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3 000 medarbetare 
går till nya bolag 
Ericsson säljer ut ytterligare delar av koncernen Systems i Lynchburg, USA, med 700 anställda 
som ett led i omstruktureringsprogrammet. Det säljs. 170 personer berörs när Ericsson Radio 
har tillkännagivits de senaste veckorna. Energy Systems i Karlstad avvecklas. 90 av dem fors 
Systems, med 2 200 anställda, går till amerikan- över till andra bolag inom koncernen, 
ska Emerson Electric. Ericsson Private Radio 4-5 

Ericssons projektledare Thongchart Karbkaew vinkar till besättningen ombord på kabelfartyget Networker, fem sjömil ut i Siambukten 
utanför Thailand. Ericsson bygger där ett datanät på 900 kilometer pä 40 meters djup. Foto: Lars Aström 

Nya datanät under havsytan 
Den kraftigt ökande datatrafiken 
innebär att marknaden för sjökab
lar växer explosionsartat. De när
maste tre åren väntas 500 000 kilo
meter sjökablar läggas, vilket med

för stora affärsmöjligheter för 
Ericsson. 

Som en av världens tio sjökabel-
tillverkare satsar Ericsson på mindre 
projekt, för att under havsytan knyta 

samman städer. Möt Ericssons sjö
män på det stora sjökabelprojektet 
som just nu pågår i Siambukten 
utanför Thailand. 
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Ny affärsenhet 
för Internet 
Ericsson Internet Applications heter 
koncernens nya affärsenhet. Den ska 
ligga under segmentet Nätverksope
ratörer och hantera alla IP-baserade 
lösningar och tillämpningar, både 
mobilt och för det fasta nätet. Chef 
blir Lars Boman. Från den 1 februari 
börjar organisationan att arbeta. 4 

Fortfarande svårt 
läge i Venezuela 
Mycket arbete återstår för art komma 
till rätta med Venezuelas översväm
ningskatastrof i december. Ericsson 
hjälper till med kommunikation och 
fordon. Läs om hur Erik Nordling 
blev fast mitt i katastrofen. 6 

Föräldralönen 
blev en succé 
Ericssons satsning på föräldralön 
har inneburit en markant ökning av 
anställda som tar ut föräldraledighet. 
Särskilt lockas pappor art ta ledigt 
och grupper som tjänar över 22 500 
kronor i månaden. 7 

Kraftfull satsning 
på IP-kompetens 
I vår startar Ericssons största samlade 
utbildningssatsning någonsin. Runt
om inom koncernen pågår redan en 
rad initiativ för art öka de anställdas 
kompeten inom marknadslogik och 
datakom&IP. 15-17 

God arkitektur 
uppmärksammad 
Flera av Ericssons senaste nybyggen 
har uppmärksammats i en bok över 
de mest tidstypiska byggnaderna. 19 

FRAN FORR 

Kabeldragningsmaskinen "Hulken" 
firar 50-årsjubileum. 21 

Firma Eric & Son tar en titt på vad som 
gör ett projekt framgångsrikt. 21 
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Chatham är inte bara leverantör till världens största tele- och kommunikationsföretag. 

Vi är också deras samarbetspartner. Det var en av vara idéer när vi samlade världens 

bästa tillverkare av integrerade skyddsskåp i en enda koncern. Där är vi nu. 

Vi vill på ett tidigt stadie komma in i utvecklingen av en ny produkt, och mota vara 

kunders kompetens med vår egen. På så vis kan vi hålla kostnaderna nere, och snabbt 

komma ratt i produktionen. Vi arbetar dessutom gärna med helhetslösningar där Chatham 

tar hela ansvaret, även för montering av elektroniken. 

Chatham vill vara en effektiv och kunnig samarbetspartner. Det är så vi uppnår 

konkurrenskraftiga lösningar för vara kunder. 

Det strategiska valet: C H A T H A f f l 

Chatham Technologies Inc. är en av världens största leverantörer av kundanpassade integrerade 
skyddsskåp, mekaniska komponenter och tjänster, www.chathamtechnologies.com 

DIN PARTNER 
INOM SAMMANFOGNING 
Colly Components är en naturlig partner när det gäller 
fästelement och sammanfogning för telecom-industrin. 

Till Ericsson är vi worldwide den största leverantören 
av gänginsatser och fästelement 
för sammanfogning av mobil
telefoner. Helhetslösningar som 
både sänker kostnader och ger 
ökad produktivitet. 

Colly levererar mer 
• Marknadens bredaste 

program 
• Utveckling, konstruktion, 

logistik och produktions
teknik 

• Värdefull kompetens och 
erfarenhet. Utbildning och 
seminarier 

• Kvalitetssäkrade produk
ter med full spårbarhet 

• Vi har ISO 9002 och 
QS 9OOO certificat 

Colly 
Co*y Components AB. Box 76,164 94 Kista. 

Tel 08-703 0100. Fax 08-703 98 4 1 . E-post: info@me.colly.se 

FÖRETAGSEKONOMI 
FÖR CIVILINGENJÖRER 
För dig som har eller står inför en ledande befattning 

är kunskaper i ekonomi lika viktigt som fackkompetens. 

Därför har Executive Education vid HANDELSHÖG

SKOLAN I STOCKHOLM utvecklat Civilingenjörs-

Programmet, en unik ekonomiutbildning som snabbt 

gör dig insatt i ditt nya ansvarsområde. Programmet 

omfattar sex veckor uppdelade i två block om 2+4 

veckor. Under de två första veckorna företagsekonomi 

lär du dig bi a att läsa och förstå ekonomiska rapporter 

samt art göra enklare företagsanalyser. De följande fyra 

veckorna utvecklar kunskaperna i bi a företagsstrategi, 

företagsanalys, juridik och marknadsföring. Efter 

Civilingenjörsprogrammet har du kompetensen som 

du behöver för ett större ekonomiskt ansvar. 

Programmet startar nästa gång den 28 mars 2000. 

& HANDELSHÖGSKOLAN 
I STOCKHOLM 
STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS 

Executive Education 
Box 6501,113 83 STOCKHOLM 
TEL 08-736 91 OO • FAX 08-33 IO94 
e-post: exed@hhs.se • www.hhs.se/exed 

I I Skicka mig mer information om Civilingenjörsprogrammet. 
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Posta eller faxj kupongen titt: Vanja Blommé, tel. 08-716 91 11, fax 08-33 i o 94, e-post: vanja.bbmme@hhs.se 
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Samlade resurser ger resultat 
- Att leva upp till de ambitiösa 
och realistiska mål vi satt upp 
och att fortsätta att koncentrera 
vara resurser. 

Ericssons nye finansdirektör 
Sten Fornell tvekar inte när han 
svarar på frågan om vad som 
blir de viktigaste uppgifterna 
under första halvåret i år. 

Ett första resultat av detta visas i 
det bokslutsresultat som presen
teras på fredag den 28 januari. 

När Kontakten träffar Sten 
Fornell för en intervju står det en 
stor blombukett med lyckönsk
ningskort på hans skrivbord. 

Samma morgon har pressmed
delandet om att han blir koncer
nens finansdirektör med stationer-
ing i London gatt ut. I september 
utsågs han till ställföreträdande 
finansdirektör. 

- Jag flyttar till London med 
ambitionen att etablera mitt 
huvudsakliga kontor där, men 
bibehåller också mitt kontor i 
Sverige för att även i fortsättningen 
ha god kontakt med viktiga 
verksamheter här, säger han. 
Genom att etablera huvud
kontorsfunktioner i London 
öppnar vi för att rekrytera inter
nationella toppkrafter till koncern
ledningen. Det är viktigt att hålla 
marknaden informerad om Erics
sons utveckling, och speciellt när 
det gäller de internationella ägarna 
är det lättare att göra det från 
London. 

- Operativt är jag mycket invol
verad i vara bolag i Turkiet och 
Sydafrika och det är enklare att 
flyga dit från London än från 
Stockholm. Min fru, som är tand
läkare, kommer inte att flytta med 
till London till en början, men vi 
har en dotter, som studerar där, 
hon kommer att ta hand om mig, 
skrattar Sten Fornell. 

Ur ett svenskt perspektiv 
Han sticker inte under stol med att 
hösten med alla negativa tid
ningsskriverier var jobbig. Det är 
bra med medias intresse, men 
bevakningen har skett ur ett mycket 
svenskt perspektiv. 

Sten Fornell var hemma i Sverige 
ovanligt mycket i höstas. Själv 
tycker han att alltför lång tid hem
ma ger ett snävt perspektiv. 

- Kista och Telefonplan är inte 
alltid medelpunkten för all verk
samhet. Det är viktigt att hitta ratt 
balans, menar han. 

Den ekonomiska rapportering-

^ i 
"Vi måste fortsätta att bygga upp marknadens förtroende för Ericsson genom att leva upp till vad vi lovat Det gäller både maknadsandelar, ekono
miskt resultat och leveranstider för nya produkter", säger Sten Fornell. Foto: Lars Åström 

en, kassaflödet och koncernens 
omkostnader är några av de områ
den som Sten Fornell ägnat tid åt 
under hösten. 

Ericssons nya organisation som 
infördes för drygt ett år sedan 
medförde att den ekonomiska rap
porteringen blev väldigt omfattan
de och detaljrik. 

Jämfört med tidigare hade, 
omfångsmässigt, en fyrdubbling 
skett. 

- Visst är det bra med ekono
misk information men detaljrike
domen måste avvägas på ratt satt, 
menar Sten Fornell. 

Bottenrekord vändes 
Under hösten har rapporteringen 
förenklats och en halvering av den 
tidigare informationsmängden har 
skett. 

När det gäller kassaflödet, visade 

halvårsbokslutet på ett botten
rekord, men under tredje kvartalet 
blev koncernens kassaflöde åter 
positivt. 

Under 1998 var koncernens om
kostnader 33 procent av omsätt
ningen och under förra året blev 
siffrorna inte bättre. 

- Årets mål är att komma ned 
till 30 procent och det har jag 
förhoppningar om att vi klarar, 
säger Sten Fornell. 

Koncentrerad produktion 
Han tycker att omstrukturer
ingsprogrammet, som han hellre 
vill kalla omställningsprogram, nu 
har tagit fart och natt ut i organi
sationen ordentligt. Det handlar 
om att öka effektiviteten och 
snabbheten i hela företaget och alla 
de åtgärder som vidtas börjar nu ge 
resultat. 

- Koncentration av resurser ska 
gå som en röd tråd genom vår 
verksamhet, betonar han och 
tillägger samtidigt att det redan 
skett ratt mycket på detta område. 

Produktionen har koncentrerats 
till ett fåtal fabriker. Ericsson Servi
ces har skapats som en gemensam 
enhet för service och på samma 
satt har en koncentration skett på 
ekonomisidan med bildandet av 
Ericsson Shared Services. Utveck
lingsresurserna håller nu på att ses 
över. 

"En fantastisk bransch" 
En viktig uppgift under första 
halvåret blir att fortsätta att bygga 
upp marknadens förtroende för 
koncernen. 

- Därför är det nödvändigt att vi 
lever upp till vad vi lovat, både när 
det gäller marknadsandelar, eko

nomiskt resultat och leveranstider 
för nya produkter. Samtidigt måste 
farten på omställningsprogram
met öka, understryker Sten For
nell. 

- Vi verkar i en fantastisk 
bransch med stark tillväxt och vi 
har en stark position, som vi nu 
måste utnyttja på bästa satt, tilläg
ger han. 

Sten Fornell börjde på Ericsson 
och det dåvarande Ericsson Infor
mation Systems 1982, där han var 
ekonomidirektör. 

Efter sex år flyttade han över 
till Ericsson Radio Systems och 
dåvarande affärsområde Radio
kommunikation, nuvarande seg
mentet Nätoperatörer, där han 
varit controller fram till i 
höstas. 

Gunilla Tamm 
gunilla.tamm@lme.ericsson.se 
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Internetlösningar 
samlas i en enhet 
>• Det ska bli ännu roligare att surfa, 
handla och göra bankärenden via nä
tet. Slutanvändaren står i fokus när den 
nya affärsenheten för Internetapplika-
tioner startar 1 februari i år. 

Chef blir Lars Boman, som lämnar 
posten som vice VD för Ericsson i Ja
pan. Strategin är redan klar: Ericsson 
ska bli världsledande inom mobilt In
ternet. Bildandet av affärsenheten, som 
hamnar under affärssegmentet Näto
peratörer, är ytterligare ett steg i den 
riktningen. Fokus kommer ligga på art 
utveckla IP-baserade lösningar, både 
för trådlösa och fasta nät, öka samver
kan mellan olika Ericssonenheter värl
den över, som arbetar inom området, 
och även jobba för standardisering. 
Fler strategiska samarbeten blir aktuel
la, samarbetet med Microsoft hamnar 
inom affärsenhetens ramar. 

800 Ericssonanställda i Dallas, Long 
Island, New York, Raleigh, Stockholm 
och Sundsvall samlas inom den nya en
heten. Huvudkontor kommer ligga i 
Stockholm. 

Jan Lindgren är tillförordnad chef 
för enheten tills Lars Boman tillträder. 

O www.ericsson.se/infocenter 

Verksamheten 
minskar i Karlstad 
>• 170 personer på Ericsson Radio 
Systems i Karlstad berörs när verksam
heten delvis flyttas över till andra delar 
av Ericsson och delvis läggs ned. 

Cirka 90 personer som idag arbetar 
med så kallad plattformsteknik och 
öppna system fors över till Ericsson 
Infotech i Karlstad. Verksamheten 
kring Intelligenta nättillämpningar (IN 
Applications) flyttas till Ericsson i Hol
land. Eneheterna Operations och Site 
Management och Support avvecklas. 

Ericsson tillsammans med de fackliga 
organisationerna hoppas hitta lösning
ar som kan ge den berörda personalen 
nytt arbete inom eller utanför Ericsson. 

Intern helpdesk 
för WCDMA-f rågor 
• Nu finns en helpdesk på intra-
nätet för frågor och svar kring tredje 
generationens mobilsystem WCDMA/ 
UMTS. Genom webbportalen ASQ 
Helpdesk får frågeställaren hjälp dygnet 
runt via en databas och ett nätverk av ex
perter. Om helpdesken inte hittar svaret 
i sin databas går frågan vidare till ett 
nätverk med mer än 300 experter, som 
lämnar svar inom maximalt tre dagar. 

ASQ Helpdesk tar även hand om frå
gor kring GSM och Ericssons olika 
tjänsteerbjudanden. 

® asq.ericsson.se 

Amerikanskt företag 
tar över Privatradio 
Ericsson säljer den del av 
den amerikanska verksam
heten som sysslar med pri
vatradiosystem. Köpare är 
det Pennsylvaniabaserade 
företaget Com-Net Critical 
Communications som har 
specialiserat sig på att sälja 
radionätslösningar till den 
offentliga säkerhets- och 
tjänstemarknaden. 

Ericsson Private Radio Systems, 
PRS, har huvudkontor i Lynch
burg i Virginia och över 700 
anställda. Alla följer med till den 
nye ägaren. 

- Com-Net köpte PRS-perso-
nalens skicklighet och kunskap. 
De anställda kommer art följa 
med till det nya företaget. Före
taget kommer att ligga kvar i cen
trala Virginia, men vi kommer att 
flytta till nya lokaler inom en snar 
framtid, säger Denise Woernle, 
chef för PR och internkommuni
kation vid PRS. 

Lynchburg kommer även fort
sättningsvis art vara en viktig del 
av Ericssons verksamhet i USA. 
Produktion och distribution av 
mobilsystem och terminaler kom
mer att finnas kvar samt affärs
enheterna för ekonomi och 
finans. Antalet Ericssonanställda 
kommer i fortsättningen art vara 
ungefär 3 600. 

Tillkännagivandet ligger helt i 
linje med Ericssons övergripande 
strategi: att koncentrera verksam
heten på mobiltelefonins och 
Internetkommunikationens när
mande till varandra. Strategin har 

Privatradioverksamheten tas över av USA-ägda Com-Net Critical Commu
nications som bildar ett nytt bolag med Ericsson som minoritetsägare. 

inneburit att Ericsson både har 
köpt och avyttrat företag för att 
kunna satsa på den framtida 
marknaden för trådlös kommu
nikation. 

Det nya företaget, som kommer 
att heta Com-Net Ericsson Criti

cal Radio Systems, hoppas art 
köpet av PRS kommer att leda till 
att privatradiomarknaden kom
mer att hamna mer i centrum. 
Denise Woernle berättar vidare: 

- En viktig aspekt på förvärvet 
är att Ericsson väljer Com-Net 

PRODUKT MED ANOR 
När Ericsson säljer privatradio-
verksamheten försvinner de pro
dukter som under ett antal år 
utgjorde en viktig del av Ericsson 
Radio Systems. 

Företaget som från starten 1919 
hette Svenska Radioaktiebolaget 
SRA, började 1943 att sälja privata 
radiosystem till bland annat poli
sen. När Ericsson och amerikanska 
General Electric bildade ett ge
mensamt bolag 1989 betydde det 
att privatradio ökade i och med 
sammanslagningen med CE:s mo
bilradioverksamhet i Lynchburg, 
USA Det mest kända systemet 
därifrån torde varit Edacs. För nå
gon tid sedan lades all mobilradio
verksamhet i Sverige ned. 

som köpare, på grund av att 
företaget har för avsikt att kon
centrera verksamheten på den 
mobila landradiomarknaden och 
behålla de kundåtaganden som 
finns idag, samtidigt som företa
get ska försöka få nya kunder. 
Personalen får möjligheter till ut
veckling allteftersom företaget 
växer. 

Ericsson kommer att fortsätta 
äga en mindre del av företaget 
eftersom man vill skapa konti
nuitet för både personal och 
kunder under övergångsperioden. 

Matthew Tapsell 
matthew.ta psellglme.ericsson.se 

H www.com-netericsson.com 

Nysatsning på intern-TV 
Två projekt pågår för att för
bättra koncernens intern-TV. 
Färdiga paketlösningar och 
möjlighet att uppdatera med 
ESOE, Ericsson Standard 
Office Environment 

Elisabeth Ljungberg har tagit över 
ansvaret för intern-TV på koncer
nnivå. 

- På Ericsson i Gävle pågår ett 
pilotprojekt, där vi testar ett nytt 
system och en ny programvara. 
Om det går bra kommer vi att 
lämna det nuvarande Scalasyste-
met och gå över till Composition 
2000, berättar hon. 

Systemet används idag av 

bland andra Telia. Ericsson sa
marbetar med företaget Cetevo 
som utvecklat 
det för att 
ta fram en 
odernare 
version med 
webbgräns-
snitt. Det 
kommer att 
bli billigare 
både i inköp 
och underhåll. 

En stor och viktig fördel är att det 
går att lägga in programvaran i 
ESOE-paketet. Beslut om system
byte fattas i början av sommaren. 

Det andra projektet är att ta 

Elisabeth 
Ljungberg 

fram färdiga paketlösningar för 
intern TV-sändningar till alla lo
kalbolag. Det kommer att kräva 
en del ny utrustning, för de som 
idag har Scala, eftersom Scala-
systemet och Composition 2000 
inte är kompatibelt. All informa
tion om detta kommer att finnas 
tillgänglig när Gävleprojektet är 
avslutat i sommar. 

Elisabeth tar gärna emot 
tips om nyheter att lägga 
in. För detta finns också en 
särskild brevlåda med adressen 
internal.tv@lme.ericsson.se 

Gunilla Tamm 
gunilla.tamm@lme.ericsson.se 

Allt fler hittar 
till Info Center 
• Sedan starten i augusti 1999 
har antalet besökare på Ericsson
koncernens nyhetswebbsida In
formation Center ökat. 

Information Center ligger på 
Internet och är åtkomlig från 
Ericssons officiella hemsida 
www.ericsson.se. 

Internt återfinns den på insi-
de.ericsson.se. 

Sajten är en av Ericssons mest 
besökta och en bra källa för den 
som vill veta senaste nytt inom 
koncernen. 

Under en månad har det som 
mest varit över en halv miljon be
sökare. 

Do jo fil säker with 
your kunskaper in 
presentationsteknik? 

Specialanpassade språk-, presentationsteknik-

och sekreterarkurser på engelska i England, 

till oslagbart bra pris. 

Besök oac.ericsson.se för mer info. 

Office Application Consulting 

Ericsson Business Consulting 

ERICSSON $ 
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Energy Systems säljs ut HALLA DÄR 

Under förra veckan blev det 
klart att Ericsson Energy 
Systems säljs till amerikans
ka Emerson Electric. Energy 
Systems med 2 700 anställda 
varav 1 700 i Sverige är idag 
en del av Ericsson Compo
nents. De anställda följer 
med till den nye ägaren. De 
500 personer inom Energy 
Systems som arbetar med 
kraftmoduler blir dock kvar 
hos Ericsson som en del av 
bolaget Ericsson Micro
electronics. 

Emerson Electric betalar drygt sex 
miljarder kronor för Ericsson 
Energy Systems, som kommer att 
drivas vidare som en egen enhet 
inom Emerson Electric. 

Ericsson Energy Systems är 
idag en lönsam del av Ericsson 
men ingår inte i den kärnverk
samhet som koncernen koncen
trerar sig kring. 

Därför har Ericsson valt att 
sälja. Under en övergångsperiod 
på tre år förbinder sig Ericsson att 
fortsätta att köpa produkter från 
bolaget även efter att Emerson 
Electronic tar över. 

Störst på marknaden 

Det har funnits flera intresserade 
köpare med i processen. 

- Vi valde att sälja till Emerson 
eftersom bolaget i och med detta 
uppköp kommer att bli den 
största leverantören på markna
den. Emerson har också väsentlig 
erfarenhet av kraftprodukter för 
telekom, säger Sigrun Hjelmquist 
chef för Ericssons Components. 

Rolf Pettersson som idag är chef 

Howard Lance från Emerson Electric skakar hand med Rolf Pettersson efter att affären gatt i lås. Rolf Pet
tersson kommer fortsatt att leda Energy Systems under de nya ägarna Emerson. Foto: Lars Åström 

för Ericsson Energy Systems, 
kommer att fortsätta att leda 
verksamheten under nya ägaren. 

Ledningen kommer att vara 
kvar i Kungens kurva i södra 
Stockholm. 

Mycket arbete återstår 

Affären har genomförts på 
mycket kort tid. Den 9 november 
träffades parterna första gången. 
Idag finns ett bindande avtal men 
en hel del arbete återstår. 

Den främsta uppgiften blir att 
särskilja Energy Systems ur den 
integrerade verksamheten med 
Ericsson utomlands. Allt arbete 

förväntas vara klart inom några 
månader. 

Patrik Linden 
patrik.1inden@lme.ericson.se 

DETTA AR EMERSON 

Ett amerikanskt globalt konglo
merat med verksamhet inom fem 
olika områden med huvudkonto
ret i Missouri, USA 

En tiondel av nuvarande om
sättning kommer från produkter 
inom energi- och kraftområdet 

Förutom elektronik och tele
kom har Emerson divisioner för 
processkontroll, industriautoma-

© www.ericsson.se/infocenter 
@ www.eka.ericsson.se/energy 
® www.ericsson.se/energy/ 

tion, ventilation och kylning samt 
tillämpningar och verktyg. 

Förra året omsatte Emerson 
115 miljarder kronor och har idag 
128 000 anställda. 

Emerson har tidigare köpt 
energisystemverksamheten från 
Nortel. 

© www.emersonelectric.com 

Hög tid att boka CeBIT 
Det är nu hög tid att boka 
årets CeBIT-resa till Hanno
ver. Ericsson visar mycket 
nytt och spännande. Den 
vane CeBIT-besökaren 
kommer att märka att 
Ericsson i år satsar på tyd
ligare budskap och färre 
produkter. 

- De senaste åren har CeBIT 
bara vuxit. Fler produkter och 
större kostnader för varje år. Må
let för årets CeBIT är att visa på 
Ericssons styrka inom mobilitet, 
ha tydligare budskap och kapa 
kostnader, säger Per Söderström, 
projektledare för Ericssons med
verkan på CeBIT. 

Mässan pågår mellan den 
24 februari och den 1 mars. Det är 

en av världens största telekom-
och IT-mässor. 700 000 personer 
vänatas besöka mässan. 

DEt övergripande temat för 
Ericssons medverkan på CeBIT är 
"the Power of Mobility". Mobilitet 
är en av de starkaste drivkrafterna 
inom data- och telebranschen. 

Ericsson visar tillämpningar 
och produkter inom tredje 
generationens mobiltelefoni, GPRS, 
mobilt Internet, mobil e-handel, 
det mobila kontoret, datakom och 
multiservice nätverk. 

Mia Widell örnung 
mia.wide!l@lme.ericsson.se 

O inside.ericsson.se/cebitOO 

Utmaningen inför CeBIT för pro
jektledaren Per Söderström har 
varit att tvinga fram tydligare 
budskap, kapa kostnader och 
satsa på färre men ratt applika
tioner och produkter. 

Foto: Lars Äströn 

Standard 
klar för UMTS 
>* Specifikationerna för första 
utgåvan av mobilsystemstandar-
den UMTS är nu fastställda. Beslu
tet togs i december av bransch
organisationen 3GPP. 

3GPP består av sex regionala 
standardiseringsorgan samt re
presentanter för leverantörer och 
operatörer. 

Organisationen fastställde un
der decembermötet över 300 spe
cifikationer för den första UMTS-
standarden för den tredje genera
tionens mobilsystem. Standarden 
bygger på en utveckling av GSM:s 
kärnnät samt WCDMA och TDD 
som tekniker för radioöver
föringen. 

O www.3gpp.org 

Roland Sjöö 
... Millennium Program Officer, 
som efter år av förberedelser nu 
kan andas ut vad gäller millennie-
skiftet 

>• Hur känns det? 
- Skönt och tomt. 

• Har ni ett fullständigt facit på vad 
som hänt? 
- Nej, vi får fortfarande in rapporter, 
men det gäller endast småsaker. Totalt 
sett har inget allvarligt inträffat, bara 
skönhetsfel som varit lätta att komma 
runt och som inte påverkat vår pro
duktion eller vara kunder. Vår instal
lerade bas har, liksom all infrastruktur 
i samhället i stort, klarat sig väldigt 
bra. Vi är positivt överraskade. 

>• Förberedelserna har kostat 2,9 
miljarder kronor för Ericsson. Var allt 
jobb nödvändigt? 
- Vi har gjort det vi behövt göra för att 
klara millennieskiftet på ett bra satt. 
Jag är övertygad om, att om vi 
inte hade gjort alla förberedelser, då 
hade vi fått allvarliga problem. Vi har 
fått mycket feedback från kunder som 
uppskattat att vi tagit frågan seriöst. 
Vi fanns på plats och hade resurser 
och planer för att snabbt avhjälpa 
felen, om det som inte fick ske ändå 
skulle ha inträffat. 

• Vad väntar härnäst för dig och din 
enhet? 
- Under februari kommer vi med en 
slutrapport. Där tar vi bland annat upp 
vilka initiativ och förbättringar vi tyck
er att Ericsson ska ta vara på och fora in 
i den dagliga verksamheten. Vi förbere
der oss nu för skottdagen den 29 febru
ari, som är ett av de åtta datum som 
finns med i vår teststrategi för att säkra 
vara system och produkter. Vår bedöm
ning är att allt kommer att gå bra. 

- Millennium Project Office avveck
las nu etappvis. Av de sammanlagt 50 
anställda i projektet har över hälften 
slutat och övergått till andra enheter 
inom Ericsson eller till andra företag. 
Själv har jag uppdrag till sista mars. Vad 
som händer därefter vet jag inte ännu. 

Nils Sundström 
nils.sundstrom@lme.ericsson.se 

Improve your engelska 
with hjälp of 
intensive studies! 

Specialanpassade språk-, presentationsteknik-

och sekreterarkurser på engelska i England, 

till oslagbart bra pris. 

Besök oac.ericsson.se för mer info. 

Office Application Consulting 

Ericsson Business Consulting 
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Ny syn på 
inspektioner 
Inspektioner är tråkiga. Revi
sioner är onödiga. I dag är 
detta en vanlig uppfattning. 
Men om man ska tro en grupp 
förkämpar kommer detta att 
förändras. De anser att 
inspektioner kan spara pengar 
och att revisioner ökar vins
tema. 

Från Local Development Centre i 
Burgess Hill i England har man 
rapporterat om besparingar på 
1,35 miljoner pund, sex gånger 
större än det investerade beloppet. 
Metoderna har utvecklats av affärs-
rådgivare, så kallade Champions, 
vid Ericsson's Reviews and Inspec
tion Academy (ERIA). 

Med stod från Ericsson's Business 
Consulting Sweden group har ERIA 
för avsikt art bli centrum för revi
sioner och inspektioner, ofta kallat 
RI. En webbplats har nyligen öpp
nats med information om hur RI 
kan hjälpa personer som arbetar 
med projekt. Robert MacFarland 
som arbetar för Ericsson i Storbri
tannien tror art det finns mycket 
stora fördelar med RI vid projekt
arbeten på alla nivåer inom Erics
son. 

- Det är tänkt att webbplatsen 
ska vara ett skyltfönster, där vi kan 
visa vara produkter och tjänster för 
vara kunder. Det kommer att fin
nas forum, nyhetsbrev, möjligheter 
att delta i diskussionsgrupper på 
nätet om RI samt lösningar på pro
blem och svar på frågor som kan 
komma att uppstå. 

Tidigare har ERIA:s RI-metoder 
begränsat sig till utveckling av 
hård- och mjukvaror. Akademin 
anser emellertid att dessa metoder 
kan användas inom hela Ericsson 
och förhoppningen är nu, att 
webbplatsen ska bli en plattform 
för alla som är intresserade av 
deras idéer. 

Matthew Tapsell 

matthew.tapsell@lme.ericsson.se 

@ randi.ericsson.se 

Revision och inspektion är inte 
något tråkigt nödvändigt ont Det 
är ett satt att spara stora pengar. 
På webbplatsen finns metoder 
och tips som olika delar av Erics
son kan använda för att spara 
pengar. Illustration: Kerold Klang 

Ericsson hjälper de 
drabbade i Venezuela 
översvämningen i Venezuela 
i december är den största 
naturkatastrof i Latinamerika 
någonsin. 50 000 människor 
saknas och 300 000 har förlo
rat sina hem. Inga Ericsson-
anställda skadades allvarligt 

Tre av de anställda och deras 
familjer har dock förlorat sina hem 
och några var tvungna att föras till 
sjukhus. 

- Det var ett par mycket nervösa 
dygn, innan vi visste var alla var. Vi 
har cirka 500 anställda, så det 
tar ett tag att få tag på allihop. 
Dessutom var stora delar av 
telekommunikationerna utslagna i 
de drabbade områdena, berättar 
Olle Ulvenholm, chef för Ericsson i 
Venezuela. 

Direkt efter katastrofen började 
Ericsson och de anställda där arbe
ta för att på olika satt hjälpa drab
bade. 

- Många gav sig ut och hjälpte 
till i det allmänna räddnings
arbetet. Pengar samlades in. Soli
dariteten med de drabbade var 
väldigt fin och stark, berättar Olle 
Ulvenholm. 

