and performance control. We are a competen
ce center for operations of CAPC international. We are 
looking for people who like to push improvements of 
methods, tools and processes. 

• You will be leading the change of our operational im
provements into our development projects. You will ba
seline and monitor the processes used in the CAPC or
ganisation, investigate new tools and prepare for a 
world class work environment. 

As a suitable candidate, you should have at least two 
years of software design or process engineering experi
ence within Ericsson preferrably within CAPC. You 
should be communicative and a good team player. Any 
previous experience with methods, audits and project 
work is appreciated. 

Contact: Human Resources, Karsten Strecke, 
eedkst@eed.ericsson.se, Dial: +492407575210 or CAPC 
Process Engineering, Simon Seebass, 
eedsims@eed.ericsson.se Dial: +492407575-163, 

ERICSSON TELECOMMUNICATE B.V. THE 
NETHERLANDS 

Technical Writer 
The department ETM/BL/RU is within the Business Line 
Research and Development responsible for the deve
lopment of software applications made in C++ and JA
VA ETM/BL/RU is looking for people who prefer to per
form optimally in a professional team. Within a world
wide operating product unit we are responsible for de
veloping EOS, an application on the Adjunct Processor 
(AP) that formats charging data and provides it to post
processing systems. The number of applications on the 
AP will further increase over time. 

Further, we shortly became responsible for setting-up 
an "application platform" on the AP based on software 
reuse. We use Object-Oriented development practises 
and a proprietary (home made) development process 
(IDIOM). This process is currently being used outside 
the department and also in foreign Ericsson centres. 
This way of work together with our internal culture has 
lead to a Capability Maturity Model level 3 and impor
tant parts of level 4 are implemented. Herewith we ha
ve not only a leading position in Ericsson worldwide, 
but also within the European software industry. 

We are organised in self-steering teams, because we 
believe that eventually that is the most efficient but al
so providing a working atmosphere. Teams are besides 
developing products also responsible for the detailed 
planning, for competence build-up and for developing 
as a team. Within the team every individual performs 
several tasks, what leads to a varied work package. Al
so contacts outside the team are of a crucial importan
ce. 

• ETM/BL/RU guarantees a pleasantly open working 
environment focus on personal development and chal
lenging innovative work. Feel challenged and drop by 
for an orientation. 

As Technical Writer you bridge the gap between 
technique and the end user. Since you have the ability to 
look at our products with a user's view, you are able to 
explain the features of our software in a structured and 
user friendly way. You obtain the knowledge of these 
features by a close contact with the software designers. 

In order to realise this achievement your have a hig
her education. On top of that you are a (near) native 
English speaker. Preferably you have experience in a si
milar position working for a vendor of technologically 
advanced products. You have a strong ambition to st
rengthen your knowledge in the field of information and 
communication technology. Finally you are characterised 
by a pro-active attitude and excellent communication 
skills. 

Contact: Rob Breumelhof, phone 31 161 24 7002, 
email: rob.breumelhof@etm.ericsson.se 

CUC-GUANGZHOU. CHINA 

Senior Test Engineer 
• Main Responsibilities: R6.1 to R7.0 Upgrade. APZ Re
placement Mentoring and training local engineers in 
the above tasks. Planning and coordinating a team of 
engineers in the above tasks. Technical interface with 
GMCC Customer Unit for project related issues 

Job Requirements: AS replacement skill. APZ replace
ment Data transcript for GSM switches. MTUP and MFC 
signaling skill. Trouble shooting skill in relation to the 
above 

Senior BSC/BTS Engineers 
• Main Responsibilities: TR, AC, EC handlingAC-A, EC-A 
package assemble and verification. ASVTCMSTP hand
ling. FOA Second line Support 

Job Requirements: Applicant should have 5 years ex
perience with AXE. Minimum 3 years working with supp
ly activities. BSS experience is a MUST. BSC trouble shoo
ting experience Application System verification experien
ce. APZ, I0G experience 

N Y T T 

Senior Support Engineer-
TACS/AMPS 
• Main Responsibilities: Knowledge transfer. CSR hand
ling. Trouble shooting, on-site and off-she. Emergency 
handling, on request 

Job requirement: Work experience in either a product 
line organization or in an ASO/FSC (or similar) support 
organization. Good knowledge of TACS system, mainly in 
Switching. Handling of emergency, e.g. charging stoppa
ge, recovery of exchanges, etc I0G trouble shooting 
knowledge. AMPS system knowledge. Being able to act 
as a mentor 