Fyra av Ericssons fyrhjulsdrivna 
bilar med förare fraktade mat, vat
ten och mediciner på uppdrag av 

Hela kvarter spolades bort och ur leran stack bara bilamas antenner upp. Området utanför Caracas i Venezuela 
drabbades hårt i översvämningskatastrofen i december. Foto: Pressens bild 

Röda Korset. Tre andra åkte skyt
teltrafik med proviant åt nöd
ställda längs kusten. Dessutom do
nerades 50 mobiltelefoner som 
Ericssons kund Movilnet snabbt 
distribuerade till hjälporganisatio

ner som ledde räddningsinsatserna. 
Ericsson satte även upp ett antal 

radiolänkar, MINI-LINK. Men 
arbetet med att reparera skadorna 
på telenäten är långt ifrån klart. 
Ericsson samarbetar därför nu 

med sina två kunder i Venezuela, 
Movilnet och CANTV för att 
kommunikationerna ska kunna åte
ruppbyggas. 

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

"Jag hade änglavakt" 
- Kalla det änglavakt eller tur, 
men jag är oerhört glad att jag 
klarade mig med livet i behåll. 

Erik Nordling, styrelseledamot i 
lokalbolaget i Venezuela, var på väg 
till ett styrelsesammanträde i Vene
zuela. Men istället för ett par van
liga dagar med möten blev de hans 
värsta någonsin. 

Erik möttes av Hermes Cabrera, 
Ericssons chaufför, på flygplatsen. 
Hermes berättade att tunnlarna 
genom berget från flygplatsen mot 
centrala Caracas var fyllda med 
vatten och det fanns risk för ras. 
Han föreslog att de skulle stanna 
över natten i hans hus, som låg all
deles i närheten. 

- Vi lyckades ta oss fram till 
huset, berättar Erik. 

Halv fyra väckte Hermes Erik. 
Från balkongen i den lilla lägen
heten syntes hur sluttningen längre 
upp på berget hade börjat ge med 

sig. Brunt vatten forsade kring 
huset. 

- Bilar, en soffa, ja hela hem
inredningar flöt förbi i vattnet och 
bottenvåningen hade fyllts med 
vatten. Vi kunde inte göra något. 
Det var bara att hålla tummarna, 
berättar Erik. 

Avskurna från omvärlden 

Elen och vattenförsörjningen var 
borta. Den fasta telefonin likaså. 
Men mobiltelenätet fungerade 
fortfarande och Erik kunde använ
da det sista i telefonbatteriet för att 
ringa hem och till chefen för Vene
zuela, Olle Ulvenholm. Därefter 
var de avskurna från omvärlden. 

Hela nästa dag var en lång vän
tan. Dagen efter det började de art 
gå emot flygplatsen. 

- Det var då jag blev varse, art 
detta var mycket allvarligare än jag 
någonsin kunnat föreställa mig. 
Vägarna, broar och hela kvarter 

hade försvunnit. Vi klafsade i 
leran, gick ovanpå bilar och radio
antenner som stack upp ur leran. 

Flygplatsen hade börjat förvand
las till en central för räddnings
arbetet. Erik lyckades därifrån ta 
sig upp till Caracas centrum, som i 
stort sett inte alls hade drabbats. 
Och efter några dagar kunde han 
lämna landet. 

Solidaritet och värme 

- Det var en oerhörd lättnad att 
komma därifrån. Samtidigt blöder 
hjärtat för de drabbade och visst 
har man dåligt samvete över att 
lämna landet. Men i styrelsen korn 
vi fram till att det bästa vi utlän
ningar kunde göra för vara vänner 
i Venezuela var art tara så lite som 
möjligt på de knappa resurserna 
och att försöka sprida information 
om vad som hade hänt. 

- Det starkaste bestående intryc
ket var nog ändå inte själva förstö-

Erik Nordling upplevde några 
hektiska dygn mitt i Venezuelas 
översvämningskatastrof. 

Foto: Jim Mejfa Mittmann 

relsen, utan värmen och solidarite
ten som uppstod. Människor sam
lades och delade på det lilla man 
hade, man hjälpte främlingar som 
jag, men framför allt de som råkat 
illa ut. Hermes Cabrera, och alla 
andra människor som hjälpte, är 
vard all heder, reflekterar Erik 
Nordling. 

Mia Widell Örnung 

ERICSSON 

OOAD med UML - Rose - RUP - Kravhantering - m.fl. 
Ericsson Business Consulting erbjuder 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 
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FORALDRALONEN 
Föräldralönen innebär att Erics
son kompletterar samhällets för
äldraförsäkring för anställda 
inom Storstockholmsområdet. 
Föräldraförsäkringen ersätter för-
äldralediga med 80 procent av 
lönen upp till 22 750 kronor. 
Ericsson fyller ut ersättningen, så 
att den anställde får 90 procent 
av lönen upp till 22 750 kronor 
(max 60 dagar) och 80 procent 
för den överskjutande delen 
(max 180 dagar). Det innebär ex
empelvis att en person som tjä
nar 20 000 per månad får cirka 
2 000 per månad av Ericsson och 
en som tjänar 25 000 kronor får 
cirka 4 000 kronor från Ericsson 
före skatt under delar av ledighe-

\ ten. Ersättningen utgår endast för 
ledigheter längre än 21 dagar. 

Jorun Åkerberg och Per Hansson 
har bägge varit hemma med sonen 
Leo. De har haft nytta av Ericssons 
föräldralön. Tillsammans har de 
tjänat flera tuenlappar. 
Foto: Lars Åström 

Fler tar ledigt med ny föräldralön 
Ericssons satsning på föräldralön har 
hittills givit mycket goda resultat Allt 
fler föräldrar på Ericsson i Storstock
holm tar ut längre föräldraledigheter, 
visar Kontaktens beräkningar. 

- Föräldralönen är definitivt välkommen. 
Dessutom bidrar den till att göra Ericsson till 
en attraktiv arbetsgivare, säger Jorun Åker
berg, projektledare för WAP på Ericsson 
Business Consulting, som har varit hemma 
med sonen Leo i elva månader. 

Under den perioden fick hon ut cirka 
20 000 kronor mer att leva på, än om hon 
bara hade haft pengar från föräldraförsäk
ringen - tack vare föräldralönen. 

Nu är det pappa Per Hanssons tur. Han är 
också Ericssonanställd och jobbar med sam
ordning för kunddokumentation av GSM-
system i Kista. Han ska vara hemma i åtta 
månader och även han tjänar några tusen
lappar på föräldralönen. 

Särskilt bland de män som tjänar mer än 
22 750 märks en tydlig ökning av föräldrale
digheten. I den gruppen ökade antalet uttag

na timmar med 77 procent under perioden 
juni till oktober jämfört med samma period 
förra året. 

- Att döma av de här första siffrorna tycks 
den här satsningen ha slagit väl ut. Tanken 
med föräldralönen var just att skapa bättre 
möjligheter att vara föräldraledig för dem 
som annars skulle drabbas av stora inkomst
bortfall. Ekonomin ska inte sätta hinder för 
dem som vill vara hemma, säger Göran 
Whitlock, ansvarig för jämställdhetsarbetet 
inom Ericssonkoncernen. 

Göran Whitlock ska nu utvärdera föräldra
lönen och undersöka exakt hur mycket den 
har kostat koncernen. 

Föräldralönen har flera syften. Dels är det 
ett satt att ytterligare stärka Ericssons image 
som arbetsgivare. En stor del av den 
arbetskraft Ericsson vill locka till sig är för
äldrar och för en stor del av dem underlättar 
en sådan här förmån. Dels arbetar Ericsson 
aktivt för att förbättra jämställdheten inom 
företaget. Ericsson vill locka fler kvinnor att 
avancera till chefs- och expertjobb. Samti
digt vill man att fler chefer, som idag oftast är 

män, ska föregå med gott exempel och ta ut 
föräldraledigt. 

- Det går alldeles utmärkt bra som chef att 
vara föräldraledig. Det gäller bara att vara 
bestämd och planera i god tid. I mitt fall 
ställde två sektionschefer upp och täckte upp 
för mitt jobb, men för mig var föräldraledig
heten så viktig att jag var beredd att avstå 
från mitt jobb som avdelningschef, berättar 
Ulf Enhager, på Ericsson Radio i Nacka. 

Ulf Enhager har varit hemma med bada si
na barn, 2 och 6 år gamla. Nyligen var han 

SA MANCA FICK FÖRÄLDRALÖN 

Kontaktens undersökning, med statistik från 
lönekontoret, visar att antalet personer i de 
högre lönegrupperna (över 22 750 kr/må
nad) som tar ut längre föräldraledigheter 
har ökat markant. 

Föräldralediga, minst 21 dagar: 

hemma ett halvår med sin yngsta och tjänade 
flera tusenlappar per månad på föräldralö
nen. Han och hans fru tjänar lika mycket, 
varför ekonomin inte påverkades av vem 
som var hemma och hur länge. 

- Om skillnaden mellan de bägge lönerna 
är väldigt stor, finns det en risk för att den som 
tjänar mycket helt enkelt inte får vara hemma. 
Det hindret försvinner med föräldralönen, sä
ger Ulf Enhager. 

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

Däremot är antalet i stort sett oföränd
rat bland anställda som tjänar mindre än 
22 750. Statistiken omfattar de större bo
lagen inom Storstockholmsområdet. 

1998, maj - sept 1999, maj - sept 

Antalet kvinnor med 22 750 kr eller mer: 66 
Antalet män med 22 750 kr eller mer: 20 
Antalet uttagna timmar, kvinnor totalt: 149 130 
Antalet uttagna timmar, män totalt: 40 300 

99 (+50%) 
35 (+75 %) 
181 000 (+21,3%) 
ca 65 300 (+ 62 %) 

Ericsson Microwaves fick pris för 
bästa jämställdhetsarbete 1999. 
Foto: Marie Ullnert/Kamerareportage 

Europamästare pa jämställdhet 
I mitten av december belöna
des Ericsson Microwave för 
sina insatser på jämställd
hetsområdet Priset Ericsson 
European Equal Opportunities 
Award, ska delas ut årligen för 
att uppmuntra jämställdhets
arbetet i koncernens europe
iska bolag. 

- Det var inget snack om vem 
som skulle få årets pris. Ericsson 
Microwave Systems stod i en klass 

för sig, berättar Göran Whitlock. 
Europakommittén - en samman

slutning av medarbetarrepresen-
tanter från Ericssons europeiska bo
lag- har instiftat och delar ut Erics
son European Equal Opportunities 
Award till det bolag, eller enhet, 
som gjort den bästa jämställdhets
åtgärden under det gångna året. 

- Vår tanke med priset är att pre
miera de enkla, smarta lösningarna 
snarare än de stora och omfattan
de. Den belönade jämställdhets

satsningen ska vara lätt att kopiera, 
säger Göran Whitlock, ordförande 
i europakommitténs arbetsutskott. 

1999 års pris gick till Ericsson 
Microwave Systems för ett jäm
ställdhetsprojekt, som företaget dri
ver tillsammans med Chalmers, för 
att öka andelen kvinnliga studenter 
på linjerna för data- och elektro
teknik. Bolaget har också bland an
nat mentorprogram för kvinnliga 
ledare, ett utvecklingsprogram rik
tat till kvinnliga medarbetare och 

skolprogram med målet att locka 
tjejer till tekniska utbildningar. 

- U r chefernas engagemang har 
det vuxit fram en kultur där jäm-
ställdhetsarbete ses som något posi
tivt, något som ska tas på allvar. I dag 
har flera av Ericsson Microwaves di
visioner egna jämställdhetskom
mittéer som jobbar praktiskt och 
engagerat med frågan, säger jäm
ställdhetsansvarig Louise Heime. 

Niclas Henningsson 

S T F I n g e n j ö r s u t b i l d n i n g A B 

t fn 08-613 82 00 • tax 08-21 2C) 82 

c-post: it. jnfo@stf.se • www.stf .se/ i t 

Adressen för högaktuella kurser inom 

Data- , Tele-, och Radiokommunikation 

www.stf.se/it 

Vårens nya kurser 

• 1 MOS - radiobaserad bredbandsteknik 

• GPRS - General Packet Radio Sep. ices 

• Webbeo som informationssystem 

införande och upphandling 

tekna och arkitektur 

• \ 'I'M Workshop 

• TCP IP - Basics English version! 

• IP-säkerhet 

mailto:mia.widell@lme.ericssoom.se
mailto:it.jnfo@stf.se
http://www.stf.se/it
http://www.stf.se/it


8 O M V Ä R L D KONTAKTEN NR 1 2000 

Jan-Åke Kark är nu återigen VD för Telia efter Norgeäventyret Foto: Lars Äström 

Nya krafttag 
efter sprucken 
telefusion 
Det som kunde blivit förra århund
radets största nordiska affär sprack. 
Att Telenorledningen inte klargjorde 
alla avsikter och affärsplaner från 
början var huvudorsaken till miss
lyckandet. Nu är Jan-Åke Kark till
baka på VD-posten för Telia. Här de
lar han med sig av sina erfarenheter 
från den spruckna fusionen och sina 
framtidsplaner för Telia. 

Samgåendet mellan svenska Telia och 
norska Telenor hade blivit en unik affär i 
flera avseenden. Det hade blivit den hittills 
största utförsäljningen av ett svenskt stat
ligt företag och århundradets största nor
diska affär - alla kategorier. Dessutom 
kunde det blivit den första fusionen i värl
den mellan två tidigare statliga tele-
monopol. Men den sprack. Jan-Åke Kark 
ger sin förklaring till varför det blev som 
det blev. 

- Telenor lade inte alla korten på bordet 
från början, exempelvis att de ville att 
affärsenheten för mobilsystem skulle ligga i 
Norge. Det var den främsta orsaken till 
upplösningen. Visst fanns det andra 
mindre svårigheter, som en kulturkrock 
som märktes under de första månaderna, 
men inget som hade med separationen att 
göra. 

Statistiken visar att endast två av tre 
fusioner lyckas. Den största svårigheten 
med sammanslagningar är inlåsningseffek
ten, som Jan-Åke Kark kallar den. När två 
företag diskuterar samarbetsformer och 
jobbar med att foga samman två före
tagskulturer, är risken hög att man tappar 
fokus på marknaden, vilket ofta är ödesdi
gert. Telia och Telenor inte undantaget. 

- Vi har tappat något av vår position i 
Europa och en liten del av vara mark
nadsandelar i Sverige. Vad gäller tekniska 
framsteg har vi inte tappat någonting, me
nar Jan-Åke Kark. 

Men säg något ont som inte bär någon
ting gott med sig. Trasslet med fusionen 
har skapat en revanschlusta bland medar
betarna på företaget. 

- Jag märker en jävlaranammastämning, 
vi vill visa Sverige vad vi går för. Det är här
ligt att känna det nu efter alla turer. Men vi 
föraktar inte Telenor och vi fortsätter att 
samarbeta på vissa områden. 

Lärdomarna från den tänkta fusionen är 
en annan positiv del. 

- Att lägga alla korten på bordet från 
början är avgörande. När man ger sig in i 

ett samarbete, måste man också inse att 
sammanfasningen kräver mycket mer jobb 
än man kan tro. 

- E n annan positiv erfarenhet är all 
mediaträning jag fått under den här tiden, 
säger Jan-Åke Kark och skrattar. 

Att återta posten som VD för Telia, efter 
en kort tid som arbetande styrelseord
förande i Telia-Telenor, kändes ratt. 

- Jag är inte förvånad över utnämning
en, det känns naturligt att gå tillbaka till 
min gamla roll igen, menar han. 

På fredag presenterar han en ny affärs
strategi för styrelsen som allmänheten får 
ta del av i vår. Någon ny stor fusion står inte 
för dörren. Men flera internationella sam
arbeten och uppköp planeras. 

Kark poängterar också vikten av ett fort
satt nära samarbete med Ericsson. I stora 
drag handlar den nya strategin om en 
enklare bolagsstruktur, nya grepp inom 
ledarskapsområdet och en fortsatt rationa
lisering. Idéerna inom ledarskapsområdet 
känns igen från Ericsson Microwave 
Systems, där Jan-Åke Kark var VD under 
nästan fyra år (april 1995 till mars 1999). 

- Med stod av en god samverkan mellan 
affärsstrategi, företagskultur och modernt 
ledarskap kunde jag fyrdubbla vinsten 
under tre år på Ericsson Microwave. Den 
erfarenheten var viktig när jag arbetade 
fram den nya affärsstrategin på Telia, 
menar Jan-Åke Kark. 

Ulrika Nybäck 
uirika.nyback@lme.ericsson.se 

J A N - A K E K A R K O C H T E L I A 

April 1995: Jan-Åke Kark utses till VD 
för Ericsson Microwave Systems. 
Våren 1997: Kommunikationsminister 
Ines Uusmann var beredd att ge klar
tecken för en privatisering av Telia, 
men statsministern satte stopp. 
Mars 1999: Jan-Åke Kark tillträder 
som VD för Telia. 
Mars 1999: Fusionsavtal mellan Telia 
och Telenor undertecknas. 
December 1999: Fusionen spricker. 
Januari 2000: Jan-Åke Kark tillbaka 
som VD för Telia. 
Ny ordförande för Telia (efter Kark) är 
Lars-Eric Petersson, tillika VD för Skan
dia. Han lämnar därmed sin post som 
ledamot i Ericssons styrelse. 
Telia omsatte förra året 51 miljarder 
kronor och gjorde en vinst på 4 miljar
der. 

Jan-Åke Kark tror 
att den misslyckade 
fusionen svetsat sam
man personalen inom 
Telia mer än tidigare. 
Före jobbet på Telia 
var han VD för Erics
son Microwave 
Systems. 

mailto:uirika.nyback@lme.ericsson.se
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Nytt verktyg på webben 
för analys av omvärlden 
Nu på fredag den 28 januari 
lanseras en ny webbplats för 
alla medarbetare som vill och 
behöver känna till industri-
och tekniktrender, konkur
rentinformation, nyheter om 
stora kunder och branschin
formation i a l lmänhet 

Business Intelligence Center Por
tal, BIC, är en vidare utvecklingen 
av den tidigare Buisiness Infor
mation Center. Bakom satsningen 
står Corporate Business Analysis 
& Intelligence. Portalen har ge
nomgått stora och påtragliga för
bättringar. Det är nu mer ett ana
lytikerverktyg än ett bibliotek. 
Genom att samla den interna och 
externa omvärldsinformationen 
på en plats sparar Ericsson stora 
pengar och kan samtidigt se till att 
kvaliteten är hög och att 
informationen blir tillgänglig för 
samtliga. 

Alla anställda med tillgång till 
intranätet kan utnyttja över 10 
gigabit av information som är 
enkelt sökbar. 

- Med den omarbetning vi 
gjort av webbplatsen och de intel
ligenta sökmotorerna, kan använ
darna utnyttja sin tid till att tänka 
och analysera istället för att leta 
information, säger Eric Wedin 
som är ansvarig för webbplatsen 
tillsammans med fyra kolleger. 

"Ett steg i ratt riktning" 
Webbplatsen ingår som en del i 
koncernens enhet 
världskunskap 
och affärsana
lys. 

- Den nya 
webbportalen 
är ett stort steg 
i ratt riktning. 
Det är verkty
get som vän
der sig till alla 
anställda. Koncernens profes
sionella analytiker har även till
gång till andra webbverktyg, för
klarar Mats Vilander, chef för 
Ericsson Corporate Business 
Analysis and Intelligence. 

Rapporter från externa företag 
som säljer omvärldsinformation 
är dyra och har tidigare köpts in 
på olika hall i koncernen. 

Nu kan de köpas in centralt och 
läggas ut på webbplatsen till bara 
en bråkdel av kostnaden. Det blir 
också lättare art se till att alla hela 
tiden har uppdaterad information. 

Utvalda personer runt om i 

Mats Vilander 

Eric Wedin är ansvarig för den nya omvärldsportal för intranätet som öppnar på fredag, Business Intelli
gence Center, BIC bicericsson.se. Där kan du hitta allt du behöver om konkurrenter och branschen. 

Foto: Patrik Linden 

världen kommer att ha skrivrät-
tigheter till webbplatsen och själ
va kunna lägga in information. I 
den gruppen ingår Ericssons ana
lytiker runtom i världen. Alla an
vändare kan dock kommentera 
inlägg och skicka 
bidrag till redaktionen. Det 
finns diskussionsforum för olika 
ämnesområden. 

Eric Wedin visar stolt upp alla 
de nya funktioner som finns från 
den 28 januari. 

- Det går bland annat att 
lägga upp egna så kallade agenter 
som bevakar dina intresse
områden. Du kan skriva en fråga i 
klartext och få en lista med 
relevanta texter. Efter att ha gjort 
en gallring bland urvalet, gör 
agenten en förnyad sökning med 
hänsyn till hur du gallrat. På 
så satt blir agenten allt mer anpas
sad efter dig, ju mer du använder 
den. 

Sökning i tre nivåer 
- Egentligen är uttrycken Busi
ness Intelligence eller Business 
Information, som omvärldsinfor
mation kallas på engelska, 
lite vilseledande, säger Eric 
Wedin. 

- Man kan tro att det inte finns 
något om teknik, utan att det bara 
handlar om affärsinformation. Så 
är det inte. Många av vara inne
hållsleverantörer och analyser 
handlar om just teknik. 

Informationssökningen på webb
platsen sker i tre nivåer. Det simp
laste är att helt enkelt leta själv med 
hjälp av sökagenterna. 

Nästa nivå är att med hjälp av 
webbplatsen få reda på vem på 
Ericsson som arbetar med dessa 
frågor och kontakta honom eller 
henne. 

Tillgängligt för alla 
Som en tredje väg kan de som 
arbetar med Business Information 
Center lägga ut ett utredningsupp
drag på en extern konsult, om 
informationen inte redan finns. 
Resultatet publiceras naturligtvis på 
webben och blir tillgängligt för alla. 

- När man lagt upp en sök-
agent, alltså en fråga om ett visst 
ämnesområde, går det även att 
se vilka andra användare som 
ställt liknande frågor till systemet. 

På så satt kan man hitta kolleger 
som arbetar med samma sak 
fastän de kanske sitter på ett helt 
annat Ericssonbolag, säger Eric 
Wedin. 

Det är möjligt att göra flera 
olika profiler för sökagenter om 
man jobbar med olika områden. 
Till exempel kan man söka på 
WAP-utvecklingen i USA och på 
fastnätsutveckling i Europa. 

Personerna bakom Business 
Intelligence Center-portalen 
kommer under våren att resa runt 
i världen och presentera den 
nygamla webbplatsen och hålla 
utbildningar. På webben kan du 
se när de är på olika platser. 

Patrik Linden 

patrik.linden@lme.ericsson.se 

E i bic.ericsson.se 

ALLT OM KONKURRENTERNA 

På Business Information Centers 
öppningssida hittar du analyser 
och nyheter som är av allmänt 
och övergripande intresse. 

Här finns även en kalender 
med händelser. Du kan dag för 
dag se vad som händer inom 
branschen i världen. Det kan till 
exempel vara mässor och semi
narier. 

Rapporter från externa leveran
törer och Ericssons egna analy
tiker finns listade samt ett diskus
sionsforum för aktuella frågor. 

På öppningssidan finns även 
ämnesområden listade. Du kan 
söka på nyheter eller efter infor
mation om någon särskild kon
kurrent eller operatör. 

Riktigt bra blir webbplatsen 
när du använder systemets per
sonliga agenter som söker 
upp den information du efter
frågar. 

Systemet håller också själv 
reda på om länkarna är aktuella 
och sorterar bort så kallade döda 
länkar. 

" B RAN SCH NYTT • • 

Spanska Telefonica 
blir ännu större 
>• Nyligen tillkännagav det spanska 
telekombolaget Telefonica att det 
planerar att ge ut nya aktier för ungefär 
180 miljarder svenska kronor, 21 mil
jarder euro, för att kunna satsa stort i 
Latinamerika. Det berättade Svenska 
Dagbladet i en artikel den 16 januari. 

Telefonica har ambitionen både att 
befästa sin ställning i Latinamerika och 
att bli starkare internationellt. Med de 
nya aktierna ska företaget köpa ut de 
andra delägarna i fyra sydamerikanska 
telebolag. Det gäller Telefonica de 
Argentina, Telefonica del Peru, 
Telesp (San Paulo) och Telesudeste 
Celular i Brasilien. Samtidigt vill 
spanska Telefonica ta över CTC, Chiles 
största telebolag. 

Företaget slår ihop all mobiltele-
verksamhet i Spanien, Latinamerika 
och Nordafrika och blir därmed värl
dens sjätte största företag inom mobil-
telefoni. Telefonica samlar även all 
datakom inom koncernen i ett bolag 
Telefonica Data Corp, och detta blir 
näst störst i världen i sin bransch. 

Europolitans VD 
till Vodafone 
>• VD:n för den svenska mobilopera
tören Europolitan Tomas Isaksson går 
till den brittiskägda operatören Voda
fone. Hos sin nye arbetsgivare ska han 
ansvara för att ta fram tjänster för 
mobilt Internet. Det kan röra sig om 
elektronisk handel eller andra tjänster 
som är applicerbara globalt för Voda
fone, enligt Finanstidningen. 

Tomas Isaksson kommer med den 
nya organisationen att vara placerad i 
San Francisco. Tomas Isaksson kom 
från Ericsson innan han gick över till 
Europolitan 1995. 

Motorola nedåt 
efter årsrapport 
>• Motorola lämnade förra veckan sin 
finansiella helårsrapport. 

Den var lite sämre än vad en del 
hoppats, så kursen 
föll en del efter pub
liceringen. 

Det som drog ner 
resultatet var pro
blem med satellit-
telefoni och kompo
nentbrist. 

Motorola är idag 
tvåa i världen vad det 
gäller mobiltele
foner. Inom en 
tvåårsperiod ska 
Motorola återta 
förstaplatsen från 
Nokia, säger den 
svenske marknadschefen Jakob Ceder-
quist till Finanstidningen. 

Motorolas års
rapport var 
något svagare 
än analytiker 
hoppats på. 
Foto: Lars Aström 

Nya arbetsuppgifter kräver vidareutveckling och nya kunskaper! 
NFI Utbildning hjälper Dig att nå Dina uppsatta kunskapsmål 

Du kan välja bland ett 40-tal kurser inom: 
Data- och telekommunikation. Systemutveckling och databasteknik, Windows 2000 

Internet och Intränat, IT i verksamheten, Ledar- och affarsmannaskap 

NFI bedriver kvalificerad utbildning inom IT-området Sedan 1985 har mer än 35 000 nöjda kunder deltagit i vara kurser, konferenser och seminarier 

Beställ vår nya kurskatalog eller läs mer om kurserna på WWW.nfi.se, info@nfi.se, tel 08-615 19 60 
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BUILD HIGHER DENSITY DSL LINE CARDS 
WITH THE INDUSTRY'S LOWEST 
DISTORTION LINE DRIVERS. 

Give your customers more ports, greater reach, lower system costs. 

Just when it seemed impossible to get more power out of an amplifier before it distorts, 

co and CPE. The AD8016 is available in co enter the AD8016. Our new line driver dissipates a mere 1.5 W on only 
and CPE versions, while our AD8017 delivers 

the most power in the smallest package at ±L2 V power supplies, while driving full rate ADSL downstream. 
the lowest cost lor CPE. Together, two reasons 

why over halt the broadband modems 
Utilising a new architecture and our wideband 26 V high-speed bipolar 

and line cards shipped today depend upon p r o c e s S j m e d u a l AD8016 delivers exceptional power efficiency. And it 
Analog Devices. 

does so without compromising signal quality, bit rate or "reach" due to distortion. Add 

flexible features such as power-down control, multiple package options, and operation 

from ±5 V to ±12 V power supplies—it's no wonder the AD8016 has become the line 

driver of choice for multiple DSL standards. Already shipping in volume, the AD8016 

enables service providers to reach that very last customer. 

ANALOG 
DEVICES 

For FREE samples - plus a FREE DSL application note bonus "Optimising Line Driver Designs for 

Maximum Power" for online requests only: 

Visit www.analog.com/AD8016 

For more information on our products contact your local Analog Devices office: 
Analog Devices AB, Box 2051, S-174 02 Sundbyberg, Sweden Tel: 08 733 3800 Fax: 08 733 3850 
Analog Devices APS, Hoerkaer 20, DK-2730 Herlev, Denmark Tel: 44 84 58 00 Fax: 44 84 03 22 

THE WORLD'S NUMBER ONE BRAND FOR HIGH-PERFORMANCE ANALOG ICS. 

*AD8016 pricing starts at S4.ll USD 1,000s, recommended resale, FOB, U.S.A. International prices are subject to appropriate duty and local taxes. Shipping and handling charges may apply. 
CON-7063-4746 E30I5 
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Art McCabe axlar ett brett område. Han ska se till att Ericsson kommunicerar ratt budskap inom sponsring, social events, produktplacering och events. "Om vi vill bli kända som trendiga 
och innovativa måste vi sponsra evenemang som speglar dessa värden". Foto: Peter Nordahl 

Om du frågar någon på gatan vad Ericsson står för ska du få ett snabbt och 
säkert svar. Det är hans målsättning. Art McCabe har en vision om att alla 
Ericssons budskap ska tala samma språk. 

Art McCabe vill skapa 
en samlad bild av företaget 
H an är känd för art peka med hela han

den och få saker gjorda. Att få de 
anställda att göra som han vill - och 

samtidigt ha roligt. Art McCabe har nu ett 
stort område att basa över och en enorm 
uppgift, att koordinera och samla Ericssons 
budskap och se till att varumärket för
knippas med vissa bestämda värden. 

Dessutom vill han få hela organisationen 
att inse hur viktig uppgiften är. Detta ska han 
göra genom att samordna de områden som 
nu hamnat under hans hatt: sponsringsfrå
gor, social events (tidigare corporate 
citizenship), events och produktplacering. 
Ett brett område som kan behöva en stadig 
hand. 

Varnar för förvirrade konsumenter 

Art McCabe återkommer gång på gång till 
vikten av att tala samma språk genom alla 
kanaler, allt från sponsringsevent till års
redovisningen. 

- Vad ger det för bild av Ericsson att ena året 
sponsra tennis och det andra golf? För att inte 
tala om alla olika evenemang på bolagen värl
den över. Konsumenterna måste bli helt för
virrade och fråga sig - vad står Ericsson för? 

Därför är den viktigaste uppgiften just nu 
att arbeta fram gemensamma riktlinjer för 
hela koncernen och att identifiera nyckel
projekt att arbeta vidare med. 

- Jag säger inte att de som jobbat med 
dessa frågor tidigare gjort ett dåligt jobb, 
bara att de saknat tydliga riktlinjer, förklarar 
Art McCabe. 

Han anser att problemet idag består i att 
företaget sponsrar för många olika arran
gemang och inte alltid av ratt skal. De 
som jobbar med dessa frågor måste alltid 
ställa sig frågorna: Vad ger det företaget att 
sponsra just detta? Hur påverkar det varu
märket? Hur kan vi jobba för att stå ut från 
mängden? 

- Om vi vill bli kända som trendiga och 
innovativa teknikspecialister måste vi 
sponsra arrangemang och synas i filmer som 
kommunicerar dessa värden, fortsätter Art 
McCabe. 

Enhetliga budskap 

Nyckelorden är långsiktighet och enhetliga 
budskap. Att alla Ericssonbolag sponsrar 
samma arrangemang under ett antal år är 
optimalt. Det är inte alltid så att det ger 

mest att sponsra de största eventen, ibland 
gäller det motsatta. De stora evenemangen 
är ofta oerhört dyra och adderar för lite 
värde i förhållande till vad det kostar att 
delta. 

Nya evenemang 

Olympiska spelen är ett exempel på detta. 
Ibland kan den bästa lösningen vara att 
skapa egna, helt nya evenemang. 

- Erica, Ericsson Internet Community 
Award, är det bästa exemplet på detta, ett 
årligt pris till ideella organisationers 
bästa webbsida, som Ericsson instiftat. 
Priset har väckt stor uppmärksamhet i media 
och vi kan själva styra tävlingens utveckling 
och innehåll. Upprepade och återkom
mande budskap som är synliga under en 
längre tid är optimalt. Om något år kommer 
andra företag betala oss för att synas i 
samband med tävlingen, menar Art 
McCabe. 

Ericsson skulle kunna ta initiativ till exem
pelvis en tävling för bästa nykomling inom 
olika musikgenrer. 

- Musik är universellt. Det är någonting 
som når människor över alla nationsgränser 

- till skillnad från sporter, som kan ha mer 
nationell anknytning. 

Art McCabe vet vad han vill och vad han 
talar om. Kunskap och erfarenhet inom 
området har han samlat på sig den långa 
vägen, under 20 år har han arbetat med 
marknadskommunikation på kanadensiska 
Digital and Wang. 1989 började han på 
Ericsson, då som marknadsansvarig på 
Ericsson i Kanada. 

En bit kvar 

Enligt Art McCabe har Ericsson en bit 
kvar innan Ericsson natt ett av de viktiga 
målen: att kommunicera koncerngemen
samma budskap. 

- Ja, vi har en bit kvar tills vi är lika skick
liga på marknadskommunikation som Volvo 
och Coca-Cola - men jag tror vi kommer 
avancera snabbt. Vi har kompetenta medar
betare och anlitar duktiga konsulter. Ge oss 
18 månader - så kommer du märka en 
enorm skillnad, säger Art McCabe och ser 
säker ut. 

Ulrika Nybäck 
ulrika.nyback@lme.ericsson.se 

Ericsson sponsrar 
MTV European 
Music Award. 
"Musik är universellt 
Det är någonting som 
når människor över 
alla nationsgränser -
till skillnad från spor
ter, som kan ha mer 
nationell anknytning" 
säger Art McCabe. 

ART MCCABES ANSVARSOMRÅDEN 

Social events jobbar med att profilera 
Ericsson som ett företag som tar sitt 
sociala ansvar. Stödet kan bestå av exem
pelvis mobiltelefoner och basstationer 
under naturkatastrofer. Vietnamn, Turkiet 
och Taiwan är några länder som fått hjälp. 

Events jobbar med mässor och koncern-
övergripande arrangemang, till exempel 
chefsmötet i San Diego, 1998 

Produktplacering handlar bland annat 
om att synliggöra Ericssonprodukter i 
filmer och TV-program. Hall ögonen 
öppna under Ally McBeal, Arkiv X, En
samma hemma och Sabrina tonårshäxan 
i vår. 

Stora sponsorevenemang: Segeltävling
en America's Cup och MTV Music Award 
tilhör de största. 

America's Cup, 
finalseglingarna i 

Auckland i 
Nya Zeeland, är 
en av Ericssons 

största sponsor
aktiviteter i år. 

mailto:ulrika.nyback@lme.ericsson.se
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Marknaden för sjökablar växer explosionsartat i takt med datatrafiken. Under de närmaste tre 
åren väntas 500 000 kilometer sjökablar läggas, vilket medför stora affärsmöjligheter för de 
tiotal sjökabel ti 11 ver käre som finns i världen. Ericsson har specialiserat sig på mindre projekt. 

Även om sjökabel har många fördelar, finns det problem som måste övervinnas. 
I Thailand kämpar Ericssonanställda i det hårda vädret. 

Ericssons sjömän trotsar vädret i Siambukten 

Ett kraftigt oväder över Siambukten 
försenade kabelprojektets förarbete i 
november. Vid gynnsamma förhållanden 
kan fartyget klara av att lagga ned 30 
till 60 kilometer kabel per dag beroende 
på bottenförhållandena. Arbetet är 
även känsligt för kraftiga dyningar 
och mycket hänger på väderleken. 

Ericssons projektledare Thongchart 
Karbkaew och Bill Shaw sitter på däck 
i en hyrd fiskebåt på väg ut mot kabel
fartyget, fem sjömil ut i Siambukten. 

D et stora kabelfartyget tornar upp sig 
som ett flytande hus ute i Siambukten. 
Ett kraftigt oväder har i flera dagar dra

git fram över området, som en svans till den 
cyklon som härjat nordvästra Indien. Regn
massorna har översvämmat risfält och vägar. 
Nu ligger arbetet på fartyget nere i väntan på 
att dyningarna ska bedarra. 

Totalprojektledaren Bill Shaw konstaterar 
att vädrets makter inte varit nådiga under 
förarbetet. En 900 kilometer lång kabel ska 
läggas ner, från Sri Racha nordost om 
Bangkok över den innersta delen av Siam
bukten till Petchaburi och söderut mot se-
mesterön Koh Samui och vidare mot Song 
Khla. 

-Varje extradag som vi använder kabelfarty
get och den hyrda utrustningen kostar 36 000 
dollar. Men vi kommer att klara tidsplanen. 
Projektet ska vara klart i mars, säger Bill Shaw 
förhoppningsfullt när Kontakten åker med ut i 
Siambukten i november. 

En månad i sträck 
Ombord på kabelfartyget finns skeppare, dy
kare, tekniker och några anställda från Erics
son Cables som leder och övervakar arbetet. 
De Ericssonanställda bor ombord på skeppet 
ungefär en månad i taget. 

- Själva kabelnedläggningen utförs av en rad 
underleverantörer. Vår personal koordinerar 
och leder arbetet, berättar Bill Shaw. 

- Totalprojektet är värt 290 miljoner kronor. 
Kunden är statliga Communication Authority 
of Thailand (CAT), som beställt ett kabel
system som klarar transmissionshastigheter 
upp till 2,5 gigabit per sekund. 

Själva kabeln är 36 millimeter tjock och 
rymmer åtta fiber. SDH-utrustningen som 
behövs på land kommer från Ericsson i Eng
land. Nätet kan lätt uppgraderas till WDM-
teknik (Wavelength Division Multiplexing), 
som gör det möjligt att i en mikroskopisk fi
berkabel samtidigt överföra cirka en miljon 
samtal. 

- Nätet har sammanlagt sex anslutningar till 
fastlandet. Som längst är kabellängden 320 
kilometer och där finns även optiska fiberför
stärkare integrerade i kabeln för att möjliggöra 
transmission över så långa avstånd, säger Kaj 
Sjölin, teknikansvarig från Ericsson Cables, 
som varit ombord på kabelfartyget de första 
två veckorna under förarbetet. 

"Viktigt referensprojekt" 

Sammanlagt jobbar femton personer på Erics
son Cables med försäljning och ledning av sjö-
kabelprojekt. Cirka hälften av dem är Ericssons 
sjömän - de som turas om att åka ut och bo på 
kabelfartygen. 

- Thailandprojektet är ett mycket viktigt re
ferensprojekt för oss, säger Kaj Sjölin. 

Det här är första gången som vi anlitar ett lo
kalbolag i ett sjökabelprojekt och tanken är 
också att bygga upp teknisk kompetens och ett 
Asiencenter för sjökabelverksamhet i Thai
land. 

Nils Sundström 
nils.sundstrom@fme.ericsson.se 

Det specialbyggda kabelfartyget Networker lägger sjökabel på 40 meters djup i Siambukten. Ett stort stålsvärd ställs mot botten, som med hjälp av en vatteninjektor spolar en ränna på 1,5 meter 
ner i sjöbotten. Metoden innebär art sand och grus skjuts undan samtidigt som kabeln läggs ned. Arbetet övervakas av dykare, som också utför precisionsarbete när kabeln korsar gasledningar el
ler andra kablar samt löser problem med exempelvis undervattensklippor. Kabeln är under installationen kopplad till en testutrustning för kontinuerlig övervakning. Foto: Lars Åström 

SJOKABLAR 

Ericssons mest använda sjökabel är 36 millimeter i diameter. 
En mängd olika lager skyddar fibern mot vatten och vätgas. In
nerst finns en spårprofil i plast som håller de tunna fibrerna på 
plats. Utanpå detta finns ett lager polytenplast, en kopparman
tel för isolation samt en armeringsdel av stål. Armeringen, som 
skyddas av ett lager zink och tjära, ger kabeln en dragstyrka på 
5 till 40 ton. Ytterst finns ett skikt av plastmaterial för slitskydd 
och för att binda ihop kabeln. 

Det unika med Ericssons sjökablar är att alla är gjorda med 

så kallad ribbonteknik. Det innebär att fibrerna kan läggas 
ihop i buntar, vilket är en fördel när behovet av kapacitet 
ökar. 

Ericssons orepeterade sjökablar innebär att nätet inte behö
ver någon spänningsmatning eller några aktiva komponenter 
på sjöbotten. Begränsningen är kabellängden. Beroende på 
transmissionsutrustning kan ljussignalerna med hjälp av för
stärkare skickas upp till 400 kilometer utan att försvagas för 
mycket. 

Datoranvändarna driver på 
marknaden för sjökablar 
Den snabba utvecklingen inom IP och datakom innebär att marknaden för sjökablar 
växer explosionsartat. Ericsson är en nischspelare inom området, men har de senaste 
åren fördubblat omsättningen av sjökablar varje år. 

Leif Karlsson 

- Framtiden ser mycket lovande ut för vår del. 
Vår produktionslina för sjökabel går för fullt. I 
år förväntar vi oss dubbel 
produktion och investerar 
nu i ytterligare en armer-
ingsmaskin för kabeltill
verkningen, säger Leif Karls
son, ansvarig för sjökabel-
försäljningen på Ericsson 
Cables. 

Sammanlagt i världen 
har det under årens lopp 
lagts ner cirka 500 000 kilometer sjökablar. 
Med den ökande datatrafiken väntas lika myck
et sjökabel läggas ner under de närmaste tre 
åren. Det innebär stora affärsmöjligheter för de 
tiotal sjökabeltillverkare som finns i världen. 

- Vi är en nischspelare, men kommer helt 
klart att öka vår roll som tillverkare av så kalla
de orepeterade system, säger Leif Karlsson. 
Många sjökabelprojekt idag gäller oceankablar 
med repeterade transmissionssystem, det vill 
saga där förstärkarna ligger under vatten. Det 
är stora, dyra projekt med många leverantörer 
inblandade. Där är vi inte med, eftersom vi in
te har specialicerat oss på den teknik som be
hövs på längre sträckor. Istället har vi större 
möjlighet att ta oss an mindre projekt. 

Ökande marknad 
Ericssons sjökabelverksamhet med produkter 
och installation omsatte i fjol 200 miljoner kro
nor. I år väntas omsättningen bli 320 miljoner 
kronor. Sammanlagt jobbar cirka 600 personer 
med all kabeltillverkning vid Ericsson Cables ka
belfabrik i Hudiksvall. 100 personer har projekt
anställts för att klara den ökade efterfrågan inom 
fiberoptik, både för land- och sjökablar. 

Operatörerna väljer sjökablar av flera skal. 
Förutom vattenhinder mellan städer och kon
tinenter slipper operatörerna problem som 
uppstår på land med avgrävda kablar, stölder 
och markägare som kräver hog ersättning för 
att kabeln ska gå fram över deras mark. Men 
för den skull är det inget enkelt jobb att lägga 
ner sjökablar. Först ska myndigheterna ge sitt 
godkännande. 

-Mängden gasledningar, ström- och tele
kablar på sjö- och havsbottnar innebär ett stort 
precisionsarbete för att kablarna ska hamna 
exakt ratt. Sjökablarna kan också behöva grä
vas ned i sjöbotten för att skyddas mot ankare 
och trålare, berättar Leif Karlsson. 

Ericsson Cables säljer ofta helhetslösningar 
och tar då även ansvar för installationen med 
hjälp av underleverantörer som tillhandahåller 
specialutrustade fartyg och dykare. 

Ericssons sjökabelsatsning började med en 
ny miljöanpassad produkt som togs fram för 
Telia 1993. Istället för den äldre typen av kabel 
med bly som skyddsmantel utvecklades en till
verkningsmetod för att tillverka den fiberop
tiska kärnan med mantel i koppar, som är mer 
miljövänligt än bly. Därefter har Ericsson 
Cables utvecklat och tillverkat en rad olika ty
per av fiberoptiska sjökablar baserade på den 
nya kopparkärnan. 

På 400 meters djup 
Ericsson har bland annat levererat och installe
rat sjökablar i Kroatien, mellan Sverige och Po- ' 
len, mellan Sverige och Finland samt på 400 
meters djup i Nordsjön till norska oljeborr-
plattformar. 

- V i har flera stora projekt på gång, bland 
annat det i Thailand. I vår ska vi leverera sjö
kablar till öarna Guernsey och Jersey i Engels
ka kanalen. Dessutom jobbar vi med projek
tering av ett stort kabelnät i Mexiko. Ett mer än 
3 000 kilometer långt sjökabelsystem ska läg
gas ner, från Corpus Christi i Texas via hela 
mexikanska gulfen till Canciin, med totalt cir
ka 15 landningspunkter och vi har tagit fram 
en skräddarsydd lösning för detta, säger Leif 
Karlsson. 

Nils Sundström 

nils.sundstrom@lme.ericsson.se 

Sarbast Khalil på Ericsson Cables i Hudiksvall 
lägger på ett metermärke på en armerad 
sjökabel. 

mailto:nils.sundstrom@fme.ericsson.se
mailto:nils.sundstrom@lme.ericsson.se
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Under våren får alla Ericssonanställda stifta bekantskap med Mr E, som är huvudfiguren i det webbaserade spelet som ingår i utbildningen "Datakom och IP för alla". Deltagaren ska lösa 
uppgifter och svara på frågor i olika världar, som var och en representerar ett kompetensområde inom teknik och marknadslogik. Spelet tar cirka 30 minuter och ger en fingervisning 
i deltagarens kunskaper om vad den nya tele- och datakomvärlden betyder för Ericsson. 

Han är en nyfiken, ödmjuk kille i rymdinspirerad klädsel. I vår får Ericssonanställda 
lära känna Mr E närmare. Uppgiften är att guida honom genom olika världar i det 
webbaserade spelet som ingår i utbildningen "Datakom och IP för alla". 

Mr E ökar din IP-kompetens 
D en snabba utvecklingen inom data

kom, IP och Internet skapar en helt 
ny omvärld där kunder, konkurrenter 

och arbetssätt förändras. Det påverkar hur 
och till vem Ericsson ska sälja nya produkter 
och tjänster. 

- För att Ericsson ska fortsätta vara le
dande inom den sammanväxande industrin 
för telekom, datakom och media startar i 
vår en rad kompetensinitiativ för alla olika 
yrkesgrupper och på olika nivåer, berättar 
Nils-Gunnar Håkansson, projektledare för 
utbildningssatsningen The Competence 
Shift. 

Utbildningssatsningen ska säkerställa en ge
mensam kunskapsnivå inom Ericsson och 
samtidigt öka takten på koncernens föränd
ringsarbete. 

Den webbaserade utbildningen "Datakom 
och IP för alla" är en viktig del i satsningen 
och innehåller också ett diagnostiskt prov på 
basnivå. 

Provet är utformat som ett spel, där det 
gäller att tillsammans med Mr E ta sig 
igenom olika världar och svara på frågor. För 
de partier som deltagarna inte klarar finns 
webbkurser för kunskap och fördjupning. 
Spelet kan sedan återupptas på valfri tid för 

att deltagaren ska få det nödvändiga certifi-
katet. 

Utbildningen har provats i Sverige och 
Holland och rullas nu ut globalt inom kon
cernen för att skapa en gemensam kun-
skapsgrund för alla anställda om vad den 
nya tele- och databranschen innebär för 
Ericsson. 

- Alla anställda ska genomgå den här ut
bildningen. Varje bolag måste ha en egen 
plan för hur detta ska genomföras och följas 
upp. De som redan haft utbildningar om den 
nya tekniken och affärslogiken kan använda 
spelet som en test för art se art de har ratt 
kompetens och art de förstått vad för
ändringen innebär för 
Ericsson, säger Nils-Gun
nar Håkansson. 

Utbildningen levereras 
via Ericsson Weblearn, 
som är koncernens cen
trum för webbaserad ut
bildning. 

Förutom baskursen 
finns även specialkurser 
om datakom och IP rikta
de mot utvecklingsingenjörer och säljare. Yt
terligare kurser finns för alla kundansvariga -

det vill saga Key account managers, New ac
count managers och Global account mana
gers. 

En rad av de olika kompetensinitiativen be
skrivs i artiklar här intill. Bland annat utbild
ningskonceptet Kunskapssteget, som används 
i Holland för att snabbt nå ut till alla medarbe

tare och där var och en ansvarar för vilka ut
bildningsmoment de vill gå. 

Nils Sundström 

nils.sundstromglme.ericsson.se 

@ weblearn.ericsson.se 

Praktisk kunskap för säljare 

Nils-Gunnar 
Håkansson 

>• Under februari startar utbildningen 
Datakom och IP för personal inom 
marknadsföring och försäljning. 

Utbildningen vänder sig till 3 000 perso
ner som på ett handgripligt satt ska få kun
skap som passar för den nya telekomvärlden, 
där telekom och data smälter samman. 

Programmet består av tre delar, "Value 
Based Selling", som är ett seminarium som går 
över tre dagar, "Datacom/IP strategies and 
products" som är ett endagsseminarium där 
produkter och strategier presenteras samt ett 
antal kurser och workshops, som går under 
rubriken "Applied Sales Training". 

- Value Based Selling är en utbildning som vi 
haft sedan tidigare, men där vi nu tillfört den 

nya marknadslogiken och datakom. En nyhet 
är att vi skapat ett "customer case", det vill saga 
affärsmöjligheter med datakomanknytning, 
förklarar Birgitta Engardt, chef för utbildnings
verksamheten på segmentet Nätoperatörer. 

På endagsseminariet får deltagarna lära 
sig vad de nya nätverken betyder för opera
tören, hur arkitekturen och tillämpningarna 
för dessa nätverk ser ut och vilka affärsmöj
ligheter det finns för Ericsson. På övriga 
kurser och workshops som ordnas tar man 
upp till exempel GPRS och WAP. Här lär 
man sig mer detaljerat om både ämnet och 
tekniken. 

Gunilla Tamm 

gunilla.tamm@lme.ericsson.se 

Utbildning ska stärka Ericssons konkurrenskraft 
Ericsson genomför i vår sin bredarte utbildningssatsning hittills. Runt om inom kon
cernen pågår olika initiativ för art öka de anställdas kompetens inom framför allt 
marknadslogik och datakom och IP. Det är en viktig del i Ericssons strategi för att 
behålla och förstärka sin ledande position. 

- Kompetens är vårt viktigaste medel för att 
öka vår konkurrenskraft, säger Per-Olof 
Nyquist, ansvarig för kompetensutveckling 
inom koncernen. Vi står val rustade idag 
med vara systemlösningar, vår produktport
följ och vår globala närvaro. Men vi kan inte 
slå oss till ro. För att vi ska vara framgångs
rika i den nya världen är det viktigt att alla 
förstår hur marknaden förändras och vad 
den nya affärslogik som nu växer fram bety

der för Ericsson. Vi måste satsa ännu hårdare 
på art utveckla oss själva. 

Utbildningssatsningen handlar inte bara 
om teknik utan lika mycket om en förståelse 
om varför marknaden genomgår denna för
ändring. 

- Vi är ett kunskapsbaserat företag. Där
för är det viktigt art alla medarbetare har 
kunskaper om den nya marknadslogiken 
och Ericssons strategi för att kunna bidra 

till att vara produkter och tjänster möter 
kundernas nya behov, säger Per-Olof Ny
quist. 

Koncernens största 
kompetensinitiativ för att 
klara denna förändring 
finns nu samlade på int-
ranätet. 

Ett par av projekten 
startade redan ifiol och 
görs nu tillgängliga för 
många fler. 

- De olika initiativen 
kompletterar varandra bra. Jag är övertygad 
om att vi behöver alla olika satsningar som 

Per-Olof 
Nyquist 

görs för att öka vår kompetens inom datakom-
och IP-området, säger Per-Olof Nyquist. 

Tanken är att uppmärksamma fler kom
petensinitiativ som pågår runt om inom 
koncernen på en ny gemensam webbsajt. 

- Alla som vill dela med sig av sina kom
petensinitiativ är välkomna att hora av sig, 
säger Per-Olof Nyquist. 

Nils Sundström 

En lank till kompetensinitiativen kommer 
inom kort på: 

E3 inside.ericsson.se 

http://nils.sundstromglme.ericsson.se
http://weblearn.ericsson.se
mailto:gunilla.tamm@lme.ericsson.se
http://inside.ericsson.se
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öppenhet eget ansvar, coacher och minikurser. Det är viktiga ledstjärnor i Kunskapssteget, den 
utbildningssatsning inom datakom som affärsenheten GSM-system startade för ett år sedan. Nu används 
utbildningskonceptet av en mängd olika enheter och bolag inom koncernen för att öka kompetensen. 
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Coacher ger viktigt stod 
N 

åt anställda 

Hans Nihlén 

D rygt 4 500 medarbetare på GSM-
system i Sverige har fram till nu delta
git i och fullföljt en eller flera kurser i 

Kunskapssteget. Det är ett fint bevis på att 
det nya utbildningssättet fungerar mycket 
bra. Bakgrunden till Kunskapssteget är att 
ledningsgruppen på GSM-system sommaren 
1998 beslöt att enhetens alla anställda i Sveri
ge skulle ta ett steg framåt när det gällde kun
skaper inom datakommunikation. 

- Att få så många medarbetare att sätta sig 
på skolbänken för traditionell utbildning var 
inte att tänka på. Vi visste 
också av erfarenhet att det 
inte fungerar särskilt bra 
att skicka ut en CD-skiva 
med utbildning eftersom 
bara 10 procent fullföljer 
kursen, berättar Hans 
Nihlén, projektledare på 
Ericsson Radio Systems. 

Själv kallar han sig och 
de andra fem medarbetarna i projektgrup
pen för evangelister. Det passar faktiskt ratt 
bra med tanke på att det är dessa personer 
som hos ledningsgrupperna redogör för ut
bildningen och får chefen engagerad. 

Coach viktig roll 

Utbildningen sker avdelningsvis och chefens 
positiva attityd är viktigt. Det är lämpligt att 
han eller hon föregår med gott exempel och 
själv tar ett kunskapssteg genom att gå någon 
kurs eller delta i seminarier. 

En uppgift för chefen är att utse en coach 
på avdelningen, för att stötta, ställa krav på 
och följa upp hur det går för "eleverna". En 
del i coachjobbet är att på olika satt skapa 
aktivitet på avdelningen runt utbildningen. 

- En coach behöver inte själv ha några data-
komkunskaper men val vara engagerad och 
även ha skinn på näsan. Vi har många sekrete
rare som är dukliga coacher, säger Hans Ni
hlén. Den som ska bli coach går själv en tre da
gars utbildning som lite liknar en chefsutbild
ning i miniformat. Idag finns 80 coacher. 

Startskottet för utbildningen är en kick off 
för avdelningen, där chefen relaterar behovet 
av kunskaper inom datakom till avdelningen. 
Utbildningskampanjen pågår sedan under 
tre månader. På GSM-system i Sverige har 

varje avdelning och någon från projektteamet 
samlats till halvtidstårta när halva tiden gatt. 
Samtidigt har man presenterat en lista på hur 
utbildningen fortlöper. När utbildningen är 
avslutad har man delat ut diplom och en 
trådlös hemtelefon har lottats ut. 

En viktig del i utbildningskonceptet är öp
penhet och det får man genom att använda 
webben. Anmälningarna till kurser och se
minarier görs via webben och där kan avdel
ningen se vem som anmält sig till vad. Där 
går det också att ser hur mycket av utbild
ningen som är avslutad. 

Val från menyn 

Medarbetarna väljer själva sin utbildning 
från en "meny" där det finns många varian
ter, från seminarier på två och en halv timme 
till längre kurser på KTH och distansutbild
ning på fem veckor på Örebro universitet. De 
korta seminarierna har blivit mycket populä
ra och under hösten arrangerades inte 
mindre än 200 seminarier. Många som delta
git i ett seminarium fortsätter sedan med den 
kurs som finns på CD-skiva. 

Administrationen runt Kunskapssteget är 
kraftigt rationaliserad. 

- Vi ska leva som vi lär och använda IT, sä
ger Hans Nihlén och förklarar att deltagarna 
anmäler sig själva till utbildningar via webben 
och hämtar också själva hem kurslitteraturen 
från webben. Till och med de smörgåsar som 
bjuds på vid seminarierna beställs elektro
niskt. De 35 lärare som engageras kommer 
från dataföretag i Storstockholm. Visserligen 
finns det Ericssonmedarbetare som är kunni
ga inom datakommunikation, men dessa per
soner anses alltför värdefulla i sitt dagliga jobb 
och har inte tid att undervisa. 

Förutom på GSM-system i Sverige har 
Kunskapsstegets utbildningskoncept börjat 
användas på Ericsson i Holland och även 
Ericsson i tyska Aachen är på gång, liksom 
Ericsson i Finland och Sydafrika. 

- Utbildning ska vara kul och det tror jag 
vi lyckats med genom att få hela avdelningar
na engagerade och att ordna vissa aktiviteter 
runt utbildningen, sammanfattar Hans Nih
lén. 

Gunilla Tamm 
gunilla.tamm@lme.ericsson.se 

De anställda måste ta ansvar för sin egen kompetensutveckling. Det är en grund
bult i Ericssons utbildningskoncept Kunskapssteget Precis som i idrottsvärlden 
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Ericsson i Holland ska under våren utbil
da alla 3 000 anställda i vad den nya 
telekomvärlden betyder för Ericsson. Alla 
medarbetare definierar själva vilket steg 
i kompetensutvecklingen som de vill ta. 

- Vi använder Kunskapssteget som utbild
ningskoncept och webbspelet i "Datakom och 
IP för alla" som en diagnostiskt test på kun
skaperna, säger projektledaren Jack Aerts. 

Kurserna är huvudsakligen webbaserade, 
men en rad seminarier och workshops pla
neras också för att förklara vad som händer 
på den holländska marknaden och i omvärl
den. 

- Utbildningen är oerhört viktig för att vi 
ska vara konkurrenskraftiga även i framti
den. Syftet är att få en marknadsförståelse 
och lära sig mer om Ericssons visioner ur en 
strategisk aspekt, säger Jack Aerts. 

De anställda bestämmer tillsammans med 

sin chef vilket kunskapssteg som de ska göra 
och var och en bestämmer själv när och hur 
de ska nå det målet. Utbildningen kan ta allt 
från två och en halv tim
me till flera dagar. 

- Cheferna stöder pro
jektet helt, men det är 
viktigt att göra folk an
svariga för sin egen vida
reutbildning. Vi försöker 
supporta dem så mycket 
som möjligt, bland annat 
med coacher och speciel
la studierum. 

- Vi hade en pilotkurs i december för 200 
personer och har fått mycket positiva kom
mentarer. Före sommaren ska alla 3 000 per
soner som jobbar för Ericsson i Holland ha 
genomgått utbildningen, säger Jack Aerts. 

Nils Sundström 

Ericsson Education använder sig av Kunskapssteget som metod för att under tre år 
utbilda 20 OOO Ericssonmedarbetare inom den tredje generationens mobilsystem, 
UMTS. Målet är att alla ska gå motsvarande tio utbildningsdagar. 

Jack Aerts 

Utbildningssatsningen startar i vår och sker 
på uppdrag av affärsenheten WCDMA 
Systems. Utbildningen genomförs lokalt i en 
mängd olika länder - främst via självstudier 
på intranätet, men även via seminarier, 
workshops och lärarstöd på arbetsplatsen. 

- Att en stor del av utbildningen är webba-
serad ställer stora krav på organisationen 
som ska kompetensutbildas. Varje person 
måste ta ansvaret för sin utbildning, betonar 
Erik Oldmark, chef för Ericsson Education. 

I enlighet med Kunskapsstegets koncept 
administreras hela kursupplägget via web
ben. Där kan var och en välja vilket person
ligt utvecklingssteg som den vill ta, efter 

samråd med sin närmaste chef. Alla resulta
ten och kompetensprofilerna finns sedan 
synliga på webben för andra deltagare. 

- Utbildningspaketet för UMTS innehåller 
bland annat ett bibliotek med ett femtiotal 
olika ämnen som presenteras via video och 
power point-bilder. De kan till exempel hand
la om SDH, GPRS eller Bluetooth. Varje före
drag är mellan fem till femton minuter långt, 
berättar Erik Oldmark. 

Även för kundutbildningar 

Ericsson Education planerar även liknande 
produktrelaterade kurser för andra lösningar 
inom den tredje generationens telesystem, 

används coacher. De har till uppgift att stötta, ställa krav och följa upp hur de går 
för deltagarna på respektive avdelning. Foto: Tommy Larsson/FLT-Pica 

Kundansvariga tränas 
på plats i Silicon Valley 
Hur förändrar affärsklimatet i Silicon 
Valley den nya data- och televärlden? 
Ericssons kundansvariga tränas på plats i 
Kalifornien för att mota den nya affärs
mässiga omgivningen och för att slipa 
sina egna argument. 

- Det finns ett grundläggande behov hos vå
ra senior account managers av att förstå hur 
den nya konkurrensen ser ut, inte ur pro
duktsynpunkt, utan hur själva affärslogiken 
fungerar. Och det gör man bast på plats, sä
ger Thomas Westling, ansvarig för Ericsson 
Business Academy, som bland annat tar fram 
spetskurser för koncernens kundansvariga. 

För att skapa förståelse för det nya sättet 
att göra affärer finns intensivkursen "Inside 
the IP Tornado", som pågår under fem dagar 
i San José i Silicon Valley. Minst åtta utbild-
ningstillfällen för sammanlagt 300 personer 
är planerade i år. 

Företagsbesök visar mångfald 

I kursprogrammet ingår en rad företagsbe
sök hos intressanta spelare i den nya tele
komvärlden och föredrag av toppföreläsare 
från bland annat Berkeley-universitetet 
utanför San Francisco. Syftet är att göra del
tagarna mer aktiva i sina kundrelationer. 