Senior Support Engineer-
GSM 
• Main Responsibilities: Knowledge transfer. CSR hand
ling. Trouble shooting, on-site and off-site. Emergency 
handling, on request 

Job requirement: Work experience in either a product 
line organization or in an ASO/FSC (or similar) support 
organization. Good knowledge of GSM system, mainly in 
BSC Handling of emergency, e.g. charging stoppage, re
covery of exchanges, etc I0G trouble shooting knowled
ge. MSC system knowledge. Being able to act as a men
tor 

For more information for position 2-4, please pay at
tention to our job ads. on CONTACT Issue 11 in eariy July. 

Contact: Michael.ou@gucericsson.se or, Tel. No.: +86 
20 85538868-20659 Fax No.: +86 20 85536191/93 

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, 
TECHNICAL OFFICE, UAE 

7b cater for the rapid network expansion, as well as be
ing prepared to give full support to the GSM based sa
tellite communication system (Thuraya), Telefonaktie
bolaget L M Ericsson, Technical office, UAE is looking for 
the following: 

System expert 
IOG expert 
Support Engineers to FSC 
and/or CSOl and IN 
Support Engineer 
• The ideal candidates should be familiar with perfor
ming first line support including roll out of 5W, updates 
and upgrades. They should be able to handle trouble 
shooting, attend to Trouble Reports and Customer Servi
ce Requests. 

The system expert should be able to manage and co
ordinate network investigation on very high technical le
vel induding resolving complex problems and provide 
technical advice and assistance to the customers as well 
as to Support Engineers and Management 

Contact: Petar Knez, email: Petar.Knez@tku.ericsson.se, 
mobile: +971-50-6126897 

The IOG expert candidates should have his/her major 
area of competence on IOG (IOG 11 and IOG20). 

Contact: Petar Knez: Petar.Knez@tku.ericsson.se, mobi
le:+971-50-6126897 

Candidates with interest in the Satellite field should be 
prepared to participate in the implementation projed, 
to achieve the satellite specific experience before com-
merdal launch.For all positions it's required to have a 
thorough understanding of working methods, processes 
and procedures and to have a strong focus on customer 
relations and customer satisfaction. 

Contact: Zoveb Altaf email: 
era.erakumsc@mesmtpse.ericsson.se, mobile: +971-50-
6420319 

IN candidates are preferred to have high knowledge and 
experience from local7, Transgate 3 with IN 2.1 function, 
CCITT No. 7 signaling and IN protocol, SDP. UNIX and 
SMAS knowledge is an advantage. 

Contact: Mats Wiorek email: 
Mats.M.A.W.Wiorek@tku.ericsson.se, mobile: +971-50-
6130712 

Product Manager -
Wireless Data & IP systems, 
services and products 
• The Selected Candidate would be responsible for col
lecting information about future systems, services and 
products, would administer road shows and plan the 
strategic marketing and sales activities. He/she would 
also be responsible for the planning and building up of 
key competence at the local organization. 

Contact: Jerry Carison email: jerry.carlson@era.encs-
son.se, mobile: +971-50-6421528 

Applications: Human Resource Manager, Miss.Kristina 
Lindgren att: Kristina.Lindgren@tku.ericsson.se or Miss 

39 
Kristina Lindgren, P.O. Box 3704, Abu Dhabi 
UAE 
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NIPPON ERICSSON K.K. - JAPAN 

MSC Tester 
Tokyo Network is composed of 10 MSCs, 3 TMSCs and 3 
HLRs. A big expansion project is ahead and we need to 
strengthen our MSC tester team.For that we need: 

Experienced MSC tester to 
our Network Center in the 
Tokyo Region. 
• The work includes: Testing of new MSCs and expan
sions in live switches, BS DT loading, testing and BS re
routing, AC-A and CN-A rollouts in the network. Another 
task is to transfer know how to our local MSC testers.Ex-
perience in IOG20 and new BYB 501 is required. 

Application: dris.jirari@nrj.ericsson.se 

NIPPON ERICSSON K.K., JAPAN - NRJ 

IN and Switching Support 
Engineer 
• We have now a vacant position for an experienced IN 
and switching Support Engineer to work with CMS30 
(PDC standard). Your work location will be at our regio
nal office in Nagoya. 