- Det bästa sättet att influera en kund är 
att kunna ge ett mervärde i dialogen. Vi ska 
ge deltagarna verktyg för detta genom att 
skapa en förståelse för den nya affärslogiken, 
säger kursansvarige Alf Levy. 

En sak som blir tydlig för deltagarna är att 
Silicon Valley inte är något homogent område. 
Här finns en mängd olika företag som jobbar 
på olika satt beroende på sin storlek, ålder och 
inriktning. På samma satt har Ericssons olika 
sektorer och marknader kommit olika långt 
med det nya sättet art göra affärer på. 

En pilotkurs hölls i månadsskiftet novem
ber-december. En av deltagarna var Peter 
Olson, som sitter i London på huvudkonto
ret för marknadsområdet Europa, Mellanös
tern och Afrika. 

- Det här var en av de bästa kurser jag del
tagit i. Den ger en direkt inblick i hur Silicon 
Valley-företagen tänker, arbetar och ser på 
omvärlden. Genom att förstå allt detta kan vi 
hävda oss bättre i konkurrensen om kvalifi
cerade medarbetare och i slutänden kunder 
och marknadsandelar, säger Peter Olson. 

Han rekommenderar kursen för chefer på 
alla nivåer som arbetar kundnära. 

- Det gäller att förstå att vara kunders för
väntningar inte bara ständigt ökar utan också 

IP-tåget gir. Tele-, data- och mediaindustrin 
förändras snabbt Ericsson utbildar sina 
kundansvariga pä plats i Silicon Valley för 
att skapa förståelse för den nya mark
nadslogiken. Foto: Lars Åström 

förändras. Kursen "Inside the IP Tornado" 
ger god insikt i hur denna förändring ser ut 
och de bakomliggande mekanismerna, säger 
Peter Olson. Specialomgångar av kursen pla
neras bland annat för marknadsenhetschefer. 

Bredare kurser 

Ericsson Business Academy utvecklar även 
bredare kurser inom ämnet, som treda-
garskursen "Competitor Strategy Under
standing". Den kursen startar i vår och ska 
köras lokalt ute i världen för en målgrupp på 
sammanlagt 5 000 till 6 000 Ericssonmedar
betare som jobbar med kundkontakter. 

I kursen utvecklas begreppen kring "The 
New Network Economy" och där jämförs 
Ericssons tele- och datakomstrategier med 
konkurrenternas. 

- Vi är bättre än vad många tror att vi är. 
Syftet att göra deltagarna mer komfortabla i 
sin roll, framför allt i en situation där aggres
siva konkurrenter försöker ge intryck av att 
Ericsson tillhör det förgångna. Vi vill ge ar
gument som kan användas i relationen med 
kunden och visa att Ericsson i allra högsta 
grad är med spelet, säger Thomas Westling. 

Ytterligare en tredagarskurs, "Business 
Dynamics of Professional Services", fokuse
rar på hur Ericsson kan använda tjänsteför
säljning som ett verktyg för att fördjupa 
kunddialogen och därigenom öka den totala 
försäljningsvolymen. 

- Ericsson har traditionellt sett varit upp
byggt av tekniker som salt produkter till tekni
ker. Så ser verkligheten helt enkelt inte längre 
ut, säger Thomas Westling. 

Nils Sundström 
nils.sundstrom@ime.ericsson.se 

UMTS via webben Samarbete med högskolan 
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både för fast och mobil användning. Det in
nebär utbildning för de som jobbar med mo
bilsystemen cdma2000 och TDMA/Edge 
samt för Ericssons satsning på den nya gene
rationen fasta telesystem, Engine. T elär av 
materialet ska dessutom användas för kund
utbildningar. 

Största utbildningsenheten 

Ericsson Education, som är koncernens störs
ta utbildningsenhet med sammanlagt 1 000 
anställda globalt, finns inom Operatörsseg
mentets affärsenhet Ericsson Services. 

Förutom att tillhandahålla en mängd kur
ser internt ansvarar enheten för koncernens 
kundutbildningar runt om i världen. Större 
center med regionalt ansvar finns i Stock
holm, Dublin, Kuala Lumpur, Melbourne, 
Dallas, Mexico City, Säo Paulo och Beijing. 

- Genom att vi har samma utbildningspa
ket internt som för vara kunder, säkerställer 
vi TTC- och TTM-flödena (Time to custo
mer och Time to market) 
i vår egen organisation. 
Därför är det viktigt att vi 
är med och jobbar tidigt i 
utvecklingsprojekten, sä
ger Erik Oldmark. 

Den i huvudsak webb-
baserade UMTS-utbild-
ningen riktar sig till 
bland annat installa
tionstekniker, personal inom drift och un
derhåll samt marknadsförare som kommer 
att jobba med de första kommersiella versio
nerna av de nya mobilsystemen. 

Nils Sundström 

Erik Oldmark 

På Ericssons Sverigebolag har man använt 
sig av en annorlunda metod för att höja 
IT-kunskapsnivån hos personalen. Bolaget, 
som är ett försäljningsbolag för den 
svenska marknaden med drygt 5OO 
anställda, har inlett ett samarbete med 
Tekniska Högskolan i Stockholm, KTH. 

Utbildningen består av en mängd delkurser 
och kan anpassas till varje individs behov. 

- Vi har upplevt att kunderna ibland vet 
mer än vi inom ett visst område och vi har 
därför ett stort behov av att höja vår perso
nals kompetens, säger Charlotte Rubin, som 
svarar för organisationsutveckling på Sveri
gebolaget. Men vår organisation omfattar 
allt ifrån generalister som behöver kunna lite 
om mycket, till exempel staber och account 
managers, till specialister som måste kunna 
mycket inom ett smalt område, exempelvis 
de som arbetar med kundstöd. 

Lösningen med KTH ersätter inte, men 
kompletterar, de allmänna koncernöver-
gripande insatserna för att höja IT-kompe-
tensen inom Ericsson. Den svarar dock för 
cirka 60 procent av den totala satsningen. 

I samarbetet har Sverigebolaget tillsam
mans med KTH tagit fram tekniska kurser 
som också ger akademiska poäng. För att ge 
varje person ratt utbildning testas alla först i 
ett diagnostiskt prov. 

De kurser som upplevs som mest akuta är 
grundkursen i data och telenät, Internet och 
bredbandstekniker som ATM och ADSL. Kur
ser planeras också i LAN+WAN, ISDN, Mobi
la nät med mera. Utbildningen, som sker på 
arbetstid, kan ske i form av föreläsningar på 
KTH eller på distans. Det beräknas ta ungefar 
fyra månader art ge en person "spetskompe
tens" inom ett område. 

Lars Cederquist 
lars.cederquist@lme.ericsson.se 

mailto:gunilla.tamm@lme.ericsson.se
mailto:nils.sundstrom@ime.ericsson.se
mailto:lars.cederquist@lme.ericsson.se
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Ericssons byggnad i Lund har väckt stor uppmärksamhet genom sin ovanliga form bestående av tre 
V-formade byggnadskomplex placerade kring ett centralt gångstråk. Byggnaden har nyligen upp
märksammats i boken Arkitektur i Sverige 1995-1999. Foto: Åke E-son Lindman 

De som passerat Stockholm via E4:an på kvällen kan inte ha undgått EHPT:s nybygge i 
Hornsberg. Ljus och rymd saknas inte. Huset har synts mycket i arkitekturpressen. 

Två av Ericssons svenska byggnader uppmärksammas i en påkostad guidebok om 
det bästa och mest tidstypiska som byggts de senaste åren. Det är Lundkontoret 
och en nybyggnad i Mölndal som finns med. EHPT:s hus i Stockholm var inte klart 
när boken gavs ut. 

Ericssons arkitektur 
uppmärksammas 
E ricsson har sedan fem år tillbaka en 

intern enhet med uppgift att noggrant 
förbereda varje byggnadsprojekt. 

Gruppens arbete får nu officiellt erkännande 
i och med att de svenska arkitekterna valt att 
lyfta fram två Ericsson-byggnader bland det 
bästa som producerats i landet mellan 1995 
och 1999 i en bok som heter "Arkitektur i 
Sverige 1995-1999", Arkitektur Förlag. Det 
gäller en tillbyggnad till den stora anlägg
ningen i Mölndal, ritad av White Arkitekter 
och Ericsson Mobile Communications kon
torsbyggnad i Lund, av Wingårdh Arkitekt
kontor. 

Anläggningen i Mölndal har vuxit successivt 
sedan 50-talet och nu gällde det att utöka anta
let arbetsplatser, kontor och labb, och skapa ett 
centralt gångstråk som förband nya och gamla 
byggnader. Arkitekternas uppgift var även att 
åstadkomma en nyare och vackrare mera 
Ericssonprofilerad entré till hela området. 
White Arkitekter i Göteborg fick uppdraget. 

I Lund, som planerades och uppfördes 
efter arbetet i Mölndal, ville Ericssons 
arbetsgrupp ytterligare förbättra och utöka 
möjligheterna med många kontorsenheter 
nära knutna till ett centralt gångstråk. Den 
interna enheten utarbetade, tillsammans 
med verksamhetsrepresentanter i Lund, 
bland annat ett detaljerat organisations
schema som sedan låg till grund för arkitek
ternas ritningsarbete. Lösningen blev att tre 
v-formade kontorsenheter grupperades runt 
den gemensamma centralytan i en ovanlig, 

insektsliknande byggnadsplan. 
Helena Hambraeus är arkitekturansvarig i 

Ericssons interna arbetsgrupp för bygg
nadsplanering; work@place. Hon berättar 
att varje projekt inleds med att företags
ledningen får precisera sina önskemål om 
det nya huset, eller ombyggnaden. Sedan 
utarbetar work@place ett detaljerat program 
för byggnadsprojektet och ställer upp kon
kreta projektmål. Först därefter kontaktas 
arkitekter. Helena betonar att det är mycket 
viktigt art den färdiga byggnaden stämmer 
överens med Ericssons profil, med upp
ställda mål och företagets varumärke, men 
också att trivsamma lokaler skapas som 
attraherar medarbetare och kunder. 

- Arkitekturen ska ge ett mervärde till 
affärsverksamheten, menar hon. 

Många får chansen 
Gert Wingårdh, en av Sveriges mest fram
gångsrika arkitekter just nu som nyligen 
uppmärksammats brett för sitt arbete med 
den svenska ambassadbyggnaden i Berlin, 
berömmer metoden. 

- Det är ett mycket bra satt att arbeta på 
och hittills har jag inga andra uppdrags
givare som förbereder sig så grundligt. Jag 
arbetar gärna med frihet inom tydliga grän
ser. Då är chansen större att slutresultatet blir 
bra, säger han. 

Gert Wingårdh berömmer också Ericssons 
metod art bjuda in flera arkitektkontor till så 
kallade parallella uppdrag. I regel får då ett 

par etablerade arkitektkontor och något ungt 
och oetablerat komma med förslag till varje 
byggnadsprojekt. Detta är ett generöst satt 
att ge unga arkitekter en chans, men också ett 
satt för Ericsson art finnas med i den abso
luta frontlinjen, art känna av nya trender och 
hänga med i utvecklingen. 

Elegant och smäcker 
Ytterligare ett exempel på art Ericsson 
ligger i frontlinjen med sina byggnader, är en 
ny kontorsbyggnad för EHPT på Lind-
hagensgatan i Stockholm. Även den har fått 
uppmärksamhet av den svenska arkitektkåren 
genom att nyligen publiceras i tidskriften 
Arkitektur med stor färgbild på framsidan. 

Byggnaden har ritats av två arkitektkontor i 
samarbete, unga Lomar Arkitektkontor AB 
och väletablerade Scheiwiller Svensson Arki
tektkontor AB. All inredning står välrenom
merade Thomas Sandell för. Elegant och 
smäcker är den nybyggda kontorsfastigheten 
med sin glasfasad och båtformade lanternin, 
en prydnad för Lindhagensgatan som nu om
vandlas från stökig industrigata till offentlig 
och elegant affärssgata. 

Många andra intressanta byggnadsprojekt 
är på gång inom Ericsson, några nyligen slut
förda, andra mitt uppe i utvecklingsproces
sen. Chansen är stor art flera av Ericssons hus 
finns representerade i nästa stora, svenska 
arkitekturinventering om fem år. 

Christine V. Gustavsson 

TIDIGA ARKITEKTAMBITIONER 

Ericsson hade redan tidigt höga arkitek
toniska krav på sina byggnader. 1942 
stod den nya anläggningen vid Telefonplan 
klar. Arkitekten Ture Wennerholm föresatte 
sig art bygga funktionalismens vackraste 
industrikomplex. 

Praktiska och fungerande industribygg
nader var på modet och Ture Wennerholm 
hade studerat trenderna i Tyskland och 
Storbritannien. 

Mottagandet blev varmt. "Socialbygg-
nadstekniskt mästerverk" skrev tidningen 
Socialdemokraten och Svenska Dagbladet 
kallade byggnaden "en industriell mönster
anläggning". 

Flera miljöer inne i husen är idag 
kulturminnesklassade. Ljus, rymd och 
funktion var ledorden för funktionalistiska 
byggnadsstilen. 

Ericssons byggnad vid Telefonplan är ett 
tidigt exempel på detta. 

Den eleganta och luftiga marmorhallen 
på Telefonplan ser likadan ut idag som 
när den invigdes. 

Så här såg Ericsson vid Telefonplan ut 
under bygget Bilden är från 1938. De 
funktionalistiska dragen är tydliga. 
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Samarbete mellan 
företag gör Nacka 
Strand grönare 
Niotusen bilar passerar varje dag Nacka Strand utanför Stockholm. 
Det är alldeles för många och därför har företagen i området gatt 
samman för att gemensamt göra något för miljön inom projektet 
CommlT. 

1 Nacka Strand har Ericsson ett av 
sina vackrast belägna kontor, all
deles i början av Stockholms skär
gård. Här sker nu en kraftfull miljö
satsning under kampanjnamnet 
CommlT. 

Att utnyttja IT-hjälpmedel och 
genomföra praktiska kommunika
tionsåtgärder är vad det handlar 
om. Bakom satsningen ligger ett 
åtagande mellan de största före
tagen i området: Nacka Strand 
Förvaltning, Telia, Ericsson och 
Apoteksbolaget. Nacka Strand som 
från början var tänkt för 4 500 
arbetsplatser har redan sprängt 
gränserna med nu snart 7 000 ar
betsplatser. Därtill kommer 700 
boende. Området som från början, 
miljömässigt, var en lyckad lösning 
med lagom blandning av byggna
der, natur och vatten, löper risk att 
fä miljön försämrad. 

- Det är ingen tvekan om att den 
största miljöbelastningen är resorna 
och transporterna till området, säger 
Roland Lahti, miljöchef vid Telias 
affärsområde Företagskommunika
tion och initiativtagare till CommlT. 

Jobba hemifrån 

Visonen är art göra Nacka Strand 
till modell för morgondagens 
resurssnåla IT-samhälle. Hur ska 
då detta gå till? 

Till att börja med gäller det art 
minska antalet bilar som de anställ
da åker med till jobbet. En förutsätt
ning för detta är att man bekvämt 
kan ta sig till arbetet på annat satt 
eller kanske inte åka dit alls. Många 
kan ju med IT-hjälpmedel redan i 
dag jobba flexibelt både hemifrån 
och från andra platser. 

Redan finns det en bilpool att 
tillgå. Det är en tjänst som före

tagen i Nacka Strand gemensamt 
hyr av Statoil. Här finns både små 
och stora bilar allt efter behov. 

Med godkänt avtal i handen är 
det bara att kvittera ut en elektro
nisk nyckel när man behöver en bil. 
Listig elektronik skiljer på korning 
för företaget och privat. Vare sig 
företagen eller de anställda behö
ver äga bilar själva längre. 

Som komplement till busstrafi
ken till Nacka Strand finns numera 
båt via Lidingö från Nybroplan. 
Både morgon och kväll går flera 
turer, året runt. Under sommar
halvåret är båttrafiken intensiv 
under hela dagen. 

Den som känner för art cykla kan 
när som helst lana en av Apoteks
bolagets gröna cyklar. 

Inga gränser för projektet 

Möjlighet att använda telefon- och 
videokonferens är en tjänst som 
enkelt finns art få över webben. 
Snart är det också möjligt att boka 
taxiresor via webbaserade virtuella 
taxistolpar. Här kan man med IT 

' 

K 

JE^jvTSs 

* 

• 
^HKjir 

'tom 

Ericsson och de andra stora företagen i Nacka Strand utanför Stockholm 
har gatt samman för att gemensamt förbättra miljön i området Till 
exempel med en gemensam bilpool. Foto: Per Gunnar Ljungquist 

lätt samordna, så att flera personer 
till samma adress kan samsas om 
en bil. Nästa steg är att ta fram IT-
utrustade taxibilar som kan använ
das som tillfälliga arbetsplatser. 

Det finns egentligen inga gränser 
för hur långt CommlT-projektet 
kan utvecklas. Nya lösningar som 
kan erbjudas marknaden kommer 
säkert att utvecklas både av Telia 
och Ericsson. 

Erfarenheterna av hur de nu 
erbjudna tjänsterna fungerar kom
mer att ge upphov till andra. Att gå 
vidare med att införa CommlT-
idéer också på andra hall är redan 

på gång. Kanske kan Kista bli plat
sen för nästa projekt. 

Thord Andersson 
thord.andersson@ebc.ericsson.se 

Fotnot: 
Den som vill vara med i bilpoolen 
som beskrivs i texten kan hämta 
information om hur det fungerar 
på webben: sllj@statoil.com. 

Det går också bra att ringa 08-
429 63 30 direkt till Lennart 
Ljung på Statoil. Poolen är även 
öppen för de boende i Nacka 
Strand. 

Miljöarbete skapar affärsmöjligheter 
- Miljöfrågorna blir allt viktigare för vara kunder och vi arbetar nu 
offensivt med miljö inom Ericsson, säger Björn Boström från kon
cernledningen. Vi ser också stora affärsmöjligheter i att profilera 
Ericsson som ett grönt företag. 

Miljöarbetet är på väg att totalt 
inlemmas i Ericssons ordinarie pro
cesser och verksamhet. Enligt Erics
sons nya miljöpolicy ska certifier-
bara miljöledningssystem införas i 
samtliga fabriker och ett övergri
pande miljöledningssystem täcka 
hela koncernen, det vill saga även 
enheter som inte har produktion. 
Allt ska vara genomfört i slutet av 
2000 och ansvarig för projektet är 
Martin Davies med kontor i Lon
don. 

Miljöarbetet och den nya poli-
cyn är förankrade i högsta ledning
en med det operativa ansvaret un
der Björn Boström och med mark
nad och externa relationer under 
Torbjörn Nilsson. Det delade an
svaret speglar att miljöarbetet både 

handlar om art ta fram miljöanpas-
sade produkter och att se affärs
möjligheterna i dessa lösningar. 
Det finns alltså inte någon konflikt 
mellan miljö och affärer. Miljöan-
passade och energisnåla lösningar 
betyder lägre kostnader för Erics
sons kunder, det vill saga ökad 
konkurrenskraft för Ericsson. 

Lägre energiförbrukning 

Ericsson och IT-industrin brukar 
framhålla art IT är den enda vägen 
till ett uthålligt, resurssnålt sam
hälle. 

- Det stämmer, säger Björn 
Boström. IT-lösningarna ger möj
ligheter att arbeta och leva på ett 
satt, som radikalt minskar miljö
belastningen. Men vi får inte glöm

ma att det nya IT-samhället bety
der en mängd ny hårdvara i form 
av elektronisk utrustning, som i sin 
tur måste vara miljöanpassad. Där 
har vi ett stort arbete framför oss. 

Främst handlar det om att mins
ka energiförbrukningen i växlar, 
basstationer, terminaler med mera. 
Men också om att få bort skadliga 
ämnen som kadmium, bly och att 
konstruera produkterna på sådant 
satt, att det är lätt att ta hand om 
dem när de tjänat ut. Samt rutiner 
för det slutliga omhändertagandet. 
Miljöaspekterna är nu med tidigt i 
processen och det finns verktyg, till 
exempel livscykelanalyser, för att 
beräkna miljöbelastningen. 

Minskar antalet leverantörer 

Att designa produkter för resurs-
snålhet är något som Ericsson kan 
styra själv. Men vad komponenterna 
innehåller är svårare att komma åt. 

- Vi börjar nu skönja lösningar när 

Björn Boström 

det gäller bly i 
vara lodförbind
ningar, men det 
tar många år 
för industrin att 
ställa om, säger 
Björn Boström. 

-Vi samarbe
tar tekniskt med 
leverantörerna 
och vi arbetar alltmer med partners 
och i allianser och kommer att 
minska antalet leverantörer från 
cirka tiotusen till ett par hundra. Vi 
outsourcar verksamhet och vara 
inköp sker ofta på högre nivåer. Allt 
detta kräver att vi blir duktigare 
upphandlare och att miljökraven på 
vara leverantörer blir en del av den 
allmänna utvärderingen, jämförbart 
med leveransprecision och leverans
säkerhet. 

Lars Cederquist 
lars.cederquist@lme.ericsson.se 

Läs mer 
om miljöarbetet 
på webben 
>*Är du intresserad av Ericssons 
miljöarbete? Gå då in på Ericssons 
miljöwebbsidor. 

Där kan du läsa om koncernens 
policy och mål, om hur miljö
ledningssystemet är organiserat 
och hur det avancerar. 

Är du anställd på Ericsson 
kan du på den interna webb-sidan 
gå djupare in på varje ämnes
område, till exempel "Design 
for Environment", "R&D", "End 
of Life Treatment" och "Marke
ting". 

Ei www.ericsson.se/environment 

O environment.ericsson.se 

D o jo spik inglish 
tillräckligt good ? 

Specialanpassade språk-, presentationsteknik-
och sekreterarkurser på engelska i England, 
till oslagbart bra pris. 
Besök oac.ericsson.se för mer info. 

Office Application Consulting 

Ericsson Business Consulting 

ERICSSON ^ 
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Hulken -
en pigg jubilar 
Trådarmeringsmaskinen, med 
smeknamnet Hulken, vid 
Ericsson Cables fabrik 
i Hudiksvall har dragit sjö
kabeln till det stora Thailand
projektet. Hulken är en verklig 
parla i företagets maskinpark. 

Den i dagarna 50 år gamla tro
tjänaren gjorde 1950 sin debut. Då 
var Ericsson, via sitt helägda 
dotterbolag, Sieverts Kabelverk, ett 
världsledande företag för tillverk
ning av bland annat sjöförlagd 
kraftkabel. 

Sieverts tekniker konstruerade 
den nära 60 meter långa maskinen, 
som byggdes vid företagets egen 
verkstad på Garvargatan intill 
Norr Mälarstrand i Stockholm. 

- Det är tillgången till en sådan 
här maskin som skiljer oss från de 
flesta andra kabeltillverkare i värl
den, säger Dag Bergström, fabriks
chef vid Sieverts Kabelverk i Sund
byberg mellan 1976 och 1982. 

Hulken har bland annat armerat 
den så kallade Kanadakabeln - ett 
jätteprojekt som blev klart 1977. 

Det omfattade två blymantlade 
och ståltrådsamerade oljekablar på 
138 kilovolt. 

Dessa kraftkablar är förlagda i 
Northumberland Strait och för
binder fastlandet med ön Prince 
Edward Island. 

När Sundbybergsfabriken i bör
jan på 1980-talet avvecklades och 
produktionen flyttades till Falun 
och Hudiksvall monterades Hulken 
ned och byggdes upp igen vid Tele
kabeldivisionen i Hudiksvall. Där är 
det i dag Åke Edman som har ansvar 
för jubilaren. 

FIRMA ERIC & SON 

-Enbart under 1999 drogs 
14 000 kilometer sjökabel med 
hjälp av Hulken, berättar han. 

Sedan 1994 har Hulken varit 
inblandad i ett par större projekt 
per år. Tack vare den växande 
verksamheten blir den snart 
kompletterad med en ny modern 
kollega. 

Fotnot: 
Läs vidare om Thailandprojektet 
på sidorna 12-13. 

Thord Andersson 
thord.andersson@lme.ericsson.se 

Fotot från början av 1950-talet är 
taget av den världsberömde foto
grafen K W Gullers. På uppdrag av 
Sieverts gjorde han, i bland annat 
Sydamerika, ett antal stiliga 
industribilder för att skildra 
kabeltillverkningen. 

Töger Åström (th) är projektledare för 3C Global Symposium. Här 
tillsammans med Larry Wood, Charlotta Thomasson och Peter 
Lancia. Foto: Peter Nordahl 

Jorden runt på 
18 veckor för 3G 

Den 27 januari i Singapore 
går startskottet för den stora 
utställningsturnén, som 
Ericsson arrangerar för 3G, 
tredje generationens mobil
telesystem. 

Målet för "3G Global Sympo
sium" är alt väcka nyfikenhet, 
framhålla möjligheterna med 3G 
och art visa Ericssons ledande 
ställning inom branschen. 

- En liknande turné hölls för 
drygt ett år sedan. Skillnaden 
med årets upplaga är att det nu 
är betydligt fler enheter inom 
Ericsson som deltar. Vi ger också 
en mer komplett bild, eftersom 
även CDMA är med, säger pro
jektledaren Töger Åström på 
Ericsson Radio Systems. 

Turnén som börjar i Singapore 
kommer under de 18 veckor den 
pågår att gå ett varv runt jorden 
och under den tiden ska 23 sym
posier hållas. Totalt är ungefär 16 
personer ute och reser. 

Ett 20-tal medarbetare är 
engagerade som programledare 
och talare. Scenen, där symposi

erna hålls, är uppbyggd som en 
nyhetsstudio på TV. 

- Nyhetskanalen är Ericsson, 
programmet heter "On Air" och 
ämnet som tas upp är Power of 
Mobility med speciellt fokus på 
tredje generationens system och 
tjänster, förklarar Töger Åström. 

I symposiet, som är tre tim
mar långt, ingår 20 intervjuer 
med företagsledare som till 
exempel Tim Samples och Hans 
Snook, VD för operatörerna 
One20ne respektive Orange. 
Intervjuerna är inriktade på vad 
som händer just nu i branschen. 

Operatörer, analytiker och 
olika makthavare kommer att 
bjudas in till symposierna. För 
press och media arrangeras sepa
rata symposier. 

- Ericssons egna medarbetare 
runt om i världen är naturligtvis 
också en mycket viktig målgrupp, 
betonar Töger Åström. Därför 
håller vi ett symposium för dem 
dagen innan huvudsymposiet. 

Gunilla Tamm 
gunilla.tammfglme.ericsson.se 

H NOTERAT H B 

3G-video till final 
i New York 
>• Finalplats men inget pris blev resul- ' 
tåtet vid The New York Festivals för 
Ericssons film "Leading the way in 3G". 

- 1 den tävlingsklass där vi deltog var 
1 200 videofilmer från 43 länder 
anmälda, berättar Yvonne Wilow på 
PDC-system. 

Videon, som är producerad av 
Jarowskij Beställningsfilm, gjordes för 
att visas på en konferens i Japan i höstas. 
I korta sekvenser berättar slutanvändar
na, alltså mobilteleabonnenterna, hur 
de skulle vilja använda 3G, nästa gene
rations mobiltelesystem. För innehållet 
i filmen har Yvonne Wilow haft ett nära ' 
samarbete med Ericsson Mobile Com
munications i Lund. 

i=iå mcom.ericsson.se 

Både barn och vuxna dansade vid årets 
julgransplundring. Foto: Peter Nordahl 

2 000 dansade ut 
Ericssonjulen 
• Över tvåtusen barn och föräldrar 
var med under Ericssons gigantiska 
julgransplundring på Stockholmsmäs
san i Älvsjö i mitten av januari. 

Årets upplaga av julgransplundringen 
var den 27 i ordningen och arrangerades 
av Ericsson Employee Activities. 

Alla klassiska inslag fanns med. 
Spelemän, Pettson och Findus som 
gjorde ett bejublat framträdande och 
korv, saft och ballonger. 

ES fun.ericsson.se 

Pensionärsföreningen 
Torsdag 3/2: Månadsträff, dans till 

Wahlen och Segeblad. Klockan 
14.30 ger Hörselskadades distrikt i 
Stockholm information om vad man 
gör när hörseln blivit sämre. 

Onsdag 9/2: Guidad tur i Gustav 
Vasa Kyrka klockan 14.30. Pris 
20 kronor, betalas på plats. 
Anmälan senast tisdag 8/2. 

Torsdag 17/2: Årsmöte klockan 
14.30 i HF I-huset, övre södra 
matsalen. Medlemskort ska visas 
upp. 

Onsdag 23/2 klockan 13.00: Besök 
hos Stockholms Lans Brandför
svarsförbund. Anmälan senast 8/2. 

Learn how you can bli 
en better sekreterare! 

Specialanpassade språk-, presentationsteknik-

och sekreterarkurser på engelska i England, 

till oslagbarr bra pris. 

Besök oac.ericsson.se för mer info. 

Office Application Consulting 

Ericsson Business Consulting 
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Din idé kommer att få 
en kunglig behandling. 

På Business Innovation är det vårt jobb att ge bra idéer luft under 

vingarna. 

Vad är då en bra idé? Självklart kan det handla om ren teknik. Men 

lika gärna om nya spännande affärskoncept som kräver tekniska lös

ningar för att bli verklighet. 

Har du en idé som passar in på beskrivningen? Kontakta oss, så 

hjälper vi dig att genomföra den. 

Så här går det till. Först utvärderar vi din idé. Har den kommersiell 

bärkraft kopplar vi ihop dig med ratt män

niskor och hjälper dig att sätta samman en 

arbetsgrupp. Du kan till och med få bygga upp din egen verksamhet i 

en "Innovation Cell". Vi stöder dig finansiellt och hjälper dig fora 

utvecklingsarbetet framåt. Till sist lotsar vi dig förbi alla fallgropar på 

vägen mot marknadsintroduktion. 

Vi lovar att riva alla hinder mellan din idé och dess förverkligande. 

Så låt dig inte stoppas av för lite tid, för mycket att göra eller andras 

ointresse. 

Skicka in din idé redan idag. Håller den måttet gör vi den till kung. 

http://bi.ericsson.se 

Business Innovation E R I C S S O N ^ 

http://bi.ericsson.se
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Ericsson. HF/LME/DI. 
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. 

69 procent av de drygt 2 700 anställda som deltog i 
intranätets portalsida Insides snabbundersökning 
tycker att Ericsson kan jämföras med en 
elefant om foretaget vore ett djur. 
Foto: Lars Åström 

41 procent av Ericssons med
arbetare firade nyirsskiftet 

med familjen. 16 procent 
gjorde det p i jobbet. 

Foto: Urs Aström 

Sedan eft drygt halvår kan anställda saga vad de tycker om olika 

Ericssonrelaterade frågor på intranätets portalsida Inside Ericsson. 

Så tycker de anställda 
Ericssons anställda kan numera visa vad de tycker om företa

get genom en miniundersökning pä intranätets toppsida 
med en ny fråga varje vecka. Det är inget vetenskapligt arbe

te utan mer som ett fuktat finger i luften för att pejla stämningen. 
Tittar man igenom tidigare veckors resultat kan man se att 15 

procent av de anställda som svarat har en Nokia-telefon som 
privattelefon. 78 procent har Ericsson. Drygt 2 000 medarbeta
re brukar svara varje vecka. 

Om Ericsson var ett djur vilket skulle det da vara? Den frågan 
ställdes i hostas. Foga smickrande svarade 69 procent elefant. 

Vecka 41: 
g Art arbeta for Ericsson har mänga för

delar. En Ar möjNgtieten att arbeta 
utomlands. Ar du Intresserad av det? 
42 % lag föredrar ett längre kontrakt 

över ett är 
50 % lag skulle föredra ett korttidskon 

trakt, under ett Ir. 
21 % lag arbetar redan utomlands, 
S % lag är inte intresserad av att job

ba utomlands. 
2 % vete) 

Vecka 45: 
Om du skulle jämföra Ericsson Med 
ett djur. vilket skulle det vara 
6 9 % Elefant 
1 6 % Delfin 

6 % Myra 
4 * Panter 
4 % Hök 

Vecka 44: 
Vilket märke har du pä din privata 
mobiltelefon? 
57% Ericsson 
21 % lag använder en t 
1 5 % Nokia 
4 % Övrigt 
3 % Motorola 

medan panter och hök bara fick 8 procent tillsammans. Eller 
kan det vara så att de menar att elefanter är starka och kloka? 

Gör portalsidan Inside till din hemsida. Därifrån hittar du 
lätt till den information du behöver. Snart kommer en uppdate
rad version av sidan som är ännu mer lättarbetad. 

P*nk.lindendlme encsson st 

I inside.ericsson.se 

IB procent 
av Ericsson-
medarbe
tarna hörde 
först talas 
om Micro
soft-affären 
via intre-

Foto: Peter 
Nordahl 

Vecka 48: 
Var Har du normalt lunch under 

SI % I företagets lunchmatsal 
28 % Pa restaurang 
1 4 % Vid mitt skrivbord 
4% lag iter inte lunch 
2 % Hemma 

Vecka SO: 
Hur fick du reda pä affären mellan 
Ericsson och Microsoft? 
45 % via externa medier 
3 0 % Genom kollegor 
1 8 % Via inttanatet 
5 % Viae-post 
5 % Annat sitt 

42 procent 
av Ericsson-
anställda 
vill arbeta 
utomlands 
för Ericsson 
pa ett ling 
tidskontrakt 
det vill saga 
längre i n ett 
år. 
Foto: 
Lars Aström 

Vecka 52: 
Hur ska du tillbringa nyår? 
4 1 % Med familjen 
29% Med vänner 
18% Pijobbet 
4% Ska inte fira nyir 

Vacka 2: 
Vad i r det första du gör efter att slagit 
p i datorn p i morgonen? 
8 9 % Läser e-post 
6 % Öppnar webbiasaren 
4 % Startar om datorn 
1 % Öppnar ett program 
1 % Börjar att programmera 

PA GANG 

28 januari presenteras Ericsson preliminära resultat 
för helåret 1999. 

1 - 4 februari påjår GSM World Congress i Cannes. 
Ericsson presenterar nyheter och sänder presskonfe
rensen och dagliga nyheter direkt på Internet: 
www.ericsson.se/gsmworldcongress 

24 februari - 1 mars pågår CeBIT, världens största 
tele- och datamässa, i Hannover. Ericssons tema är 
"The Power of Mobility". Kontakten rapporterar dagli
gen på Internet: www.ericsson.se/infocenter 

SEDAN SIST 

Amerikanska Emerson Electronic köper Ericsson 
Energy Systems för 725 miljoner dollar. Energy 
System, med huvudkontor i Stockholm, har sam
manlagt 2 200 anställda verksamma i 20 länder. 

Amerikanska radionätsleverantören Corn-Net Critical 
Communications köper Ericsson Privat Radio Systems 
i Lynchburg, Virginia. Enheten har 700 anställda. 

PA NYA 10BB 

lef Keustermans är ny chef för 
Ericsson i Holland. Han var tidiga
re företagets company operations 
officer. 

lef Keuster
mans 

Kaj Helander är ny chef för Ericsson i Costa Rica. 
Han ersätter iulien Sideris som går i pension efter 
32 år inom Ericsson. 

lonathan Mytnik är ny chef för affärsutveckling in
om marknadsområde Latinamerika. Han ansvarar 
även för kundrelationerna med Telefonica Internatio
nal i Miami. 

SEK 

JF*atrik Linden ^Q.. 

Vid en extra bolagsstämma den nionde september 
1997 godkändes ett förslag om ett konvertibelpro
gram. Konvertibelperioden sträcker sig fram till den 
30 maj 2003. Undrar du något om konvertiblerna 
kan du titta på http://inside.ericsson.se/ 
convertibles 

mailto:solveig.sjolund@lme.ericsson.se
http://inside.ericsson.se
http://www.ericsson.se/gsmworldcongress
http://www.ericsson.se/infocenter
http://inside.ericsson.se/


IHjliMiJ 
• Här finner du aktuella 
lediga tjänster inom Erics
son. Tjänsterna utannonse
ras också i Rekryt, varifrån 
dessa annonser är hämta
de. Rekryt hittar du på we-
bben under 
http://rekryt.ericsson.se 

• Nästa JobbNytt kommer: 
11 februari. 

PLATSANNONSER I KONTAKTEN NR 1 2000 UPPDATERAD 17 JAN 

Lotta Nerblad 
är konsult med 
egen burk. Per 
Werngren (tv). 
VD fir hårdvaru-
utbyraren Accele
rator, samarbetar 
med Johan Seger
gren, chef fir 
affärsområde IT 
på Proffice. Till
sammans kan dt 
förse Proffce-kon-
sulterna med egen 
hyr-PC om kun
den så önskar. 

Från sekreterarservice 
till bred bemanningspartner 
Det har hänt mycket sedan Proffice 

sålde den första sekreterartjänsten 

för 4 0 år sedan. D e senaste 5 åren 

har bemanningsbranschen fatt ett 

definitivt och brett genombrott på 

den svenska arbetsmarknaden. 

I dag går det exempelvis att hyra 

säljare, personaladministratörer, 

programmerare eller webbdesigners. 

- Jag ser egentligen inga begränsningar läng
re, säger Thomas Magnuson, marknadschef 
på Proffice. Vi växer på bredden och på 
djupet. 

Bemanningsföretagen är nu väl etablera
de, men Proffices första 35 år var i stor 
utsträckning en kamp mot gamla regelverk 
och förmedlingsmonopol. 

Rosengren banade väg 

Den som banade vägen för bemanningsfb-
retagens egentliga genombrott i Sverige var 
faktiskt nuvarande näringsministern Björn 
Rosengren. I den så kallade Rosengrenut
redningen slog han fast att branschen har 
mognat och an den drivs på ett seriöst satt. 

Det finns inte någon anledning art mot
arbeta företag som Proffice. Tvärt om fyller 

de en viktig roll i samhällsomvandlingen, 
menade Rosengren. Därmed tog Sverige ett 
steg i riktning Västeuropa och USA. 

Under den senare hälften av 1990-talet 
har branschen breddats från uthyrning av 
administrativa tjänster till att bli en aktiv 
partner med breda kontakter som sträcker 
sig över nästan hela arbetsmarknaden, med 

Proffice 
f irar 40 är 

i branschen 

rekrytering, uthyrning, karriärutveckling 
och entreprenadlösningar. 

Branschföreningen SPUR anser att de 
snabbväxande bemanningsföretagen kom
mer att fortsätta vaxa även framöver. Sverige 
har anpassat regelverken och jobbsökande 
kompetensstinna människor söker sig dagli
gen till vad de upplever som den spännande 
bemanningsbranschen. 

Företag som Proffice har fått något av ett 
livsstiUskimmcr över sig. Människor som 
inte till varje pris vill binda upp sig jobbar 
gärna några år i bemanningsbranschen. 
Många stannar faktiskt kvar och njuter av 

omväxlingen och av sin egen möjlighet till 
personlig utveckling. 

Lämnar andra jobb 

De flesta som söker sig till Proffice, lämnar 
andra jobb och väljer ett bemanningsföre
tag för att utveckla sig, få variation och nya 
erfarenheter. 

Arbetsmarknaden som helhet kräver i 
dag ökad rörlighet och flexibilitet. Här fyl
ler bemanningsföretagen en viktig funk
tion. I uppdragningar och neddragningar 
slu\s.i\ oili stöttas människor mellan olika 
företag och organisationer. 

Många stora foretag väljer ett brett part-
nerskap med Proffice och det är ofta större 
lösningar som ska sys ihop. 

I ständig dialog försöker Proffice hitta 
flexibla bemanningslösningar för kunderna. 
Det kan exempelvis röra sig om en entre
prenad, en bemanningspool eller kanske en 
rekrytering till en enskild funktion. 

Bland de nya tjänster som Proffice erbju
der finns PA/lön, IT och marknad/försälj
ning. 

- Det är i dialogen med Ericsson som vi 
ringar in utmaningarna. Sen ser vi till art vi 
löser dem tillsammans. Det är detta som 
gör samarbetet så spännande, säger Anders 
Wickman, som är Ericssonansvarig på 
Proffice. Se spalten här intill. 

A N N O N S 
FRÅN PROFFICE 

Vi finns där Ericsson finns 

Proffice Ericsson Team 

Key Account Manager 
Anders Wickman 
Tfn: 08-787 20 89 
anders.wickman@proffice.se 

Team Ericsson Stockholm 
Grupptelefonnummer: 08-787 71 01 
team.ericsson@proffice.se 

Region Syd 
Sven Johansson 
Tfn: 040-660 77 70 

Region Mitt 
Tommy Svensson 
Tfn:OI 1-18 01 01 

Region Vast 
Anna-Carin Arvidsson 
Tfn: 031-80 76 08 

Region Norr 
Göran Arnell 
Tfn: 026-54 64 61 

Anders bygger relationer 
- Mitt jobb innebär nya utmaningar varje 
dag. Det är stimulerande att hela tiden 
tänka i nya banor, säger Anders Wickman, 
som ser sig som en slags relationsbyggare. 
Han reser runt och träffar Ericssonfolk för 
an tillsammans med dem hitta flexibla 
bemanningslösningar. 

Anders har jobbat på Proffice i två år 
och har tidigare varit kundansvarig för ICA 

_ och FMV, Försvarets 
Materialverk. Ericsso
nansvarig blev han för 
ett halvår sedan. 

- Inget företag är det 
andra likt. Det är det 
som gör mina uppdrag 
så spännande och 
utvecklande, säger 
Anders. 

Namn: Anders Wickman 

Befattning: Proffices Key Account Manager 

för Ericsson 

Familj: Singel 

Fritid: Skidåkning och golf 

Senaste bok: Tempelriddaren av Jan Guillou 

PROFFICE 

http://rekryt.ericsson.se
mailto:anders.wickman@proffice.se
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ADMINISTRATION 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Secretary 
Integration & Support 
GSM and Internet ore the greatest hits in the 
communication world today. We are a newly built 
organisation to integrate these two into one Voice 
Over IP GSM system. The product is called GSM 
on the Net and is now being launched globally. 
Our customers include GSM operators. Service 
Providers and Internet Service Providers. The end-
user is the Enterprise. 

• We are looking for a Secretary who can assist 
the Integration and Support unit with the daily 
work. This includes customary secretarial tasks, 
such as travel and conference arrangements, me
etings, timereporting, information etc The posi
tion is a central point in our organisation, as much 
of the work depends on you running the issues 
independently and following up others on a lot of 
different tasks. We depend on each other and 
especially on you. 

As a person you have excellent social skills, a 
very good driving ability and a pragmatic appro
ach. You have good knowledge in English, spoken 
and written.Your professional skills include; Erics
son knowledge; you are a service minded person 
both towards your colleagues, visitors and custo
mers; you have some webb knowledge and have 
the ability to formulate and write letters in English 
and Swedish without assistance. Knowlege with 
the Microsoft programmes is a must Join us and 
be a part of the revolution now taking place in Te
lecom. 

Contact: Lena Furehed, +46-8-404 24 51, 
Lena.Furehed@era.ericsson.se, Leif Cebelius, +46-
8-404 47 557, LeJf.Gebelius@era.ericsson.se. Ap
plication: Secretary Integration & Support, Erics
son Radio Systems AB, NA/ERA/LRG/NS Cecilia 
Jettel, 131 89 Stockholm, 
CeciliaJettel@ericsson.com. 

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB, NACKA 
STRAND 

Assistent/Sekreterare 
Ericssons kommunikationslösningar för företags
nät kombinerar och vidareutvecklar avancerade 
metoder för att utväxla information genom rost, 
data, video och framtida nya medier. Sädana lös
ningar kräver djup förståelse av hur företag och 
deras professionella medarbetare kommunicerar 
med varandra-en förståelse som sträcker sig 
mycket längre än till bara de tekniska kraven. 

• Till chefen för R&D and Sustaining, på Product 
Unit Medium & Large Communication Systems in
om Enterprise Segmentet, söker vi nu en erfaren 
sekreterare, na är mycket omväxlande och består 
bi a av att ansvara för det administrativa flödet på 
enheterna, en del ekonomisk uppföljning, må
nads-rapportering, reseadministration och vissa 
personaladministrativa uppgifter. 

Det här jobbet passar dig som tycker om att ar
beta självständigt och har lätt för att kommunice
ra med andra människor. Du arbetar strukturerat, 
är serviceinriktad och får lätt saker gjorda. Arbetet 
kräver goda kunskaper i engelska samt att du be
härskar MS-Office paketet och Internet/Intranet. 

Kontakta: Lennart Tyrberg, 08-422 0739, 
lennart.tyrberg@ebc.ericsson.se, Helén Jansson, 
08-422 1617, helen.jansson@ebcericsson.se. An
sökan: Assistent/Sekreterare, Ericsson Business 
Networks AB, HR Helpdesk, 131 89 Stockholm, 
hr.helpdesk@ebcericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Secretary - Marketing 
• AM Marketing is looking for a qualified secreta
ry to work within a dynamic department. You 
should have several years of experience as a sec
retary and be familiar with MS Word, Excel, Power 
point and Web publishing. 

Other duties besides normal routine work invol
ve; handle correspondence, take minutes of mee
tings, make travel arrangements, plan and arrange 
meetings/conferences and events.We are working 
on a global base, so we need a person who has 
good knowledge in English, both spoken and 
written and with the ability to create good rela
tions. 

You should also have Ericsson knowledge. 
You should also be a team player, be able to 

work independently, possess initiative and have 
the ability to work with many tasks simultaneous-

V 

Contact: Peter Bergenhag, 08-757 0256, 
peter.bergenhag@era.ericsson.se. Application: 
SECRETARY-MARKETING, Ericsson Radio Systems 
AB, AH/R HR Helpdesk, 164 80 Stockholm, 
HR.Helpdesk@era.ericsson.se. 

ERICSSON INFOTECH AB, KARLSTAD 

Utbildningssamordnare 
Ericsson Infotech AB med ca 550 anställda är ett 
produkt- och utvecklingsbolag inom telekommu
nikationsområdet Verksamheten är expansiv och 
internationellt präglad. Till vår avdelning Human 
Resources söker vi nu en Utbildningssamordnare 

• Inom Human Resources har en ny funktion bil
dats med ansvar för att fånga upp, samordna och 
vidareutveckla relevant utbildning inom företaget. 
Som utbildningssamordnare kommer du att an
svara för behovsinventering och upphandling av 
utbildning. Även vidareutveckling av funktionens 
metoder och arbetssätt ingår inom ansvarsområ
det Till din hjälp har du ett Webbaserat administ
rativt verktyg "OnCourse" och visst övrigt admi
nistrativt stod. Du kommer således att arbeta med 
hela processen från behovsinventering till utvär
dering. 

Vi tror att Du har en högskoleutbildning i botten 
och erfarenhet av utbildningsplanering. Har du 
dessutom ett intresse för teknik är detta ett extra 
plus. Rollen ställer stora krav på din förmåga att 
arbeta självständigt Du bör vara utåtriktad, mål
medveten samt prestigelös och ha lätt att knyta 
kontakter. Vara värderingar; att vara kundoriente-
rad, ha helhetssyn, att utveckling sker genom för
ändringar samt att ha en positiv människosyn, är 
förhållningssätt som Du delar och kan stå för. Lå
ter detta intressant? Skicka din ansökan till oss se
nast 2000-01-28. 

Kontakta: Mikael Olofsson, 054-29 46 28, Mi
kael.Olofsson@ein.ericsson.se, Agneta Agnemyr, 
054-29 4 2 5 1 , Agneta.Agnemyr@ein.ericsson.se. 
Ansökan: Utbildningssamordnare, Ericsson Infote
ch AB, EIN/H-Agneta Agnemyr, Box 1038,651 15 
Karlstad, Agneta.Agnemyr@ein.ericsson.se. 

Vi fäster stor vikt att du är drive .ide i samarbetet 
med övriga i teamet vilket i sin iur kommer ltt ge 
dig möjlighet till utveckling, både som person och 
i kompetens som administratör, ofta utifrån ett in
ternationellt perspektiv.Som person är du nog
grann, positiv och tycker om att arbeta i team. Du 
bör ha arbetat minst ett par år som 
sekreterare/assistent Vi ser gärna att du inkom
mer med din ansökan snarast. 

Kontakta: Ewa Ståhlberg, KI/LME/DJO. 08-585 
300 21, ewa.stahlberg@lme.ericsson.se, Mans 
Ekelöf, HF/LME/DJ, 08-719 59 21 , 
mans.ekelof@lme.ericsson.se. Ansökan: Sekrete
rare/Assistent, Telefonaktiebolaget L M Ericsson, 
H F/LM E/P Mats Bjerlöv, 126 25 Stockholm, 
mats.bjerlov@lme.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

Projekt- och Produkt-
koordinatör 
Vi år en enhet inom service area Corporate 
Network som arbetar med l-net och remote ac
cess lösningar. Vårt arbetsområde är Remote ac
cess, IP-kryptering och EVO samt Inter-, Intra- och 
Extra-net lösningar. Just nu befinner vi oss i ett 
expansivt skede, där vi håller på att bygga upp 
en funktion förprojekt- och produkt-koordinering. 
Syftet med denna funktion är att förkorta ledtider
na och därmed förbättra kvalitén och servicen far 
vara kunder. 

• Som projektkoordinatör får du en central roll 
där du koordinerar och administrerar vara kun
dprojekt och produkter. Du som söker bör ha en 
gedigen administrativ kunskap och erfarenhet Du 
ska tycka om att vara 'spindeln i nätet' och ha 
'många bollar i luften'. Du ska vara utåtriktad, initi
ativrik och trivas med att arbeta med människor. 

Kontakta: Ove Gustafsson, Competence Manager, 
08-568 604 21 . Ansökan: Projekt- och Produkt-
koordinatör. recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Sekreterare - Marknad 
• Vi behöver en sekreterare för att hålla i trådar
na hos oss. Vi arbetar direkt mot operatörerna vil
ket är både roligt och utvecklande. 

Du har stor förmåga att arbeta snabbt och själv
ständigt och tycker om att ge service och vara en
gagerad i många saker samtidigt Du är drivande, 
har ordningssinne, är flexibel och positiv. Du är 
datavan och har Ericsson-erfarenhet 

Du har minst gymnasiekompetens och sekrete-
rarutbildning och har erfarenhet som sekreterare 
inom marknadsföring. 

Du skriver och talar felfritt engelska och svens
ka, och gärna något mer språk. 

Vi söker dig som vill vara med i ett ambitiöst 
team i en dynamisk och stimulerande miljö där 
det händer mycket. Det händer att arbetsbelast
ningen är hög, stämningen är alltid hög, och vi 
hoppas du kommer att trivas i här i Sundbyberg. 

Kontakta: Per Wistrand, Sales Operations Mana
ger, +46 8 404 8774, 
Per.Wistrand@era.ericsson.se, Anita Malmström-
Wallner, Human Resources, +46 8 404 2429, Ani-
ta.Malmstrom-Wallner@era.ericsson.se, Pirjo 
Hautala, +46 8 757 0505, Pirjo.Hautala@era.erics-
son.se. Ansökan: SEKRETERARE-MARKNAD/LP, 
Ericsson Radio Systems AB, SG/ERA/LP/HA Pirjo 
Hautala, 164 80 STOCKHOLM 

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON. KISTA 

Till Corporate Legal Affairs i Kista söker vi tvä 
sekreterare/ assistenter. Enheten är organiserad 
inom LME och har fn II anställda, varav nio ju
rister, vi ger support och råd i legala frågor och 
blir därmed inblandade i större och viktigare 
transaktioner inom framför allt segmenten 
Network Operators och Consumer Products. Vi är 
en öppen och positiv grupp, med mycket gott 
kamratskap som söker: 

Två 
Sekreterare/Assistenter. 
• Detidsarbete är inget hinder. Förutom sedvanli
ga sekreteraruppgifter innebär arbetet: att påver
ka genom medverkan i varierande arbetsproces
ser där arbetsformen ofta är att arbeta i team, att 
fora protokoll samt använda din kreativa förmåga 
vid förberedelser inför seminarier. 

Vi erbjuder dig ett självständigt arbete där du 
får stor användning av ditt goda omdöme, din 
flexibilitet och förmåga att kommunicera. Då kon
taktnätet är brett och internationellt bör du ha 
mycket goda kunskaper i svenska och engelska 
samt officepaketets applikationer. 

Project Assistant 
Our project office for Network Management deve
lopment is responsible for the development of the 
Network management systems and Planning 
Tools for the third generation WCDMA mobile ra
dio networks. Our projects are large and geo
graphically distributed. We have design activities 
in Sweden, Ireland, Hungary and USA. 

• We are now looking for a project assistant In 
this position you will be the in the center of the 
project Main tasks for this position will be infor
mation spreading, WEB administration, project 
follow up, economy, recourse planning library 
maintenance, release administratio etc You 
should have a background in projects and be fa
miliar with theses tasks. You will have daily con
tacts with the different parts of the project both in 
Sweden and international and therefore commu
nication skills and openess will be a good help. 

The project office that is part of Product Unit 
Wideband Radio Networks is responsible for pro
ject management project support, economy and 
internal communications. 

Contact: Torbjörn Andersson, 08-757 19 44, tor-
bjom.a.andersson@era.ericsson.se. Application: 
PROJECT ASSISTANT, Ref nr R/H 1381, Ericsson Ra
dio Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger Holmgren, 
164 80 STOCKHOLM, ansokan.PU-
WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Enhetssekreterare 
• VI söker en enhetssekreterare till Site Solutions 
and Macro 200 på Ericsson Ra'dio Systems i Kista 
KI/ERA/LRB. I din roll som enhetssekreterare fun
gerar du som sekreterarkoordinator för hela enhe
ten samtidigt som du är enhetschefens högra 
hand. 

Dina omfattar dessutom tidrapportering, admi
nistration av resor, reseräkningar och dokument 
samt telefonpassning och du för även mötesan
teckningar. Det är viktigt att du har förmåga att ar
beta självständigt och att du trivs i en serviceinrik
tad roll. Du är drivande, har ordningssinne, är flex
ibel och positiv. Det är även viktigt med datavana, 
Ericssonerfarenhet och att du har goda kunskaper 
i engelska både i tal och skrift Vi söker dig som 
trivs i en dynamisk och stimulerande miljö där det 
händer mycket 

Kontakta: Bengt Hedlund, +46 8 7572670, 
bengthedlund@era.ericsson.se, Johanna Ros, Hu

man Resources, +46 6 i 533874, 
johanna.ros@era.erics, <>e. Ansökan: Enhets
sekreterare, Ericsson ' ?diu Systems AB, LR/H la 
Pettersson, 164 80 ST CKHOLM, ingegard.pet-
terssDn@e.aericsson.s . 

ERICSSON FtADIO SYS WIS AB, SOFTWARE 
DESIGN RBS I VCD MA, . ..STA 

Projektadministré. Hr 
• Vi söker en projektad.ninis ratör til1 ett av Erics
sons viktigaste projekt-den först komi .ersiella 
radiobasstationen för tredje gene, ationer.- mobil-
telefonisystem.Som administratör kommer du att 
arbeta i vårt projektkontor, •_ om är en del av pro
duktenheten Wideband Radio Networks (WRN). 
Projektkontoret ansvarar för projektledning, pro
jektstöd, ekonomi och internkommunikation. 

Dina huvudsakliga uppgifter blir informa
tionsspridning, hemsides-administration, projek
tuppföljning, ekonomi och resursplanering. Vara 
projekt är stora och drivs tillsammans med vara 
designcenter i Umeå och Holland. 

Lämplig bakgrund är att tidigare ha sysslat med 
liknande samt ha erfarenhet av projektarbete. 
Goda kunskaper i engelska och svenska är ett 
krav.Du är drivande och entusiastisk och har lätt 
för att strukturera ditt arbete. 

Då tjänsten innebär täta personkontakter måste 
du även vara utåtriktad och ha en uttalad förmåga 
att kommunicera med andra människor. 

Kontakta: Pontus Tibbling, 08-585 338 30,070-
576 66 88, pontus.tibbling@era.ericsson.se. Ansö
kan: Projektadministratör Software Design RBS, 
Ref nr R/H 1378, Ericsson Radio Systems AB, 
ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, 
ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Sekreterare 
Energy Systems utvecklar, producerar och mark
nadsför produkter för telekommunikation såsom 
strömförsörjningsutrustningar, klimat- och ener
giövervakningssystem samt energirelaterade 
tjänster. Till vår Businessline Power Systems söker 
vi nu en sekreterare. 

• Som sekreterare kommer Du att vara ett per
sonligt stod till enhetschefen. Du kommer att fun
gera som enhetens "sambandscentral" och funge
ra som kontaktperson såväl internt som externt 
Dina är de sedvanliga sekreteraruppgifterna så
som bi a mötes- och reseplanering för lednings
gruppen, sammanställa personalstatistik, telefon
service. Du kommer också att ansvara för inköp av 
kontorsmateriel, möbler o dyl samt vara den sam
manhållande länken mellan enhetschefen, led
ningsgruppen och övriga enheten. 

Vi söker Dig som har en gymnasieexamen, med 
påbyggnad av sekreterarutbildning och en gedi
gen erfarenhet av sekreteraryrket Du har intresse 
av att vidareutveckla sekreterarrollen och ta ett 
större ansvar inom enheten. Du skall behärska MS 
Office-paketet och Internet. Ericssonerfarenhet är 
meriterande och vi förutsätter att Du behärskar 
engelska i tal och skrift Du som söker är utåtrik
tad genom att du gillar människor men kan även 
arbeta koncetrerat under stressiga perioder. 

Kontakta: Lars Riback, 08-721 75 26, mobil 070-
561 76 35, lars.riback@eka.ericsson.se, Cecilia Sö
derström (personal), 08-721 67 08, cecilia.soder-
strom@eka.ericsson.se. Ansökan: KPOO 003 
SEKRETERARE, Ericsson Components AB, cv.ener-
gy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Kursadministratör 
Cellular Transmission system (CTS) är ett af
färssegment inom Ericsson Radio Access AB. Vi 
erbjuder kompletta transmissionssystem för alla 
mobila tillämpningar med kunder över hela värl
den. Systemen ökar utnyttjandegrad av infra
struktur och ger ökad kontroll, flexibilitet och 67/-
förlitlighet För att kunna mota kundernas krav på 
snabba lösningar krävs självständiga och kunni
ga medarbetare. CTS består för närvarande av 
80 personer och nu behöver vi utöka vår perso
nalstyrka med ytterligare personal. 

• Vi söker nu en kursadministratör som ska an
svara för handläggning av kursbokningar i samver
kan med Ericsson Radio Systems AB. na kommer 
huvudsakligen att bestå i hantering av kurslittera
tur, kurscertifikat och kursutvärderingar. I na ingår 
också kursintroduktion, logistik i samband med 
kursstart, sociala aktiviteter för kursdeltagare samt 
att vara allmän gästsupport för kursdeltagare. 

Vi söker dig som har gymnasieutbildning, gärna 
språkinriktad, med erfarenhet som sekreterare el
ler administratör från sälj- eller marknadsförings-
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verksamhet Vi tror att du är en drivande och ser-
viceinriktad lagspelare med skinn på näsan. Du 
har lätt för att samarbeta och kommunicera med 
andra människor. Du talar och skriver engelska 
och svenska flytande och du behärskar MS-Offi-
cepaketet 

Kontakta: Gunnar Stenhjelm, 08-404 7769, gun-
nar.stenhjelm@rsa.ericsson.se, Madeleine Koch, 
personal, 08-757 1749. Ansökan: Kursadministra
tör, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Perso
nal, Box 11, 164 93 Stockholm, jobb@rsa.erics-
son.se. 

ERICSSON TELECOM AB, ÄLVSJÖ 

Sekreterare till Hotellet 
IP Telephony är en product Unit inom BU Data-
com Networks & IP Services. Vi arbetar med IP 
teknik och utvecklar produkter och nya applika
tioner för framtiden, som exempel kon nämnas 
Voice over IP. Vi sitter i inspirerande lokaler i Älv
sjö. 

• Vi söker nu en sekreterare till vår PU ledning 
och till HR. Du skall vara sen/iceinriktad, helst lig
ga 'steget före' samt ha erfarenhet och förmåga 
att självständigt lägga upp arbetet inom ditt områ
de. I na ingår att ta fram presentationsmaterial, re-
sebokningar, reseräkningar, fora protokoll vid Puts 
ledningsgruppsmöten, arrangera möten, kundbe
sök samt hantera ansökningshandlingar och ad-
ministationen vid rekrytering mm. Som Du ser 
finns det stora möjligheter till ett omväxlande ar
bete. Vi tror på teamarbete, individens egen vilja 
att ta ansvar, fatta beslut och stå för konsekven
serna. Rent organisatoriskt kommer du att tillhöra 
kompetensbolaget Hotellet' men jobba självstän
digt mot vår PU ledning. 

Vi söker en person som är utåtriktad, kommuni-
kativ och stresstålig. Du skall tycka om att ge ser
vice, ha lätt för att samarbeta med olika typer av 
personer samt kunna tala och skriva engelska fly
tande. Ett krav är att Du kan MS Office paketet 
samt jobbar heltid. Du kommer att vara del i ett 
glatt och trevligt serviceinriktat team bestående av 
5 personer. VI vill att Du börjar omgående. Endast 
intern rekrytering kan ske till denna vakans. In
tresserad? 

Kontakta: Monica Lyktberg, Kompetenschef, +46 
8 719 9076, Annika Larsson, HR, +46 8 719 7430. 
Ansökan: Sekreterare till Hotellet, Ericsson Tele
com AB, ÄL/ETX/D/CH Annette Rubio, 126 25 
STOCKHOLM, annette.rubio@etx.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB, NACKA 
STRAND 

Secretary 
• We are looking for a secretary to the Product 
Unit Enterprise Services. You will provide an effec
tive administrative support to the managers of the 
Enterprise Services department You will be re
sponsible for improving routines and maintain a 
high service degree to customers. The position al
so includes being the Assistant of the Product 
Unit manager. 