The candidates shall have experience in trouble shoo
ting, IN and SMAS upgrades and updates, and trouble re
ports handling. Previous experience in CMS30 is a plus. 
The candidates will have daily customer contact and par-
ticipate in regional emergency service. 

The candidates shall be fluent in spoken as well as in 
written English. Japanese language skills are a plus. 
Transfer of competence to local staff is one of the most 
important tasks. Proven skills in this area is required. 

Previous experience with customer interface is a re-
quirementWe presume that you are open-minded, out
going and that you can easily adapt to a culturally diver
se working environment 

We are ready to offer a long-term contract to the right 
person and starting date as well as length of the contract 
is negotiable. 

Application: Mikael Sjöberg NRJ/DN/VC, Phone:+81 52 
323-6547, Fax +81 52 323-3358, 
mail:mikael.sjoberg@ericsson.co.jp 

NIPPON ERICSSON K.K. - JAPAN 

Expert AXE/UNIX Trouble 
Shooters wanted for CMS30 
System in Japan 
• Candidates should have well proven trouble-shoo
ting skills in any of the following areas: 

APZ / 10G-11 or 20APT1SUPRADI0 (MBS/MRS)INU-
N1X Our responsibilities cover the following areas: 

System verifications(method development)ASR (com
patibility and regression testing)CNA Production and Tes
ting ACA production and testing 24 HR emergency sup-
porttrouble shooting TR;SSW implementation projed 
support EC-A, SC-A, TC-A handling UNIX products(OSS, 
MXE,SMAS,Packetdata products)And excellent condi
tions. 

Application: Thomas Ahberg NRJ/HP-Human Resour
ces, E-mail: thomas.ahberg@nrj.ericsson.se 

TECHNICAL OFFICE SYRIA BRANCH 

AXE Support Engineer 
• We are looking for an experienced AXE Troubleshoo-
ter to work in the Technical Support Department in Sy-
ria.The network presently consists of 13 switches and 
we are about to start the implementation of the new 
contrad of additional 1 million lines.The job position is 
open on a short-term basis with possibility for a long-
term contract 

The successful candidate shall be the main technical 
expert, and shall be willing to transfer knowledge to the 
local engineers. Requirements:Must have at least 4 years 
experience with AXE.Proven experience in SW/HW 
troubleshooting in live sftes.Experience with 
MHS/ACH/C7/ISDN/PLEX/ASA.GSM knowledge is a plus. 

Contact: John Robehmed, Technical Support 
Managerjel: +963 11 613-3028, fax: +963 11 611-
3138, e-mail: john_rob@hotmail.com 

We apologize! 
In this issue of JobbNytt there are frequent typo
graphical errors - mainly lack of spaces between sen
tences. This is due to problems when converting 
documents from the Recryt Systems. Due to dead-li
nes, we were not able to adjust these errors before 
printing. Editorial office 
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Don't know which 
way to go? 

We have taken the better of the two worlds, the former Network Intelli
gence at BN and Value Added Services at BR and merged them into 
PVAS: Product unit Voice Added Services. Our mission is to make sure 
that the VAS products are functioning in the customers network. 

Go with us! 
ERA Supply & Support are now looking for new... 

Supply Project Managers 
DT Engineers 
SAP Engineers 
SDP Engineers 
Support Engineers 
Supply Controller 

For more information about the positions look at the advertisements under heading; Teknik and Ekonomi ERICSSON 

Compact PCP 
för tuffa miljöer med 

WindowsNT för maximalt 
applikations-utbud är en vinnande 

kombination. Motorola's erfarenhet av OEM-
!• unders krav innebär att vi endast väljer 
Pentium*-teknologi med lång livstid. Allt för att 
erbjuda en långsiktig och hög leveranssäkerhet. 

Värt breda utbud av CompactPCI-system är 
optimerat för krävande telekom-miljö och 
inkluderar stöd för hög tillgänglighet och H.l 10 
telefoni-buss. 

Kontakta oss gärna för att se hur Motorola's 
CompactPCI-system med Pentium-processorer 
kan bidra till ett vinnande team. 

M ) MOTOROL 
Computer Group 

Motorola AB Computer Group, Dalvägen 2, S- s o i \ \ 08 73-1 88 so email: info-