The work tasks consist of personnel administra
tion (new employed, contractors, premises ques
tions, overtime applications), travelling administ
ration, Product Unit arrangements such as admi
nistration of internal and external conferences 
and meetings, co-ordination of visits, making pre
sentation material and other general administra
tion. This is a challenging job for you who are cre
ative and have the ability to work independently. 

You are well structured, service minded, you get 
things done and have readiness to assist even in 
unforeseen tasks. The position will gfve many op
portunities to international contacts, which requi
res good communication skills as well as good 
English skills, spoken and written. You need to ha
ve experience of the MS Office package. Good 
knowledge of Ericsson is a great advantage. 

Contact: Anders Bylund, +46 8 422 2288, an-
ders.bylund@edt.ericsson.se, Göran Carlsson, +46 
8 422 0883, goran.carlsson@ebc.ericsson.se. Ap
plication: Secretary, Ericsson Business Networks 
AB, HR Helpdesk / Åsa Enman, S-131 89 Stock
holm, hr.helpdesk@ebc.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Avdelningssekreterare 
Vi är en avdelning inom produktenheten Bose 
Transceiver Stations, som utvecklar RBSer för TD-

MA marknaden och GSM Amerikamarknad. Var 
avdelning som består av drygt 90 personer, och 
ca hälften kommer du att få ansvar för. 

• Arbetet är omväxlande och består i att: Sköta 
administrativa rutiner som t ex tidrapportering. Ta 
hand om och introducera nyanställda. Planera 
och boka resor för medarbetare. Planera och bo
ka avdelnings- och projektarrangemang. Ansvara 
för kontorsmiljön. Ansvara för beställning av kon
torsmaterial. Ansvara för avdelningens hemsidor. 

Arbetet är självständigt och några av de viktigas
te egenskaperna hos dig är att du är en utåtriktad, 
drivande och sen/iceinriktad person. Du kan ta eg
na initiativ, har god samarbetsförmåga och har lätt 
för att kommunicera med andra människor. Inom 
produktenheten finns ett väl fungerande nätverk 
bestående av samtliga sekreterare för att utveckla 
arbetssätt och kompetens. 

Du har god PC-vana och skall klara av att an
vända MS Officepaketet. Internetkunskaper kom
mer du art få hos om så behövs. Det är viktigt att 
du som söker känner till Ericsson och har erfaren
het av arbete inom koncernen och känner till de 
administrativa rutinerna inom företaget Du ska 
ha goda kunskaper i svenska och engelska. 

Kontakta: Göran Svensson, 08-7573054,070-
5863283. Ansökan: Avdelningssekreterare, Erics
son Radio Systems AB, LR/H la Pettersson, 164 80 
STOCKHOLM, 
ingegard.pettersson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Kommunikatör/Sekreterare 
På enheten BTS Supply i Kista arbetar idag ca 70 
personer med supply frågor för Radiobasstatio
ner GSM. Inom vår enhet ryms funktioner för 
främst strategiskt inköp, prognoshantering, lo
gistik och projektledning. Vi har ett nära samar
bete med Ericssons lokalbolag i världen samt 
produktionsenheter. 

• Vi behöver nu en person som kan ansvara för 
informationsflödet, vårt informationsblad BTS 
Supply News och vår websida. vi vill art du kom
binerar arbetet som informatör med sekrete-
raruppdrag. 

Som informatör kommer du att ha ett övergri
pande ansvar för samordning och innehåll i vara 
olika informationskanaler. Du kommer ansvara för 
produktion och innehåll av vår tidning BTS Supply 
News. Du kommer att få skriva en del själv men 
även redigera andras material samt sköta kontak
ten med externa leverantörer. Du ansvarar för in
formation till vara lokalbolag. Vi förväntar oss att 
du tycker om webdesign och blir utvecklingsan
svarig för vårt intranets innehåll, struktur och an
vändarvänlighet Vi tycker också att vi vill presen
tera vår avdelning gentemot kunder och leveran
törer på ett professionellt satt och önskar art du 
tar fram erforderligt material för detta. 

Viktiga egenskaper som krävs är självständighet 
och god social förmåga eftersom arbetet innebär 
att du arbetar genom nätverk. Du behöver också 
vara nyfiken och aktivt söka upp nyheter inom av
delningen. Mycket goda kunskaper i det svenska 
och engelska språket är nödvändigt 

Kontakta: Anna Ek, 08-58531379. Ansökan: Kom
munikatör/Sekreterare, Ericsson Radio Systems 
AB, LR/H la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, ing-
egard.pettersson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Sekreterare -
Wireless LAN Systems 
Wireless LAN Systems är en produktenhet, som 
utvecklar och stödjer Ericsson's WLAN-erbjudande 
över segmenten. Vi erbjuder f.n. inköpta WLAN-
produkter i kombination med vara egna säker
hets- och mobila lösningar. Vi är ca 60 personer, 
som arbetar på Esplanaden 3Ci Sundbyberg. 

• Wireless LAN Systems har expanderat kraftigt 
och vi behöver nu ytterligare en sekreterare.Arbe-
tet omfattar sedvanliga administrativa t ex rese-
och konferensarrangemang, reseräkningar, doku
menthantering, tidrapportering, inköp etc 

Eftersom vi arbetar i en mycket internationell 
miljö med många anställda från olika länder är 
engelska i tal och skrift ett krav. 

Du har erfarenhet som sekreterare, kunskap om 
Ericsson och behärskar MS-Officepaketet 

Du bör dessutom vara ansvarskännande, dri
vande och självständig. Kulturellt medvetande och 

Broadband to the Home! 
Mass-market services based on IP-networks will demand broad

band access. Fixed wireless access will be a major competitive 

technology for the residential and small office/home office market! 

With your help we will be the world leader in the field of fixed 

Internet connections via radio. 

System Integration 
You see to that the product's quality is secured through 

the whole development and sourcing process. 

gert-eric.lindqvist@era.ericsson.se +46 8 764 32 52 

Senior System Manager 
You will define the technical solutions in our products. 

stefan.axelsson@era.ericsson.se +46 8 764 05 63 

Service Program Manager 
You will drive service development, procurement mana

gement and control. 

bjorn.ljungstrom@era.ericsson.se +46 8 764 08 14 

Strategic Sourcing 
You will handle the sourcing for our system. 

peter.brokmar@era.ericsson.se +46 8 764 04 08 

IPR Specialist 
You will handle new inventions from idea to patent. 

peter.brokmar@era.ericsson.se +46 8 764 04 08 

Strategic Product Manager 
You will participate in the strategic planning for our 

product portfolio. 

peter.brokmar@era.ericsson.se +46 8 764 04 08 

Product Manager 
You will handle technical sales support on our system. 

peter.brokmar@era.ericsson.se +46 8 764 04 08 

Business Managers 
You will promote and sell the products to our customers 

anders.smedberg@era.ericsson.se +46 8 764 09 83 

Logistic Coordinator 
You will provide our customers with complete deliveries 

on time. 

kenneth.a.johansson@era.ericsson.se +46 8 764 06 56 

Master Planner 
You will manage forcasting and secure the performance 

of our supplier. 

kenneth.a.johansson@era.ericsson.se +46 8 764 06 56 

Project Manager 
You will manage the development project for our next 

system release. 

birger.kjellander@era.ericsson.se +46 8 64 06 05 

General Qualifications: 

— At least three years experience with substantial achi

evements from relevant areas 

— You are a leading team player enjoying a dynamic 

international environment 

— University degree 

— Master spoken and written English 

— IP and radio knowledge an advantage 

Please send your application with ref. position to: 

Ericsson Radio Systems AB 

SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf 

164 80 STOCKHOLM 

mari.skoglof@era.ericsson.se 

Make yourself heard. 
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flexibilitet är andra önskvärda . Endast Ericsson in
ternt 

Kontakta: Anna-Lena Askenbom, 08-404 3964, 
anna-lena.askenbom@era.ericsson.se. Ansökan: 
Sekreterare-Wireless LAN Systems, Ericsson Radio 
Systems AB, SC/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 
STOCKHOLM, mari.skoglof@era.ericsson.se. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB. 
MÖLNDAL 

Divisionssekreterare 
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom 
Ericsson för försvarselektronik och mikrovågs
kommunikation samt år centrum för Ericssons 
forskning och utveckling inom mikrovågsteknik 
och höghastighetselektronik. 

• Arbetet som divisionssekreterare är en heltid
stjänst på Försvarsproduktion innebär förutom 
sedvanliga sekreteraruppgifter som utskrifter, do
kumentation, telefonbevakning etc även proto
kollskrivning vid ledningsmöten, sammanställning 
av månadsrapporter, rese- och konferensboknig 
samt framtagning av presentationsmaterial. 

Du är en initiativrik, positiv och utåtriktad per
son som tycker om att ge service och ha många 
bollar i luften samtidigt Du är stresstålig, har för
måga att prioritera och fatta självständiga beslut 
samt har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. 

Du som söker bör ha erfarenhet av liknande ar
bete och Du har goda kunskaper i MS Office. An
sökningsformulär 

Kontakta: Mikael Johannison, 031-747 6339, mi-
kael.johannison@emw.ericsson.se. Ansökan: Divi
sionssekreterare ref nr 99-221, Ericsson Microwa
ve Systems AB, Personal och Organisation, 431 84 
Mölndal 

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ 

Projektadministratör UAB/F 
Vi behöver Din hjälp för att utveckla framtidens 
system för telefoni och datacom! Ericsson Utveck
lings AB söker fler medarbetare-Ericsson Utveck
lings AB är ett fristående bolag inom Ericssonkon
cernen. Vi förser Ericsson och dess kunder med 
plattformsprodukter för telekommunikation, tele
kommunikationstjänster och utvecklingsstöd. 
Ericsson Utvecklings AB ansvarar för den fortlö
pande utvecklingen av AXE-systemet som är värl
dens mest installerade telefonisystem, samt 
andra basprodukter inom telekommunikation för 
mobil, fast och bredbandsprodukter. www.erics-
son.se/SE/uab 

• Inom enheten F Open Systems behöver vi en 
serviceinriktad projektadministratör som kan hjäl
pa projektledarna med administrativa uppgifter 
som bi a resursplanering, ekonomiuppföljning, 
ansvar för planering av projektmöten och framtag
ning av projektinformation. Du ska också hålla re
da på tidplaner, beställningar och inköp för pro
jekten. 

Vi söker dig som tycker om att arbeta i team, är 
initiativrik och har allmänt positiv livssyn. Du har 
kunskap och kompetens inom projektadministra
tion, behärskar ekonomisystemet EMIL/Mistral 
och kan använda resursplaneringssystemet Link-
tool. Du ska ha goda kunskaper i MS Office, kun
na arbeta självständigt och vara stresstålig. Du har 
lätt för att lära dig nya saker och på sikt ska du 
kunna ge professionella presentationer om vara 
projekt och produkter. 

Kontakta: Tuula Carlsson, 08-727 3032, 
Tuula.Carlsson@uab.ericsson.se. Ansökan: Projek
tadministratör UAB/F, Ericsson Utvecklings AB, Bir
gitta Friis, Box 1505 125 25 Älvsjö, 
birgitta.friis@uab.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Project Administrator 
Our project office for Radio Base Station develop
ment is responsible to manage the development 
of the radio base station for the third generation 
WCDMA mobile telephone system. Our projects 
are large, multicultural and spread over different 
sites and countries 

• We are now looking for a Project Administrator. 
In this position you will be the administrative cen
ter of the project Main tasks for this position will 
be information spreading, homepage adm, pro
ject follow up, economy, recourse planning You 
should have a background in projects and familiar 
with theses tasks. You will meet a lot of people in 
this position and therefore communication skills 
and openess will be a good help. 

The project office that is part of Product Unit 
Wideband Radio Networks is responsible for pro

ject management project support, economy and 
internal communications. 

Contact: Olle Sigward, 08-585 34 347, 
olle.sigward@era.ericsson.se. Application: Project 
Administrator, Ref nr R/H 1258, Ericsson Radio 
Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger Holmgren, SE-
164 80 Stockholm, ansokan.PU-WRN@era.erics-
son.se 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Programvarukonstruktörer 
Energy Systems utvecklar, producerar och mark
nadsför strömförsörjningsutrustning, klimat
system samt styr- och övervakningssystem för te
lekommunikation. 

• Vi utvecklar och säljer datorbaserade övervak
ningssystem för att kunna hjälpa teleoperatörer 
att spara kostnader och kontrollera sina energi
system bättre. De centrala delarna av systemet 
kors på UNIX arbetsstationer, där vi bi a använder 
oss av HP OpenView. Som programvarukonstruk-
tör kommer du att arbeta med objektorienterad 
analys och implementation. Andra delar av syste
met består av enkortsdatorer som programmeras 
i C. Arbetet medför endel resor och kontakt med 
kunder över hela världen. 

Du har en ingenjörsexamen med minst två års 
erfarenhet av programmering av applikationer i 
UNIX samt minst ett års erfarenhet av objektori
enterad programmering eller minst 2 års erfaren
het av C-programmering för inbyggda system. Vi
dare bör du behärska engelska flytande i tal och 
skrift VI ser även gärna att du har driv och en vilja 
att utvecklas som person. 

Kontakta: Ola Lundin, 08-721 67 96, John Gus
tafsson (Personal), 08-721 67 23. Ansökan: PRO
GRAMVARUKONSTRUKTÖRER K99123, Ericsson 
Components AB, Kungens Kun/a, 
Cv.Energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KISTA 

Ericsson Microelectronics utvecklar, tillverkar och 
säljer avancerade produkter inom områdena 
mikro- och optoelektronik främst avsett för tele
kommunikation. För mer information om vår 
verksamhet se http://microe.ericsson.se/microe/ 

Joniks-Tekniker... 
• Hmm, Unix Stavas Det väl. OK, vi söker i alla fall 
en UNIX-tekniker. Vi är 9 personer på sektionen 
Tekniska System inom IT-avdelningen och vi an
svarar för drift, support och support och utveck
ling av företagets UNIX-system, nätverk och Intra
net Sektionens uppgift är att i nära samarbete 
med företagets produktutveckling kombinera 
verksamhets- teknikkompetens för att leverera 
och underhålla kostnadseffektiva IT-lösningar. Vi 
arbetar med moderna system under kontinuerlig 
utveckling. Som UNIX-tekniker kommer Du att till
sammans med oss att arbeta med support, drift 
och utveckling av företagets UNIX-system. 

VI söker Dig som har flerårig erfarenhet av IT-
området och speciellt systemadministration av 
UNIX-system. Erfarenhet av operativsystemet So
laris i nätverk och administration av Oracle-data-
baser i denna miljö är nödvändig liksom kunskap 
om TCP/IP-baserade funktioner i UNIX-miljö. Erfa
renheter från andra UNIX-dialekter och NT är me
riterande. Utbildningskravet är minst tekniskt 
gymnasium eller motsvarande. 

Kontakta: Mikael Rosendahl, 08-757 40 26, mi-
kael.rosendahl@eka.ericsson.se, Heidi Svärd, per
sonalavdelningen, 08-757 54 30, 
heidi.svard@eka.ericsson.se. Ansökan: UNIX-tek-
niker-N/WD, Ericsson Components AB, Microe
lectronics, N/P Christer Karlsson, 164 81 Kista, 
christer.karlsson@eka.ericsson.se. 

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ 
The /ofest Verification technology in challenging 
projects. Ericsson Utvecklings AB has total respon
sibility for the continuing development of AXE as 
a core platform product for public networks, fixed 
and mobile. It is the task of UAB to supply Erics
son and its customers with competitive telecom
munication platform products, service and sup
port to enhance their profitability. UAB is the com
pany with responsibility for integrated AXE sub
systems, including technology, engineering, sof
tware, methods, tools and training. The company 
employs about 2.000 highly qualified professio
nals. Design, development and production is 
mainly performed at company units in Stockholm 
and Östersund but also in a number of Ericsson 
design centers around the world. The Processor 
Systems on Silicon unit is a competence centre 

for Ericsson Utveckling AB (UAB) within ASIC de
sign. 

System Administration and 
Tool Support 
• We are currently recruiting engineers who want 
to work in the area of System Administration.We 
are working with a network consisting of SUN 
workstations and PC's and we are looking for a 
communicative and supportive person who is ab
le to help our management team and our design 
team in using their equipment (PC's and UNIX 
workstations). This means solving the daily pro
blems, train people in using hardware and sof
tware. You will also be responsible for software 
and license installations as well as defining and 
maintaining our LSF (Load Share Facility) cluster. 
You will get extensive training and educational 
sessions to be able to cope with today's and futu
re challenges in the world of hardware and 
networking. 

QUALIFICATIONS: Knowledge of UNIX, Win
dows 95/98, Windows NT and networking is ne
cessary. Knowledge of Peri, Shell scripts and 
C/C++ is an advantage. 

Contact: B/HC Erik Dagemark, +46 70 593 44 26, 
Erik.Dagemark@uab.erics5on.se, B/HRC Barbara 
Remp, +46 70 376 06 65, 
Barbara.Remp@uab.ericsson.se. Application: Tool 
Support B/H-99, Ericsson Utvecklings AB, Birgitta 
Friis, Box 1505 125 25 Älvsjö, 
birgitta.friis@uab.ericsson.5e. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING SVERIGE 
AB, STOCKHOLM 

Team leader system test 
SYSTEM HANDUNG OF SW SUPPORT SYSTEMS. 
Today we are approximately 40 professional peo
ple, all very dedicated. We provide systems for 
business support processes/activities used by de
velopment units. A system consist of online met
hod products, tools and training products. We 
aim to cover our customer's whole need of 
deployment and support by proactive-, project-, 
operative- and technical support There is an 
open position for a team leader having a creative 
mind for expansion of a promising business. 

• You will be responsible for the test activities 
within the APS System project and report to the 
Project Manager. The activities include coordina
tion of tests, resources, test platforms, configura
tions, trouble solving, performing the system test 
requirements and verifications. The main part of 
the tests will take place at other Ericsson compa
nies. A lot of new products, with the latest tech
nology are included in the APS System and you 
will get a great opportunity to cooperate with our 
sub-contractors. 

A suitable candidate should have excellent 
communication skills and at least 2-3 years of ex
perience in software testing or design. Knowledge 
of products in APS System and software langua
ges C/C++ is a significant advantage. Due to the 
kind of work some travelling will be necessary 

Contact: Jan Salomon, +46 8 568 615 82, Tho
mas Lindegren, +46 8 568 615 65. Application: 
Team leader system test. recruitment@edterics-
son.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING SVERIGE 
AB, STOCKHOLM 

Nyfiken, lat och glömsk 
(d.v.s intresserad av att använda nya tekniker, 
undviker att uppfinna hjulet igen, samt gärna de
lar med dig av de idéer och tekniker du tar fram 
och kommer i kontakt med)... och vill jobba som 
applikationsutvecklare inom Internet-området? 
Har du erfarenhet och kunskap om programmer
ing, HTML och webbteknik och kan något av föl
jande: WAP, XML, DHTML, Domino, Java, Python, 
Perl/CGI, ASP, PHP3, C/C++, TCP/IP?? Hör då av 
dig till oss! 

Ericsson Business Consulting är en ny affärsen
het inom Ericsson-koncernen, som bildades vid 
årsskiftet vi har 4000 anställda i världen och ca 
1100 i Sverigedelen av bolaget Vara erbjudan
den fokuserar mobila affärslösningar för Internet 
och vara kunder finns både inom Ericsson och på 
marknaden utanför. Vi är ett litet men expansivt 
konsultbolag med den stora Ericsson-koncernen i 
ryggen, vilket ger oss bred kompetens inom både 
data- och telekom. Vara konsulter är företagets 
kapital och vi fokuserar därför pä kompetensut
veckling samt intressanta och stimulerande ar
betsuppgifter. Hos oss på Business@l-net finns 
mycket erfarenhet och kompetens pä Internetom-
rådet och vi behöver fortsätta att vaxa på sä gott 
som alla områden. 

• VI är ett glatt och positivt gäng konsulter som 
tycker det är roligt att gå till jobbet och utveckla 
lösningar i nära samarbete med vara kunder. Vi 
jobbar ofta i projekt men även mer enskilt utveck
lingsarbete kan förekomma. Samarbete är själv
klart ett av vara ledord. Välkommen med din an
sökan senast den 31 januari 2000. 

Kontakta: Anna Hailing, 08-726 22 01 alt. 070-
317 06 90, Rosie Öberg, 08-726 23 63 alt. 070-
536 23 62, Jenny Tydén, Recruitment Center, 08-
568 617 64. Ansökan: Nyfiken, lat och glömsk. 
recruitment@edt.ericsson.se. 
jajavajajajaEjajajEjMBHaajĤ  

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

Systemutvecklare 
Ericsson IT Services ska förse Ericsson med globa
la IS/IT tjänster i världsklass. Vår enhet (Product 
Data Management/Enterprise Data Manage
ment) inom Ericsson IT Services arbetar med 
stödsystem för produktutveckling och hantering 
av produktinformation. Vara system används in
om Ericsson i hela världen. Systemen är utveckla
de med client/server-teknik där serverdelarna 
finns i IBM-, Windows NT- eller UNIX-miljö och cli-
entdelarna i UNIX- eller Windows-miljö. 

• Vi söker nu dig som har erfarenhet av flera av 
följande produkter/verktyg: Visual Basic, VBScript 
HTML, Visual Interdev, ASP, IIS, SQL-Server. Du är 
intresserad av ny teknik och moderna utveckling
smiljöer och verktyg. Som person tar du gärna eg
na initiativ, tycker om att lära dig nya saker och 
har lätt för att samarbeta. Du har högskoleutbild
ning och några års erfarenhet Vi erbjuder goda 
möjligheter för dig som är småbarnsförälder att 
kombinera en intressant yrkeskarriär med föräld
rarollen genom flexibla arbetstider, möjlighet att 
arbeta hemifrån och möjlighet att arbeta deltid 

Kontakta: Ove Åstrand, 08-404 27 38 eller 070-
562 53 46. Ansökan: Systemutvecklare / Ove 
Åstrand, recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KATRINEHOLM 

Web-utvecklare 
Supply Unit Mediacom i Katrineholm är Ericsson
koncernens globala försörjare av högteknologis
ka mediacomprodukter - produkter som hanterar 
data,röst och videokommunikation över Internet 
Vi tar ett helhetsansvar från produktutveckling, le
verans och installation av hård-och mjukvara, till 
utbildning och försörjning under produktens livs
tid. Vårt mål är att bli den självklara leverantören 
av kompletta lösningar för tjänster på e-markna-
den. Korta ledtider och snabba förändringar 
präglar vardagen, vilket kräver en kontinuerlig 
kontakt med vara kunder världen över. Ericsson i 
Katrineholm är en världsaktör att räkna med ge
nom produktens hela livscykel. 

• Du kommer att arbeta med web och data
basprogrammering utveckling av program/verk
tyg för vara användare, kontinuerligt uppdatera 
enheten på teknik och utveckling inom området 
samt skapa kreativa och kommunikativa 
intemet/intranät lösningar. 

Vi vill att Du som söker har kunskaper i ASP, Ja
vascript samt relationsdatabaser. Du ska också ha 
ca 2 års erfarenhet av web-design och vara intres
serad av att arbeta med ny teknik så som XML och 
DHTML De personliga egenskaperna vi värdesät
ter är hög personlig drivkraft, förmåga att arbeta 
självständigt såväl som i grupp i en ständigt förän
derlig verksamhet. Du bör också ha god kommu
nikations och innovationsförmåga. Självklart be
härskar Du engelska i tal och skrift Eftersom vi ar
betar mycket med processer och olika flöden, vill 
vi att Du har viss vana av process- och flödestän
kande. 

Ansökan: Web-utvecklare. 

Systemvetare 
• Du kommer att ingå i IT-enhetens utvecklings
grupp som idag består av fem personer. Vi arbetar 
uppdragsorienterat nära verksamheten. Din roll 
kommer att fokuseras kring IT-relaterade projekt 
och utredningar samt verka för att tillsammans 
med vara kunder ligga på framkant med effektiva 
IT-lösningar. Arbetet omfattar hela processen från 
förstudie till driftsättning och överlämning. 

Vi söker Dig med högskolekompetens inom IT-
området eller motsvarande kompetens samt 
praktisk erfarenhet inom 
systemutveckling/systemförvaltning och projekt
ledning. Du har också flerårig praktisk erfarenhet 
av NT, UNIX och SQL-server/Oracle. De personliga 
egenskaperna vi värdesätter är hög personlig driv
kraft, förmåga att arbeta självständigt såväl som i 
grupp i en ständigt föränderlig verksamhet Du 
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Världen behöver bandbredd. 
Hjälp oss att fixa det! 

WDM OCH OPTISKA N Ä T 
EXPANDERAR 

Behovet av bandbredd inom telekom- och datakomtillämpningar ökar 

ständigt och överträffar ofta de mest aggressivt ställda prognoser. Sättet att 

mota denna utmaning finns inom Optiska Nät och WDM (våglängds

multiplexering). WDM är därför en av de snabbast växande teknologierna 

inom telekom idag. 

Ericsson ser denna teknik som ett viktigt kärnområde och ökar därför 

sin satsning på utveckling och marknadsföring av optiska nätlösningar och 

nätkomponenter baserade på WDM-teknik. Vår produktfamilj ERION 

(ERlcsson Optical Networking) har redan ett fotfäste på marknaden och 

vi utvecklar för närvarande bl.a. ett tredje generationens system som ska 

klara av att skicka 32 kanaler med 10 Gbitls vardera över flera hundra 

kilometer fiber. 

Genom att var verksamhet till allra största delen är samlad på en 

plats (Kungens Kurva) kan vi erbjuda en överskådlighet och en känsla av 

det lilla företaget i det stora. Vi hanterar allt från produktutveckling med 

nätstrategi och industrialisering till produktledning och marknadsföring. 

Via vårt installationsteam hanterar vi också kompletta "turn-key" kund

projekt över hela världen. 

Vi konkurrerar med de främsta leverantörerna t världen och vårt 

arbetstempo är högt, men det finns alltid plats för humor och ett gott skratt! 

För att klara denna utmaning söker vi nu ytterligare ett antal kvali

ficerade medarbetare. Vi hoppas att du finner en plats inom något av föl

jande områden: 

PRODUKTUTVECKLING 

Sektionschef, elektronikdesign 
Du ska "coacha" en kompetent g rupp på för närvarande fem per

soner som sysslar med impiementering av mikroprocessor/FPGA/ 

CPLD-konstruktioner, kretsdesign, schemaritning och layout. Det 

handlar i första hand om digitala konstruktioner men även analog 

elektronikdesign för optokomponenter ingår. Sektionen ska också 

fungera som interface gentemot produktion. 

Gruppen ska nu i ett första steg utökas med 3^4 personer vars 

huvuduppgift blir att bygga upp en transponderdesignverksamhet 

som tidigare legat i Tyskland. 

Du är troligen civilingenjör med flera års erfarenhet inom 

analog- eller digitalkonstruktion. Du kan jobba självständigt samt 

har goda samarbets- och ledaregenskaper. 

FPGA-designer 
Du ska arbeta med FPGAer som används för att styra vara olika 

optosystem. Vi jobbar på en UNIX-plattform och använder HDL-

språken Verilog och VHDL samt verktyg från Synopsys, Mentor 

och Xilinx. Du bestämmer komponentval och parti tioner ing samt 

programmerar FPGAerna som styr och Övervakar vara transmis

sionssystem. 

Du är civil- eller gymnasieingenjör med erfarenhet av FPGAer 

eller ASIC-design. 

Analogkonstruktör 
Vi söker en person med erfarenhet av generell analogdesign + 

mixed signal (LF, låg effekt). Dina konstruktioner kommer att 

ingå på flertalet av kretskorten i WDM-familjen, men tyngd

punkten kommer att vara inom transponderdesign. D u är med från 

idéstadiet via komponentval och specifikation till korttest. 

Simuleringar gör du t ex med SPICE. 

Du ar civil- eller gymnasieingenjör med några års erfarenhet. 

HF-konstruktör 
Du har erfarenhet av analog/digital högfrekvensdesign, gärna med 

radiobakgrund. Du kommer att jobba med transponderdesign 

vilket innebar att du ska göra bredbandiga konstruktioner från 

0.1 till 10 Gbit/s. Du är med hela vägen från ide till slutlig kort-

test. Mätningar kan du själv göra i labbet. Har du erfarenhet från 

HF-layout och/eller HF-CAD så ar det ett stort plus. 

Du är civilingenjör med några års erfarenhet. 

Digitalkonstruktör 
Vi söker en person för design och impiementering av mikropro

cessor/ FPGA/CPLD i hårdvarukonst nikt ioner. Det handlar i första 

hand om digitala konstruktioner men även analoga optokompo

nenter ingår. Vi är i behov av nya lösningar som kräver god kän

nedom om seriella/parallella interface liksom även olika typer av 

minnesarkitekturer. Vi arbetar med Ericsson-specifika konstruk

tionsverktyg för schemaritning (Concept) och layout (IPL). 

Du är civil- eller gymnasieingenjör med erfarenhet inom digi

talkonstruktion. 

Optoingenjör, förstärkare 
Du kommer att ingå i ett mycket kompetent förstärkarteam och 

hjälpa till med urvärdering av nya optiska förstärkare, kontakter 

med underleverantörer mätptatsuppbyggnad, beräkning av sys

temprestanda, samt eventuellt design av elektronik för styrning 

och kontroll av förstärkarna. 

Du är civilingenjör eller teknologie doktor med erfarenhet av 

optiska förstärkare. Kan du något om elektronikkonstruktion är 

det ett plus. 

Tre Optoingenjörer inom förstärkare, 
lasrar och optiska filter 

Ni kommer att ingå I gruppen för Optodesign som designar all 

opto i vara WDM-system. Uppgifterna är många: Nya optiska för-

sätrkare behöver utvecklas och testas. Lasrar till vara transpondrar 

behöver testas och designas ihop med drivelektroniken. Potiska 

filter behöver speicifieras och testas för att passa I nya nätarkitek

turer. Alla tre tjänsterna innebär lab-arbete och mycket kontakt 

med vara underleverantörer. 

Du är civilingenjör eller teknologie doktor med erfarenhet av 

optiska system. Kan du något om elektronikkonstruktion är det 

ett plus. 

Systemingenjör, optisk transmission 
Du kommer att jobba mycket i mätlabbet och göra transmissions-

mätningar på nya och gamla WDM-system. Dina mätningar kom

mer att jämföras med teoretiska beräkningar och sedan vara under

lag för vårt säljmaterial som beskriver vad vår produkt klarar av. 

Du kommer att göra B ER-mätningar, mata på optiska förstärkare 

och rekommendera lämpliga systemmarginaler. Du kommer jobba 

nära vår systemverifieringsgrupp och ge rekommendationer för hur 

systemet sätts upp i fält. Återkoppling till designteamet är också 

viktig. Här behövs både teoretisk förståelse för optisk transmission 

och ett praktiskt handlag. 

Du är civil- eller gymnasieingenjör med erfarenhet av optisk 

transmission. 

Systemingenjör, systemledning 
Din huvuduppgift blir at t formulera systemkrav för vara W D M -

produkter. Du ska fungera som en lank mellan produktledning och 

designverksamheten. Kraven ska jämföras med vad olika standards 

kräver (främst inom opto, SDH och datacom), och vad som är möj

ligt att uppfylla i verkligheten. Simulering av transmission och nät 

kan också ingå. 

Du är civilingenjör med telekombakgrund och med erfarenhet 

från kravhantering och/eller systemledning. 

Kontaktperson för samtliga tjänster inom produktutveckling är: 

Magnus Öberg, tel 08-719 2031, e-mail: magnus.oberg@etx.ericsson.se 

INDUSTRIALISERING 

Project Manager 
Industrialisation Project 

Dit t jobb blir att säkra produktkvaliteten utifrån et t tekniskt per

spektiv före och efter en produkt godkänns för kundleverans (GA). 

Det blir din uppgift att utifrån en befintlig designspecinkation, 

komponentval, dokumentation m m verka för att produkten håller 

den kvalitet som kunden förväntar sig. Du kommer at t lia mycket 

kontakt med vår utvecklingsenhet och vara leverantörer, både 

interna och externa. 

Du är högskole- eller gymnasieingengör med erfarenhet eller 

starkt intresse av projektledning, gärna med verifierings/supply-

bakgrund. Som person är du drivande och självgående. 

Kontaktperson: Sten-Åke Andersson, tel 08-719 68 18 

e-mail: Sten-Ake.B.Andersson@etx.ericsson.se 

Technical Writer 
Som Technical Writer kommer du att arbeta med konstruktion av 

användarmanualer enligt USA- och EU-standard. Dessa levereras 

som pärmar och/eller i CD-format. Arbetet bedrivs i nära samar

bete med vara konstruktionsenheter för maskin- och programvara. 

Vi tror att du hat någon form av teknisk/akademisk bakgrund, 

och du bör ha dokumenterat goda kunskaper i engelska. Vi ser 

också gärna att du har en pedagogisk vana. 

Kontakperson: Mona Törnqvist, tel 08-719 94 93 

e-mail: Mona.Tornqvist@etx.ericsson.se 

Systemverifieringsingengör 
Du svarar för att verifiera den sammansatta systemprodukten mot 

dess kravbild. Kraven avser funktionalitet, prestanda, miljöhante

ring etc. 

Arbetet bedrivs i nära samarbete med utvecklingsteamen vilket 

innebär korta rurn-around tider. Du arbetar också nära vår support 

och installationsverksamhet vilket innebär att du har goda möjlig

heter art delta i aktiviteter i samband med fältprov och kundin

stallationer av nya produkter. 

Vi tror att du är en högskole/gymnasieingenjör med en bak

grund inom telekom, gärna transmission, och du är sannolikt envis, 

noggrann och systematisk. 

Kontaktperson: Sten Halvarsson, tel 08-719 65 42 

e-mail: Sten.Halvarssov@etx.ericsson.se 

Kursutvecklare för kundutbildning 
Som kursutvecklare inom kundutbildning kommer du att ansvara 

för framtagning och genomförande av PU WDM:s kursprodukter. 

Du kommer att leda kursprojekten, i nära samarbete med vara 

enheter för bl.a. produktdesign, dokumentation, marknad och 

supply. Koordinering, planering, kursutveckling, genomförande 

och utvärdering hör till dina arbetsuppgifter. 

Du är högskole/gymansieingenjör alt. har en beteendeveten

skaplig bakgrund. Du är intresserad av att leda och delta i projekt, 

kan se till helheten och vara drivande. Erfarenhet från kundutbild

ning eller multimedia är ett plus dock inget krav. 

Kontaktperson: Colin Williams, tel 08-719 27 04 

e-mail: Colin. Williams@etx.ericsson.se 

Kontaktperson för samtliga tjänster inom Industrialisering är: 

Lennart PbU, tel 08-719 85 22, 

e-mail: Lennart.Pbil@etx.ericsson.se 

MARKNADSFÖRING 
For a t t u t ö k a och s t ä rka vår k u n d b a s inom o m r å d e t Opt ical 

N e t w o r k s söker vi kvalificerade M A R K N A D S F Ö R A R E m e d 

k o m p e t e n s för följande arbe tsuppgif te r : 

- Bus iness Area Manager, ASIA PACIFIC 

- Assis tant Bus iness Area Manager , ASIA PACIFIC 

- Tekn i sk t M a r k n a d s - och säljstöd 

Marknadsavdelningen ansvarar generellt för: 

- Produkt ledning- Produkt lansering och introduktion 

- Marknadsstrategi 

- Prissättningsstrategi och stod till Ericsson lokalbolaget 

- Etablering och av teknisk marknadsupport på lokalbolagen 

Vi söker dig som har kunskap om fiberoptiska system och har bak

grund från tekniskt utveckling, speciellt för arbete inom gruppen 

tekniskt marknads och säljstöd. 

För arbetet som Business Manager vill vi gärna att du har mer 

än två års erfarenhet av internationell verksamhet inom Ericsson. 

Vi ser det som en merit om du har arbetat direkt med telekom-

operatörer. 

Vi utbildar dig på vår produkt samt följer upp med fortsatt 

affarsorienterad och teknisk vidareutbildning som en del i din per

sonliga utveckling. 

Kontaktperson för samtliga tjänster inom Marknad är: 

Pär Johanson, tel08-719 85 95, 

e-mail: Par.Jobanson@etx.ericsson.se 

O m du har några frågor går det också bra att kontakta 

Anita Lindqvist på Human Resources, tel 08-681 21 92, 

e-mail: Anita.LindqvistCfferx.ericsson.se 

Sand din ansökan till: 

Ericsson Telecom AB 

KK/ETX/W/H Susanne Hellberg 

12625 STOCKHOLM 

e-mail: Susanne. Hell berg (aetx.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON ^ 
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6 J O B B N Y T T 

bör också ha god kommunikations och innova
tionsförmåga. Självklart behärskar Du engelska i 
tal och skrift Eftersom vi arbetar mycket med pro
cesser och olika flöden, vill vi att Du har viss vana 
av process- och flödestänkande. 

Kontakta: Daniel Sundelius chef IS/IT, 015O-58 
444, daniel.sundelius@era.ericsson.se. Ansökan: 
Systemvetare/Carina Karlsson AK/UH, Ericsson 
Radio Systems AB, Supply Unit Mediacom 
KH/ERA/DSP/AK/UH, Box 193, 641 22 KATRINE
HOLM, Carina.Karlsson@era.ericsson.se. 

mKrnmmmmmmmammmmmmmmmamm 
ERICSSON ERISOFT AB. SKELLEFTEÅ 

Systemadministratör - IS/IT 
Skellefteå 
IS/IT ansvarar för drift av Ericsson Erisofts datorer 
och nätverk. Samt ger allmänt IT-stöd till utveck
lingsenheter 

• Vi söker en systemadministratör somkan hjälpa 
oss att utveckla och administrera vår datormiljö 
bestående av UNIX- och NT-system. DU bör ha 
flerårig eftergymnasial utbildning och gärna erfa
renhet av serverdrift och/eller programmering. 

VI värdesätter din stora förmåga att skapa goda 
relationer till véra användare som finns på tre 
kontor. 

Kontakta: CG Nordlund, 090-153068, 070-
3712983, Carl-Custav.Nordlund@epl.ericsson.se. 
Ansökan: Systemadministratör - IS/IT Skellefteå, 
Ericsson Erisoft AB, Box 920, 971 28 LULEÅ 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
KISTA 

e-business Core Application 
Architect 
Business Segment Consumer Products today has 
e-business solutions mainly to support our Mar
keting and Communication units ond Customer 
Service Units. There is a decision made to have a 
common strategy and solution architecture for e-
business globally in the segment The global fun
ction IT Service Management supports all busi
ness within Consumer Segment with global IT so
lutions. We work according to the defined IT Ser
vice Management model with clear roles and 
processes defined. 

• The main tasks as e-business Application Archi
tect will be: Understand our Consumer Segment 
business and identify how IT and e-commerce so
lutions can deliver value to it Together with our 
business units develop a common e-business 
strategy and solution architecture. Participate in 
corporate initiatives within the e-business area as 
Segment Consumer's representative. Drive activiti
es related to e-business solution development 
and IS/IT unit in Kista. 

We can offer an interesting job in a global envi
ronment involving travel to our Consumer Seg
ment sites in Europe, Asia and US. This is a job 
where customer focus, flexibility, social compe
tence and the ability to collaborate are of great 
importance. Structure and clarity of vision are also 
key factors in this job. You will be placed in the 
Operational Development and IS/IT unit in Kista. 

Contact: Britt Crevér Eriksson, +46 8 404 3098, 
brittgrever@ecs.ericsson.se. Application: e-busi
ness Core Application Architect - KI/ECS/OI, Erics
son Mobile Communications AB, KI/ECS/HKS An
na Pelkonen, 164 80 Stockholm, anna.pelko-
nen@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

UNIX-administratör 
Vi driver unixsystem för ca 350 användare pä 
ERA/U, ERA/l ERA/B, ERA/X och ERA/LX. Vi deltar 
också i utvecklingsprojekt med vara användare 
där vår expertkunskap på nätverk Unix och 
TCP/IP etc kommer väl till pass. Som plattform 
använder vi i huvudsak Solaris Vi är idag sex 
personer. 

• Till vår sektion ERA/UV/D söker vi nu en unix-
administratör. Du bör ha goda kunskaper om So
laris, TCP/IP, känsla för kundens behov samt erfa
renhet av sytemadministration av unixsystem. 
Kunskaper och erfarenhet av Clearcase, Oracle, 
NT/Unix-integration och telecom är meriterande 
men inte ett krav. 

Arbetsuppgifterna består av installation och 
konfiguration av hårdvara och mjukvara, support 
och deltagande i utvecklingsprojekt Du kommer 
att arbeta både i grupp och självständigt, ibland i 
projekt med vara kunder. Vi erbjuder stor frihet 
under ansvar, omväxlande arbetsuppgifter och ett 
mycket trevligt gäng. 

Kontakta: Ingemar Wrangel, ERA/UV/DC, 08-75 
70484, ingemar.wrangel@era.ericsson.se, Kajsa 
Möller, Personal, 08-40 47293, 
Kajsa.moller@era.ericsson.se. Ansökan: UNIX-ad
ministratör, Ericsson Radio Systems AB, UH Towa 
Raak, 164 80 STOCKHOLM, towa.raak@era.erics-
son.se. 

wmmmmmmmmummmmammmmmumm 
ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Programvarukonstruktör 
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom 
Ericsson för försvarselektronik och mikrovågs
kommunikation samt är centrum för Ericssons 
forskning och utveckling inom mikrovågsteknik 
och höghastighetselektronik. Enheten utvecklar 
databehandling till mark- och fartygsbaserade 
radarsystem för försvar och säkerhetsfrämjande 
verksamhet Vi arbetar med flera olika projekt för 
kunder runt om i världen. Vara program varupro
dukter hanterar t ex målföljning, sensorsimuler
ing och användargränssnitt 

• Vi söker dig som vill arbeta med utmanande ut
vecklingsarbete inom programvaruområdet. Du 
kommer att ingå i ett team där arbetet bedrivs i 
en integrationsdriven och inkrementell utveckling
smodell. I teamets uppgifter ingår kravanalys, del-
systemkonstruktion, programvarukonstruktion 
samt integration och vertfiering. Utvecklingen är 
idag baserad på Ada-95, C, Visual C++, CORBA, 
Java, Unix och Windows NT. Processor- och kom
munikationskort, grafik- och presentationssystem 
samt nätverksutrustning är till största delen inköp
ta. 

Du skall ha civilingenjörs- eller högskoleutbild
ning med inriktning på programvaruteknik och 
gärna några års praktisk erfarenhet Du har god 
samarbetsförmåga och kan arbeta såväl självstän
digt som i grupp. Ansökningsformulär 

Kontakta: Gunilla Schuldt 031 - 747 3129, gunil-
la.schuldt@emw.ericsson.se. Ansökan: Program
varukonstruktör ref nr 99-216, Ericsson Microwa
ve Systems AB, Personal och Organisation, 431 84 
MÖLNDAL 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Webmaster 
Vi driver webservrar åt ERA/U, ERA/1, ERA/B, 
ERA/X och ERA/LX. Vi deltar också i projekt för 
nyutveckling av webapplikationer. Som plattform 
använder vi Netscape, Solaris och Lewis. Vi är 
idag sex personer var av en webmaster. 

• Till vår sektion ERA/UV/D söker vi nu en web
master. Du bör ha goda kunskaper inom några av 
följande områden Solaris, Netscpae, Lewis, Java 
och Oracle. Det är viktigt att du har en känsla för 
kundens behov samt erfarenhet av webservrar. 

Arbetsuppgifterna består av installation och 
konfiguration av webservrar och webapplikationer 
samt support av dessa. Utvecklande av nya web
applikationer. Du kommer att arbeta både i grupp 
och självständigt, ibland i projekt med vara kun
der. Vi erbjuder stor frihet under ansvar, omväx
lande arbetsuppgifter och ett mycket trevligt gäng. 

Kontakta: Ingemar Wrangel, ERA/UV/DC, 08-75 
70484, ingemar.wrangel@era.ericsson.se, Kajsa 
Möller, Personal, 08-40 47293, 
Kajsa.moller@era.ericsson.se. Ansökan: Webmas
ter, Ericsson Radio Systems AB, UH Towa Raak, 
164 80 STOCKHOLM, towa.raak@era.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

Ericsson IT Services ansvarar för ett av världens 
mest geografiskt spridda och komplexa nätverk. 
Detta omfattar drift i Stockholm, Dallas och Kuala 
Lumpur. Inom Ericsson IT Services är vi som arbe
tar inom området Mainframe Servers hängivna åt 
att tillhandahälla, stödja och utveckla de storda
tortjänster som behövs för att uppnå detta. Vi an
svarar för alla OS/390 och VM system, vilket öven 
omfattar datalagring och utdatateknik. Vi har för 
närvarande över 3000 MIPS installerade på vara 
två speglade installationer i Stockholm. 

IMS tekniker 
• Vi behöver förstärkningar till vårt IMS-team. 
IMS-teamet ansvarar för tekniskt underhåll och 
drift av IMS med kringprodukter samt DL/1 data-
basunderhåli. Vi har idag version 6 implemente-
rad och planerar för DL/1 datasharing och Sys-
plex. Teamet ansvarar även för införande av ny 
funktionalitet för åtkomst av centralt lagrat DL/1 
data, via exempelvis WEB-access. 

Vi söker en ny medarbetare med IMS-kompe-
tens där erfarenhet av BMCs databasprodukter är 
en merit Du kommer att ansvara för installation, 
underhåll, problemhantering, effektivisering samt 

drifttekniska frågor och stod till systemutvecklare 
inom IMS-området 

Kontakta: Conny Askman, Competence Manager, 
08-726 29 23 eller 070-556 71 21. Ansökan: IMS-
tekniker - Conny Askman. recrurtment@edt.erics-
son.se. 

•msmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Systemtekniker till EOC 
Energy Operations Center (EOC) ansvarar för 
styrning och övervakning av kraft utrustning till 
telefonväxlar åt kunder på en global marknad. Vi 
är ett ungt engagerat gång som jobbar inom IT 
sidan idag. Vi behöver ytterligare förstärka vår 
supportfunktion med en systemtekniker för att 
mota marknadens behov. 

• Som systemtekniker kommer du ansvara för 
den tekniska platformen och administrativa frå
gor. Du kommer att arbeta med förbättringen av 
designen på plattformarna för EOCt samt göra 
funktionsutvärderingar och ge rekommendationer 
samt specifikationer till vår Energy Management 
avdelning. Du kommer även att delta i EOCts ad
ministrativa processer och underhållsrutiner. 

Vi söker dig som lägst har gymnasieexamen 
med datateknisk inriktning. Det är meriterande 
om du har 2-3 års erfarenhet av UNIX eller Linux 
och arbetat med nätverk såsom hantera DNS ser-
vrar, inkoppling av datorer och att sköta backup 
system. Vidare ser du det som en utmaning att 
sätta sig in i Energy Management Application 
System (EMAS) som används för övervakning av 
kraftanläggningar. Välkommen med din ansökan. 

Kontakta: Mats Wiberg, 08-721 67 96, Peter 
Skott, 08-721 74 75. Ansökan: KK99063 System
tekniker till EOC, Ericsson Components, Cv.Ener-
gy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Lab teamleader 
IP-telephony and CSM are two hot exciting areas 
within communication. We combine these tech
nologies into one new product - CSM on the Net 
We are now focusing on releasing our first ver
sion and the market attention is enormous. 

• Are you experienced in TCP/IP, IP planning and 
security, configuring Routers, Switches and Fire
walls and NT/Server administration? Maybe you 
even know some about GSM and Radio Base Sta
tions?^ so, we need you in our small lab support 
teamfThe lab is the heart of our Integration and 
Verification, where we integrate and test the diffe
rent parts of the system. You will make plans for 
the lab and implement new equipment configure 
our IP-network and perform maintenance. 

To do a good job you need to be service min
ded and willing to drive change and take respon
sibility. You enjoy working with others and you are 
able to keep order in the lab. If you are ready for 
an organisation where things happen fast - join 
our product unit GSM@Enterprise! 

Contact: Äsa Boklund KI/ERA/LRG/ITC, +46 8 
4048443, asa.boklund@era.ericsson.se, Lena Fu-
rehed KI/ERA/LRG/IC, +46 8 4048443, lena.fure-
hed@era.ericsson.se. Application: Lab teamleader, 
Ericsson Radio Systems AB, NA/ERA/LRG/NS Ce
cilia Jettel, 131 89 STOCKHOLM, 
cecilia.jettel@ericsson.com. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Ericsson Microwave System AB ansvarar inom 
Ericsson för försvarselektronik och mikrovågs
kommunikation samt år centrum för Ericssons 
forskning och utveckling inom mikrovågsteknik 
och höghastighetselektronik.Enheten utvecklar 
databehandling till mark- och fartygsbaserade 
radarsystem för försvar och säkerhetsfrämjande 
verksamhet Vi arbetar med flera olika projekt för 
kunder runt om i världen. 

Enheten för Databehandling ansvarar för funk
tioner som t ex taljning av mål, sensorsimulering 
och användargränssnitt I de databehandlingsen
heter som vi konstruerar för radarprojekten utgör 
inköpta produkter en stor del av maskin- och pro
gramvaran, exempelvis processor- och kommuni
kationskort grafik- och presentationssystem, nät
verksutrustning, operativsystem och drivers. Vi sö
ker ytterligare en 

Bassystemkonstruktör 
• Arbetsuppgifter: Dina huvudsakliga arbetsupp
gifter kommer att innefatta: Identifiering av nya 
produkter och leverantörer. Specificering och kra
vställning på inköpta och underkontrakterade pro

dukter. Systemkonstruktion hårdvara, integration 
av produkter i databehandlingsenheten. Införan
de av nya datorplattformar. 

Vi söker dig som är utåtriktad och har lätt att ar
beta såväl självständigt som i grupp. Utlandsresor 
ingår i tjänsten, därför krävs goda kunskaper i 
engelska och ett utåtriktat satt. Tidigare erfarenhet 
av realtidssystem och VME-kunskap är meriteran
de. Du bör ha högskoleutbildning med data- eller 
elektronikinriktning eller motsvarande praktisk er
farenhet Ansökningsformulär 

Kontakta: Kjell Karlson, 031 - 747 2132, kjell.karl-
son@emw.ericsson.se. Ansökan: Bassystemkon
struktör ref nr 99-217, Ericsson Microwave 
Systems AB, Personal och Organisation431 84 
MÖLNDAL 

ERICSSON ERISOFT AB, UMEÅ 

Systemadministratör -
IS/IT Umeå 
IS/IT ansvarar för drift av Ericsson Erisofts datorer 
och nätverk. Samt ger allmänt IT-stöd till utveck
lingsenheter 

• Vi söker en systemadministratör som kan hjäl
pa oss att utveckla och administrera vår datormil
jö bestående av UNIX- och NT-system. DU bör ha 
flerårig eftergymnasial utbildning och gärna erfa
renhet av serverdrift och/eller programmering. 

Vi värdesätter din stora förmåga att skapa goda 
relationer till vara användare som finns på tre 
kontor. 

Kontakta: CG Nordlund, 090-153068,070-
3712983, Carl-Gustav.Nordlund@epl.ericsson.se. 
Ansökan: Systemadministratör - IS/IT Umeå, Erics
son Erisoft AB, Box 920, 971 28 LULEÅ 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING SVERIGE 
AB, STOCKHOLM 

Our unit in Ericsson Business Consulting, Division 
Business@l-net provides our customer with 'sing
le point of contact' to all the services that the 
customer needs to have a well functioning appli
cation in their environment Our focus is on web 
applications but we also handle other kind of ap
plications. We are now looking for a new person 
for 

Application Support and 
System Development 
• It is good if you have competence or experien
ce of at least some of the following: Operating 
system NT Server. UNIX Servers Microsoft Internet 
Information Server. Microsoft Index Server. Micro
soft SQL Server. Microsoft Transaction Server. 
Apache Programming HTML ASP. JAVA-Script. 
SQLCOM/DCOM. PERL Knowledge of data base 
modelling, systems design and analysis is an ad
vantage but not a necessity. You may have some 
years experience or come directly from school. 
Your personal qualities are: an energetic and curi
ous approach to life, an open mind and you like 
working in a high tempo among creative people, 
a will to prepare and set goals to reach them. IS 
THIS YOUR NEXT CHALLENGE? 

Contact: Johan Swedmark, +46 8 404 93 07. Ap
plication: Application Support/System Developer -
Johan Swedmark. recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

Användarstöd BCT/I/OTU 
• Detta riktar sig till dig som är utåtriktad, positiv 
och vill jobba med support. Vårt team jobbar med 
support och förvaltning av ett order/ lager/ faktu
reringssystem som heter GOLF, vilket används in
om Operators och Consumers, world wide. 

Du kommer att: ha kundkontakt med slutan
vändare, systemansvariga och tekniker handlägga 
inkommande supportärenden uppdatera vår 
hemsida administration av behörigheter jobba 
med utbildning mm. 

Vi ser att du som söker har erfarenhet av sup
portjobb, har servicekänsla, stresstilig, konsult-
mannaskap och behärskar engelska både i tal och 
skrift Kunskap inom IBM-stordatormiljö, MS Offi
ce, web och även Ericsson kännedom är meritera
de. Ett plus är om du har kunskap inom logisti-
kområdet Låter detta spännande och intressant? 
Kontakta oss så berättar vi mer 

Kontakta: Monica Kindblad, Teamleader, 08-568 
64029, Bengt Söderlund, Product Manager, 08-
568 640 24, Karin Mellin, Competence Manager, 
08-568 640 26. Ansökan: Användarstöd 
BCT/I/OTU. recruitment@edt.ericsson.se. 

mailto:daniel.sundelius@era.ericsson.se
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EKONOMI & FINANS 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Ekonom 
• Inom BMOJ (Japan) söker vi en person med in
tresse för ekonomi och export kontroll. Vi behöver 
omgående en ekonom som kan ta hand om lage
rekonomin inom ERA/JFs ansvarsområde. Du 
skall övervaka vara omkostnader och nyckeltal för 
vara lager för CMS 30 produkten. I arbetet ingår 
också att ansvara för exportkontrollen inom BMOJ 
i samarbete med segmentets exportkontroll. Vi 
söker en person som är öppen för förändringar 
och beredd att arbeta med förbättringar av vara 
rapporteringssystem. 

Vi kan erbjuda en intressant arbetsmiljö inom 
en mycket dynamisk affärsenhet med höga (ja
panska) kvalitetskrav. 

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom 
ekonomi/logistik eller motsvarande. Du har lätt 
för att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska 
och engelska. Som person vill vi att du ska vara 
öppen för nya idéer och kunna se problem utifrån 
nya infallsvinklar. Vi vill också att du ska vara dri
vande och kunna samarbeta med alla olika in
stanser som du kommer att ha kontakt med. 

Kontakta: Bo Sjunnesson, ERA/JFC, +46 8 585 
319 12, bo.sjunneson@era.ericsson.se, Ulrika 
Roos, ERA/J H, +46 8 757 57 71, 
ulrika.roos@era.ericsson.se. Ansökan: Gunilla As-
berg, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/JHS, 164 
80 STOCKHOLM, gunilla.asberg@era.ericsson.se. 

ERICSSON HEWLETT-PACKARD 
TELECOMMUNICATIONS AB, GÖTEBORG 

Economist 
• We are looking for a economist to our finance 
department in Gothenburg. You will be working 
with accounting, controlling, approval of travel or
ders, cash functions and common economytasks. 
The work include many contacts both internally 
and externally. 

We think you have an education in economics 
from i.e upper secondary school or something 
that is equivalent for example several years of ex
perience from similar working tasks. You are accu

rate, serviceminded, outgoing and you like to 
work both in group and individually. 

Contact: Ove Elovsson, 08 685 21 56, ove.elovs-
son@ehpt.com. Application: MO310, Ericsson He
wlett-Packard Telecommunications AB, 
MÖ/EHS/FP, Box 333 Mölndal, ehsjob@ehpt.com. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Process Controller -
Supply Chain Management 
We are constantly working to improve the Supply 
Chain. In order to do that we need facts about 
our present performance, have ideas of needed 
improvements and establish a close contact with 
Market- and Product Units as well as the different 
Supply Units. In connection to the recent reorga
nisation we need to strengthen the process con
trol activities within Supply Chain Management 

• We are therefore looking for a Process Control
ler with the task to: Follow up financial as well as 
non-financial measurements in the Supply Chain. 
Compile reports, verbal as well as numeric, from 
Market, Product and Supply Units to the ERA/LL 
management team. Take an active part in the 
work to define and deploy objectives for the Sup
ply Chain. When needed define new measure
ments and establish reporting lines. Take part in 
the co-ordination of measurement definitions, fi
nancial and non-financial with other Business 
Units within the group. 

You will work actively and closely with our Mar
ket Units that require travelling. You co-operate 
easily, are creative and analytic and express your
self fluently in English. You have an academic 
background and some years experiences within 
Ericsson. You also have a basic knowledge in sta
tistics, process management and/or operational 
development 

Contact: Per Nyländer, +46 8 404 96 88, per.ny-
lander@era.ericsson.se. Application: Process Con
troller - Supply Chain Management, Ericsson Ra
dio Systems AB, KI/ERA/LH/S Ewa Strandendahl, 
164 80 Stockholm, ewa.stra ndenda hligera.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KATRINEHOLM 

Controller 
Supply UnäMediacom i Katrineholm år Ericsson
koncernens globala försörjare av högteknologis
ka mediacomprodukter, produkter som hanterar 
data, rost och videokommunikation över Internet 
Vi tar ett helhetsansvar från produktutveckling, le
verans och installation av hård-och mjukvara, till 
utbildning och försörjning under produktens livs
tid. Vårt mål är att bli den självklara leverantören 
av kompletta lösningar för tjänster på e-markna-
den. Korta ledtider och snabba förändringar 
präglar vardagen, vilket kräver en kontinuerlig 
kontakt med vara kunder världen över. Ericsson i 
Katrineholm är en världsaktör att räkna med ge
nom produktens hela livscykel. 

• I arbetsuppgifterna ingår bl.a. utveckling av 
nya/förändrade kalkylmetoder för prissättning, ut
veckling av modeller för ekonomistyrning och rap
portering. Du kommer även att arbeta som pro
jekt controller i tekniska utvecklingsprojekt Vidare 
kommer Du att medverka vid implementeringen 
av SAP/R3. 

Du som söker ska vara civilekonom gärna med 
erfarenhet från ovanstående arbetsuppgifter. De 
personliga egenskaperna vi värdesätter är hög 
personlig drivkraft, förmåga att arbeta självstän
digt såväl som i grupp i en ständigt föränderlig 
verksamhet. Du bör också ha god kommunika
tions och innovationsförmåga. Självklart behärs
kar Du engelska i tal och skrift Eftersom vi arbetar 
mycket med processer och olika flöden, vill vi att 
Du har viss vana av process- och flödestänkande. 

Kontakta: Ann-Charlott Östlund, chef controller-
verksamhet, 0150-58 422, ann-
charlottostlund@era.ericsson.se. Ansökan: Con-
troller/Carina Karlsson AK/UH, Ericsson Radio 
Systems AB, Supply Unit Mediacom, 
KH/ERA/DSP/AK/UH, Box 193, 641 22 KATRINE
HOLM, Carina.Karlsson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Ekonom 
• Till enheten för finansfrågor söker vi Dig, som 
idag arbetar med ekonomifrågor inom koncernen, 

men som vill bredda kunnandet inom finansom
rådet Vi arbetar med att säkerställa lönsamheten 
I ERAs affärer genom att minimera de finansiella 
riskerna. Med finansiella risker avser vi valutaris
ker samt kreditrisker, såväl kommersiella som po
litiska. Vi arbetar också med att optimera företa
gets betalningsflöden. 

I vara arbetsuppgifter ingår även att öka kun
skapen om företagets finansmodell genom utbild
ning och informationsspridning. Dina arbetsupp
gifter omfattar bi a finansiellt affärsstöd till visa 
enheter inom ERA. Valutasäkringarredovisning in
om EF. Du bör ha en akademisk ekonomexamen 
samt ha arbetat ett par år med ekonomifrågor. 

Kontakta: Ann Ryberg, +46 8 404 68 07, ann.ry-
berg@era.ericsson.se, Göran Henriksson, +46 8 
757 07 05, göran.m.henriksson@era.ericsson.se. 
Ansökan: Göran Henriksson, UHC, Ericsson Radio 
Systems AB, Ki/ERA/UHC, 164 80 STOCKHOLM, 
göran.m.henri ksson@era.ericsson.se. 

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB, 
KARLSKRONA 

Project Controller 
Ericsson Software Technology AB utvecklar pro
dukter och tjänster med den senaste tekniken in
om mobiltelefoni, företagskommunikation och 
programvaruteknik. Vi är ett ungt och expansivt 
företag med ca 800 anställda. Huvudkontoret 
finns i Karlskrona, och vi har kontor i Ronneby, 
Malmö och Sundbyberg. Vårt företag ingår i nät
verket TelecomCity, som består av 30 växande IT-
och telekomföretag i Karlskronaregionen. Erics
son Software Technology AB har det globala an
svaret för Ericssons chargingtjänst PrePaid. Den 
gör mobiltelefonen till en tankningsbar plånbok 
och är ett trådlöst satt att förändra världen. Utan 
abonnemang och fasta avgifter slipper även 
människor i fattiga länder operatörernas kredit
prövningar. Faktum är att hela världsmarknaden 
följer med när vi utvecklar mobilen till ett gräns
löst bankkonto. 

• Som project controller arbetar Du nära projek
ten och ansvarar för att göra avancerade projek
tuppföljningar såväl nationellt som internationellt 
inom Ericsson. I Dina arbetsuppgifter ingår även 
att tillsammans med huvudprojektledaren planera 

Product Data Management — 
Corporate Basic Standards söker medarbetare 

Service Area Application Management PDM/EDM inom 

Ericsson IT Services består idag av ca 130 personer som 

arbetar inom Stockholm HUB. PDM/EDM år en förkort

ning för Product Data Management/Enterprise Document 

Management. 

Vi erbjuder stod för snabb global hantering av produkt-

St företagsgemensam information inom Ericsson. Vår pro

duktportfölj består av ca 30 olika produkter som används 

av ungefär 40 000 Ericsson användare utspridda i 130 

olika länder. Inom vår enhet ansvarar vi för: 

— Applikationssupport (PICS heldpesk) 

— Utbildning (PI Training) 

— CBS - Corporate Basic Standards 

— Implementation support 

— Marknadsföring 

Teknikadministratörer 
eller CM 

Vi söker dig som bar: 

— Erfarenhet av dokumentation och/eller produkt-

strukturering inom Ericsson. 

— 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 samt 

helhetssyn. 

- Lätt för att samarbeta med andra. 

- God språkkänsla (svenska/engelska). 

Arbetsuppgifter för tjänsten: 

Anpassning av och skapande av nya standarder, regler 

och metoder primärt med inriktning på mjukvara. 

Allmänt arbete inom Corporate Basic Standards t ex 

stöd/kundbesök till olika Ericssonenheter, Support 

till hela Ericsson - Email, Telefon, Intranet. Nätverk 

inom och utom Sverige. 

Vi är idag ett team på 4 personer. Uppgifterna är 

mycket stimulerande med många kontakter både 

inom och utom koncernen. Inom den närmaste tiden 

behöver vi EN ny kollega och vi söker även ytter

ligare en kollega som ersättning för en av oss som går 

i pension under nästa år. 

Vad är Corporate Basic Standards? 

För att Ericssons olika enheter såsom konstruktion, 

produktion, service m fl skall kunna samarbeta effek

tivt krävs standarder, regler, metoder och riktlinjer. 

Corporate Basic standards tar fram och förvaltar/ 

underhåller dessa vad gäller numrering, klassificering 

ändring av produkter och dokument. Ericssons väl

kända decimalklass och ABC-numreringssystem är 

en del. Vi ansvar också för ett antal instruktioner för 

olika saker samt mallar för Word, Powerpoint, Excel 

och Framemaker. Arbetet kräver att vi är orienterade 

om Ericssons olika verksamheter. 

Kontaktpersoner: 

Thorbjörn Tärnström, tel 08-568 632 83 

Nora Woodward, tel 08-568 634 80 

Se även vår hemsida på webadress http://pih.ericsson.se/ 

Välkommen med din ansökan på engelska. 

Mark ansökan med TeknikadministratörlCM 

Ansökan skickas online till: 

recruitment@edt.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON 
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budgeten för kommande projekt. Du bör ha en 
ekonomutbildning och några års erfarenhet inom 
området Rollen ingår i projektledarteamet. För 
mer information om tjänsten är Du välkommen 
att kontakta 

Kontakta: Jonas Nilsson, 0455-39 53 67,070-370 
53 67, Jonas.Nilsson@epk.ericsson.se. Ansökan: 
Project Controller, Ericsson Software Technology 
AB, Human Resources, Box 518, 371 23 KARL
SKRONA, job@epk.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING SVERIGE 
AB, STOCKHOLM 

Controller 
Business Consulting's specialty is to integrate and 
deliver mobile solutions for today's business and 
future business. We are focusing on Mobile E-
commerce and Mobile Office. Our operation in 
Sweden has approximately I 000 consultants 
ond our customers are the rest of Ericsson as well 
as external customers. Our goal is to sell total so
lutions and to grow on the external market 

• The successful candidate will have a strong dri
ving and independent profile. You have good ana
lytical skills and you are a good communicator 
with the ability to get what you want You also ha
ve great interest in working with KPI and steering 
principles. You have an academic degree with se
veral years of experience and you are fluent in 
English, since we are cooperating with units outsi
de Sweden. Skills in using SAP R/3 on a day to 
day basis is an advantage. Your location will be 
close to the operation in Västberga or Kista. 

Contact: Roger Johansson, Director of Controlling, 
+46 8 726 36 74. Application: Controller/Roger 
Johansson, recruitment@edt.ericsson.se. 

ERICSSON SHARED SERVICES AB, 
HALLONBERGEN 

Ekonom till Treasury 
Ericsson Shared Services AB tillgodoser af-
färsstödjande tjänster i vid bemärkelse till Erics
sons bolag och enheter i Sverige. Genom att 
samla kompetens inom ekonomi, inköp och per
sonaladministrativa tjänster ska Ericsson Shared 
Services AB förenkla och effektivisera koncernens 
administrativa rutiner, verksamheten är placerad 
i Hallonbergen för att säsmåningom placeras i 
Sundbyberg och omfattar ca 400 anställda. Vi sö
ker nu en ekonom till Treasury. 

• Enheten består f n av 6 medarbetare och an
svarar för betalningsflödena för olika Ericssonbo
lag. Gruppen hanterar bolagens valutarisker, skö
ter traditionellt kassaarbete, inbetalningar, konto-
avstämningar samt manuella betalningar. Valuta-
redovisning, riksbanksrapportering och bankkon
takter ingår även i gruppens arbetsuppgifter. Dina 
huvudsakliga arbetsuppgifter är löpande hanter
ing av terminskontrakt, valutaredovisning samt 
sammanställning och analys av valutaflöden. 

Du är civilekonom med inriktning 
redovisning/finansiering kompletterad med ett 
par års erfarenhet av arbetet på ekonomiavdel
ning. Du skall ha goda kunskaper i engelska samt 
god färdighet i MS-Officepaketet Som person är 
du analytisk och noggrann. Du är också positiv 
och har lätt för att samarbeta med andra. 

Kontakta: Christer Gedda, 08-508 788 39, chris-
ter.gedda@esg.ericsson.se, Ingrid Elmer, 08-404 
26 58, ingrid.elmer@esg.ericsson.se. Ansökan: 
Ekonom till Treasury, Ericsson Shared Services AB, 
HA/ESG/H Ingrid Elmer, 172 81 STOCKHOLM 

IT-intresserad ekonom 
• Enheten Information Development & Support 
arbetar med att säkerställa Ericssonbolags ekono
mistyrning genom att ta fram bra och moderna 
IS/IT-lösningar inom ekonomiområdet Just nu 
gör vi en storsatsning på att få igång elektroniska 
flöden mot både interna och externa parter. Dina 
arbetsuppgifter innebär att arbeta med både filö
verföring enligt den internationella EDIFACT-stan-
darden och andra format Arbetet innebär dessu
tom vidareutveckling av interna applikationer, så
som SAP R/3. Arbetet bedrivs ofta i projektform. 

Du är civilekonom eller gymnasieekonom med 
några års arbetslivserfarenhet från ekonomiarbe
te. 

Du ska ha goda datakunskaper och aktivt vilja 
detta i arbetet med elektroniska flöden. Eftersom 
arbetet innebär mycket kontakter, både inom och 
utanför Ericsson, ska du ha lätt för att kommuni
cera och samarbeta med andra människor. Arbe
tet kräver goda kunskaper i engelska. 

Kontakta: Monika Nordlund, 08-764 17 90, mo-
nika.nordlund@esg.ericsson.se, Ingrid Elmer, 08-

404 26 58, ingrid.elmer@esg.ericsson.se. Ansö
kan: IT-intresserad ekonom, Ericsson Shared Ser
vices AB, HA/ESG/H Ingrid Elmer, 172 81 STOCK
HOLM, 

Ekonomer till 
Accounts Payable 
• Du kommer att ha ett stort arbetsfält med vari
erande arbetsuppgifter med tyngdpunkt på regi
strering av fakturor samt många kontakter med 
kunder och leverantörer. Vi arbetar både självstän
digt och i team. 

Är Du ekonom med några års erfarenhet inom 
området? Har Du goda kunskaper i engelska? Är 
Du noggrann och service inriktad? 

Kontakta: Kicki Winroth, 08-508 787 30, 
kicki.winroth@esg.ericsson.se, Ylva Löfstrand, 08-
508 788 64, ylva.lofstrand@esg.ericsson.se. Ansö
kan: Ekonomer till Accounts Payable, Ericsson 
Shared Services AB, HA/ESG/H Ylva Löfstrand, 172 
81 STOCKHOLM 

mmmmmmmmmmmmmsmmammmm, 
TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, 
STOCKHOLM 

Ekonom 
Ericsson Treasury Services AB (TSS) ansvarar för 
internbanksfunktionen, förvaltningen av koncer
nens kassa samt valutaexponenringen inom 
Ericssonkoncernen. Vi arbetar också aktivt mot 
svenska och utländska koncernbolag med cash-
management och valutariskhantering. Idag är vi 
ca 40 anställda på TSS. Vi är en av Europas störs
ta aktörer pä finansmarknaderna och har nu glo-
baliserat vår verksamhet genom att starta s.k. Re
gional Treasury Centers i USA, Singapore och på 
Irland. 

• Då en av medarbetare på Back Office nu går vi
dare i karriären inom TSS, söker vi nu en efterträ
dare till honom. Back-Office funktionen ansvarar 
bi a för avstämning av affärer mot externa/interna 
motparter, för svenska och utländska betalningar 
samt för kontoavstämning. Vi tar dagligen också 
fram koncernens likviditetsposition. Vår verksam
het förändras och utvecklas kontinuerligt, så möj
ligheterna är stora för projektarbeten i olika for
mer. 

Du som söker denna tjänst har förmodligen 
minst 3-årigt ekonomiskt gymnasium samt flera 
års erfarenhet av back-office arbete inom bank el
ler företag, ekonomiavdelning eller liknande. Al
ternativt är Du relativt nyutexaminerad civileko
nom. Du är noggrann, stresstålig och utåtriktad 
samt har god PC-vana. Engelska behärskar Du 
självfallet i både tal och skrift. 

Kontakta: Jennie Dahlblom, 08-719 05 50, jen-
nie.dahlblom@tss.ericsson.se. Ansökan: TSS/BO, 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, HF/LME/P Ma
ria Clewemar, S-126 25 STOCKHOLM, maria.cle-
wemar@lme.ericsson.se. 

ERICSSON SHARED SERVICES AB, 
HALLONBERGEN 

Ekonomer till Treasury 
Ericsson Shared Services AB tillgodoser af-
färsstödjande tjänster i vid bemärkelse till Erics
sons bolag och enheter i Sverige. Genom att 
samla kompetens inom ekonomi, inköp och per
sonaladministrativa tjänster ska Ericsson Shared 
Services AB förenkla och effektivisera koncernens 
administrativa rutiner, verksamheten är placerad 
i Hallonbergen för att säsmåningom placeras i 
Sundbyberg och omfattar co 400 anställda. Vi sö
ker nu flexibla ekonomer till Treasury. 

• Vår grupp består f n av 13 personer och vi an
svarar för betalningsflödena för olika Ericssonbo
lag. De administrativa rutinerna är datoriserade 
och i arbetet ingår mycket kontakter både inom 
och utom företaget Du kommer att arbeta i ett 
dynamiskt team som bi a handlägger: Valutabe
ställningar. Betalningar till personal. Kontoanaly
ser. Bokföring. Reconcilieringsarbete. 

Du har ekonomiutbildning på gymnasienivå 
kompletterad med några års erfarenhet inom 
ekonomiområdet 

Du skall ha utmärkta kunskaper i svenska och 
engelska i tal och skrift samt god färdighet i MS-
Officepaketet. 

Som person är du initiativrik, analytisk och nog
grann. Du är också en utåtriktad person och tyck
er om att samarbeta med andra. 

Kontakta: Rose-Marie Söderberg, 08-757 02 26, 
rose-marie.soderberg@esg.ericsson.se, Ingrid El
mer, 08-404 26 58, ingrid.elmer@esg.ericsson.se. 
Ansökan: Ekonomer till Treasury, Ericsson Shared 
Services AB, HA/ESG/H Ingrid Elmer, 172 81 
STOCKHOLM 

ERICSSON SHARED SERVICES AB, 
HALLONBERGEN 

Ekonomer till Travel 
Accounting 
Ericsson Shared Services AB tillgodoser af-
färsstödjande tjänster i vid bemärkelse till Erics
sons bolag och enheter i Sverige. Genom att 
samla kompetens inom ekonomi, inköp och per
sonaladministrativa tjänster ska Ericsson Shared 
Services AB förenkla och effektivisera koncernens 
administrativa rutiner. Verksamheten är placerad 
i Hallonbergen för att säsmåningom placeras i 
Sundbyberg och omfattar ca 400 anställda. Vi sö
ker ekonomer till Travel Accounting. 

• Enheten har ansvar för granskning, registrering 
och bokföring av reseräkningar. I arbetsuppgifter
na ingår också att ge information om de regler, 
avtal och lagar som påverkar vårt resande. VI ar
betar med ett flertal reseredovisningssystem bi a 
RES och Atlas. Arbetet är omväxlande och ger ett 
brett kontaktnät med Ericssonbolagens anställda 
vilket ställer stora krav på din samarbetsförmåga. 

Du bör dessutom vara noggrann och ha förmå
gan att arbeta självständigt. Då arbetet till stor del 
bygger på gällande resereglemente och lagstift
ning är det önskvärt att du har lätt för att tillgodo
göra dig dessa och applicera dem på verksamhe
ten. Du är gymnasieekonom, gärna med erfaren
het av ekonomi- och reseredovisningsarbete. Du 
ska ha goda kunskaper i engelska. 

Kontakta: Pär Borg, 08-757 01 54, 
par.borg@esg.ericsson.se, Ingrid Elmer, 08-404 26 
58, ingrid.elmer@esg.ericsson.se. Ansökan: Eko
nomer till Travel Accounting, Ericsson Shared Ser
vices AB, HA/ESG/H Ingrid Elmer, 172 81 STOCK
HOLM 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi 
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Cost Management 
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs pro
duktionsenhet Vi finns i Kista och sysselsätter 
omkring BOO personer av totalt ca 1400 anställda 
vid Ericsson Radio Access AB. Fabrikens huvud
sakliga verksamhet är tillverkning av radio-
basstationer till mobilnät 

• De huvudsakliga arbetsuppgifterna inom Cost 
Management är beräkning och uppföljning av till
verkningskostnader för produkter i förvaltning 
samt kostnadsestimat på nya produkter. De sist
nämnda innebär ett tätt samarbete med de olika 
aktörerna i produktutvecklingsprojekten (NPI). 
Cost Management gruppen består för närvarande 
av tre personer. Vidare ingår i arbetsuppgifterna 
systemvård, utveckling av nya metoder och hjälp
medel inom kalkylering, ekonomisk uppföljning, 
projekt- och utredningsarbete samt visst progno
sarbete. 

Vi söker dig som är civilingenjör eller civileko
nom med erfarenhet av produktion, konstruktion, 
teknik samt inköp. Du har dessutom erfarenhet av 
produktkalkylering samt goda kunskaper i MS Of-
ficepaketet, framförallt Excel. Det är meriterande 
om du har erfarenhet av CAP och/eller OM, data
bashantering, Visual Basic, SAP/R3 och Ericsson
kännedom. Då arbetet innebär mycket kontakter, 
både inom och utanför produktionen, ska du ha 
lätt för att kommunicera och samarbeta med 
andra människor. Som person är du drivande, ser-
viceinriktad, analytisk och initiativrik. Vi erbjuder 
dig ett omväxlande arbete som kommer att ge dig 
ett brett kontaktnät med medarbetare inom Erics
son. Möjligheterna till kompetensutveckling är go
da. 

Kontakta: Tony Robsen, 08-757 14 22, Anneli 
Ljungström, 08-764 17 99, Madeleine Koch, per
sonalchef, 08-757 17 49. Ansökan: Cost Manage-
ment-RSA/P, Ericsson Radio Access AB, 
K1/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 Stockholm, 
jobb@rsa.ericsson.se. 
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TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, 
STOCKHOLM 

Juniorhandlare TSS 
Ericsson Treasury Services AB (TSS) ansvarar för 
internbanksfunktionen, förvaltningen av koncer
nens kassa samt valutaexponeringen inom Erics
sonkoncernen. Vi arbetar också aktivt mot svens
ka och utländska koncernbolag med cash-mana
gement och valutariskhantering. Idag är vi ca 40 
anställda på TSS. Vi är en av Europas största ak
törer pä finansmarknaderna och bedriver en glo
bal verksamhet med Treasury Centers även i USA, 
Singapore och Irland. 

• Vi är idag i Stockholm 9 handlare som aktivt ar
betar inom valuta- och penningmarknaden. Nu 
söker vi en juniorhandlare som kommer att bistå 

handlarna, framför allt inom räntehandel. Tjäns
ten erbjuder goda utvecklingsmöjligheter så att 
Du inom ett par år kan se Dig själv i en handlar-
position. Du kommer att arbeta i en affärs- och re-
sultatinriktad miljö tillsammans med erfarna me
darbetare. 

Lämplig bakgrund är civilekonom med nationa
lekonomisk och/eller finansiell inriktning. Du som 
söker har ett genuint intresse för den finansiella 
marknaden. Antingen är Du relativt nyexaminerad 
eller också har Du arbetat 1-2 år, gärna inom det 
finansiella området 

Vi söker Dig som har en utpräglad ansvarskäns
la. Vidare är Du en mycket god datoranvändare 
samt behärskar vårt koncernspråk engelska flytan
de i både tal och skrift Som person har Du lätt för 
att samarbeta även under stressiga förhållanden. 

Kontakta: Maria Bogren, 08-719 46 82, maria.bo-
gren@tss.ericsson.se. Ansökan: Juniorhandlare 
TSS, Telefonaktiebolaget L M Ericsson, HF/LME/P 
Maria Clewemar, S-126 25 STOCKHOLM, 
maria.clewemar@lme.ericsson.se. 
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TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, 
STOCKHOLM 

Ekonom 
• Till enheten Financial Control, LME/A, söker vi 
en ekonom till en av vara nyckelbefattningar. I ar
betsuppgifterna ingår såväl arbete med bokslut 
som forecast för ERA-verksamheten inom vår af
färsenhet. 

Du kommer också att delta i ett intensivt för
bättringsarbete i projektform såväl inom enheten 
som tillsammans med ekonomer inom andra af
färsenheter. Vara kontaktytor är affärsenhetens 
ekonomer inom marknad, produktenheter och 
supply samt dessutom ERA:s controllerfunktion 
och Ericsson Shared Services, finance (ESG)Du är 
en redovisningsinriktad högskoleekonom med 
några års erfarenhet, gärna inom Ericsson. Det är 
ytterligare en fördel om du har kunskap om ERA:s 
ekonomimodell. Coda kunskaper i engelska är 
nödvändigt. 

Kontakta: Tomas Wennås, +46 8 404 28 35, to-
mas.wennas@era.ericsson.se. Ansökan: Ekonom, 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, HF/LME/P Mats 
Bjerlöv, 126 25 Stockholm, 
mats.bjerlov@lme.ericsson.se. 

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, 
STOCKHOLM 

Controllers to FBS 
FINANCIAL BUSINESS SUPPORT for GSM Systems 
(BMOG)The BMOGpart of the FBS has been fun
ctional for one and a half year and performs clo
sings, forecasts, project control, and financial con
trol within GSM Systems/BMOG. We operate in 
teams, selling our services to, and working closely 
together with, our customers within ERA/L 

• Currently we are looking for two controllers to 
our group that is supporting the business unit 
controller and his staff with information regarding 
closing and forecast for ERA/L and BMOG. BMOG 
now contains around 70 companies, 20 product 
units and are operating within 120 markets. 

The persons that we are looking for will mainly 
work together with the group, and have the fol
lowing responsibilities. Responsibilities: Perform 
'sanity checks' of figures. Validate and reconcile 
the figures. Analyse and comment actual and 
forecast figures. Prepare presentation packages. 
Plan the work within ERA/L, for the closing and 
forecast Work with continuous improvements. 
Co-operate with the customer team at the SSCRe-
quirements: 

University degree or equal. A couple of years of 
work experience. 

Fluency in English (essential). To be service 
minded and customer oriented. To have a broad 
perspective but not be afraid of details. Would 
you like to join us? Send us a mail or call! 

Contact: Peter Sohlén, 08-404 47 53, peter.soh-
len@era.ericsson.se. Application: CONTROLLERS 
TO FBS, Telefonaktiebolaget L M Ericsson, 
HF/LME/P Mats Bjerlöv, 126 25 Stockholm, 
mats.bjerlov@lme.ericsson.se. 

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, 
STOCKHOLM 

Market Controller 
77ie section Financial Control Market within LME 
currently consists ofsixperons and we are now 
looking for an additional team member. 

• Working as Market Controller is an interesting 
and challenging job where you are working close
ly together within the section and with the other 
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sections of the TDMA FBS, Business Management, 
Market Units and Project Management 

The main tasks for the Market Controller inclu
des: Participate and analyze monthly closings to
gether with other sections of the TDMA FBS and 
the MU:s. Coordinate and analyze quarterly 
forecasts together with the TDMA FBS, Business 
Management and the MU:s. Financial support and 
profitability analysis for new offers and ongoing 
projects. Interface towards Business Management 
and Market Units. Participate in improvements 
projects within the FBS unit and facilitate financial 
awareness. Busines acumen within the organiza
tion. 

Qualifications include a Bachelor or Masters de
gree in Business Adminisraton and two to five 
years of relevant working experience within Erics
son. It is imortant that you are able to express 
yourself in english both verbally and in writing. A 
working knowledge of Spanish or Portugese 
would be an advantage. We also believe that you 
are a goal oriented and analytical person who ta
kes initiatives and possesses good social skills. 

Contact: Magnus Fransson, ERA, +46 8 585 312 
06, magnus.fransson@era.ericsson.se. Applica
tion: Market Controller, Telefonaktiebolaget L M 
Ericsson, HF/LME/P Mats Bjerlöv, 126 25 Stock
holm, mats.bjerlov@lme.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

Voice Financial Support 
Corporate Network, Voice Services är en enhet in
om Ericsson Business Consulting som sköter drif
ten av Ericsson koncernens globala telefoninät. 
Det innebår bi a att vi erbjuder teknik för att på 
bästa och billigaste satt ringa inom EriNet I Sveri
ge är vi koncernens interna operatör där vi sköter 
driften av telefoni för ca 50 000 abonnenter samt 
global support (Kuala Lumpur och Dallas). Vi är 
lokaliserade till Älvsjö i Stockholm. Rapporterar 
till Compentence manager (chef) Product Mana
ger (product support) Ansvar: Ce support till Pro
duktchef vad gäller nedanstående arbetsuppgif
ter Uppdragsledare för den personal som arbetar 
med registrering av uppgifter för abonnent, kata
log och faktureringsuppgifter inom produktområ
det Telefoni i Sverige och globalt 

• Arbetsuppgifter: Kontroll och kontering av tele
operatörernas växelfakturor (ca 500 fakturaposter 
per månad). Kontroll och kontering av fakturor 
som skall vidarefaktureras. Ars- och månadsreser
vation för väntade kostnader. Ta fram statistik. An
svara och vara kontaktman mot leverantör av fak
turerings- och redovisningsystem. 

Kvalifikationer: Kunna ge kundstöd vid 
frågor/problem och se till att kunden blir nöjd. Ha 
kunskap om Windows NT, SQL och WEB-teknik 
.Grundläggande kunskap om telefoni. Ha god för
ståelse för ekonomi och ekonomisystem. Ha bra 
kunskap om billingsystem och telestödsystem 
(DNA, TEAM). Kunna uttrycka sig väl i såväl tal 
som skrift. Ha kunskap om Ericsson. Ce trygghet 
till registreringspersonalen. Acceptans för ständiga 
förändringar. Engelska. Välkommen med din an
sökan senast den 10 februari. 

Kontakta: Bertil Fagerberg, 08-568 611 10, Petra 
Hofstedt, 08-568 614 22. Ansökan: Voice Financi
al Support recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Ekonom PU RNP 
Produktenheten Radio Network Products (PU 
RNP) inom TDMA Systems ansvarar för utveck
ling, logistik, underhåll och marknadsföring av 
radioprodukter för mobiltelfonisystemen TDMA 
(främst Nord- och Sydamerika) och PDC (Japan). 

• Vi söker en ekonom som kan hantera produk
tenhetens linjeekonomi för de delar av verksam
heten som tillhör ERA/A (Kista). Uppgifterna är in
riktade på forecast och bokslutsarbete. Du bör va
ra utåtriktad, eftersom stor del av arbetet sker i 
kontakt med linjechefer inom R&D organisationen 
som behöver ditt stod. Det är också viktigt att du 
är öppen för att genomföra kontinuerliga föränd
ringar och förbättringar av befintliga rutiner. Erics
son-erfarenhet är ett plus. 

Tjänsten tillhör PU RNP's controllerenhet som 
består av totalt 5-6 personer. Du arbetar dock 
självständigt inom området linjeekonomi. 

Controller, PU RNP 
• Vi söker en ekonom som kan medverka till pro
duktenhetens ekonomistyrning inom framför allt 
området 'R&D controlling', innebärande forecast, 

uppföljningsarbete och analys av R&D projekt, 
samt resursplanering och upprättande av ramav
tal med andra Ericsson enheter. En stor del av ar
betet kommer ske ute i organisationen tillsam
mans med projektledare och i samarbete med så
väl projektkontor som produktledning. Du kom
mer självständigt ha controlleransvar för en del av 
projektportföljen. Tjänsten tillhör PU RNP's con
trollerenhet i Kista som består av totalt 5-6 perso
ner. 

Det är viktigt att du är utåtriktad samt kan driva 
kontinuerliga förändringar och förbättringar av be
fintliga rutiner. Examen från universitet eller 
högskola är ett krav. Ericsson-erfarenhet är ett 
plus. För ratt person innebär jobbet goda möjlig
heter till personlig utveckling och ett stort kon
taktnät inom såväl teknik- som ekonomiorganisa
tion. 

Kontakta: AREC Anders Asplund, 08-585 305 59. 
Ansökan: Controller, PU RNP, Ericsson Radio 
Systems AB Helpdesk@era.ericsson.se 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Komponentingenjör 
• Som komponentingenjör kommer Du att vara 
den tekniska länken mellan utvecklings- och in
köpsprojekten. Du kommer att vara sammanhål
lande i införandet, specificeringen och verifiering-
en av nya komponenter i vara produkter, med in
riktning på diskreta halvledare och integrerade 
kretsar. Ditt arbete innebär många externa kon
takter med vara leverantörer. Med detta som bas 
kommer Du att stödja konstruktörer och inköpare 
vid komponent- och leverantörsval. vidare kom
mer Du att ha täta kontakter med vara fabriker 
under industrialiseringen av vara produkter. 

Som bakgrund bör Du ha minst tekniskt gym
nasium, efteknisk inriktning, eller liknande. Kom
ponentkännedom är givetvis meriterande. Ett visst 
matt av nyfikenhet och vilja att utveckla verksam
heten är ett krav. Vi förutsätter att Du har god da
torvana och behärskar engelska i tal och skrift 

Kontakta: Mattias Jönsson, 046-19 32 52, matti-
as.jonsson@ecs.ericsson.se. Ansökan: Komponen

tingenjör - Ref. H001, Ericsson Mobile Communi
cations AB, Personalenheten, 221 83 LUND, per-
sonalenheten@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Projekt inköpare 
Energy Systems utvecklar, producerar och mark
nadsförprodukter för Telekommunikation såsom 
strömförsörjningsutrustningar och -system, kli
matsystem samt energiövervakningssystem och 
energirelaterade tjänster. 

• Till vår sektion Development Purchasinig inom 
enheten Sourcing & Support söker vi en projekt 
inköpare med följande huvudsakliga arbetsupp
gifter: Du kommer ansvara för att förse projekten 
med material genom att självständigt hitta nya le
verantörer. I arbetet ingår däför att göra sourcing-
planer och producentanalyser men även att ta 
fram försörjningsstrategier. Du kommer arbeta i 
nära kontakt med projekten som bedrivs på vara 
produktenheter för att på ett tidigt stadium tillföra 
värdet av din tekniska och kommersiella inköps
kompetens i projekten. 

Arbetet kräver att du har en teknisk utbildning 
som grund att stå på, lägst gymnasieingenjörsexa
men. Gärna med en ekonomisk påbyggnad. Vida
re bör du ha arbetat med inköpsarbete gentemot 
konstruktion och produktion, gärna på något stör
re företag. Meriterande om du har erfarenhet av 
SAP-R3 eller Eliza. Koncemspråket är engelska vil
ket medför att du måste ha goda kunskaper i det
samma. Eftersom arbetet sker i nära samarbete 
med andra avdelningar är det av stor vikt att du 
kan uttrycka dig i tal och skrift 

Kontakta: Björn Nygren, 08-721 62 73, John Gus
tafsson (personal), 08-721 67 23. Ansökan: 
K99159 PROJEKT INKÖPARE, Ericsson Compo
nents AB Cv.Energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Energy Systems utvecklar, producerar och mark
nadsför produkter för telekommunikation såsom 
strömförsörsöjningsutrustningar och -system, kli
matsystem samt energiövervakningssystem och 

Ready for something new? 
Do you want to: 
• have close contacts with Supply as well as Mar

keting & Sales of Implementation services; 
• work together with productmanagers from 

Switching PU's and BU Ericsson Services; 
• be able to develop your interpersonal skills 

and build valuable relationships; 
• increase your knowledge of the next genera

tion Switching Systems; 
• influence Implementation Services strategies 

for the future; 
• work with lots of fun in one of Ericsson's 

finest offices. 

Then you're invited to apply for: 

Product Management 
Positions 

Switch Site Implementation services for 

GSM, TDMA, UMTS and Wireline Systems 

Some tasks/areas: 
• Service package development for new switching 

products (in GSM, TDMA, Wireline systems, 
GPRS and UMTS). 

• Translate requirements of new Switching pro
ducts to Implementation services and vice versa. 

• Develop and maintain reference prices, and 
pricing guidelines, as well as 2nd line tender 
support to project- and price managers. 

• Presentations at internal seminars, both for 
Marketing and Operations. 

• Involvement in improvement programs to
wards operations units of local companies with 
regards to Leadtime, Quality, and Cost of Imple
mentation. 

As a candidate for this position you should be 
able to work in teams as well as independently. 
Good knowledge in English is required and ex
perience as a project manager and/or linemana-
ger, as well as implementation experience is an 
advantage. 

Contact persons: 
Agneta Aldor, LVZ/XC, +46 8 764 11 55 or 
+46 70 674 11 55 
agneta.aldor@era.ericsson.se 

Please send your application to: 

Ericsson Radio Systems AB 
LV/HS Kerstin Almblad 
S-146 80 STOCKHOLM 
kerstin.almblad@era.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON 

mailto:magnus.fransson@era.ericsson.se
mailto:mats.bjerlov@lme.ericsson.se
mailto:recruitment@edtericsson.se
mailto:Helpdesk@era.ericsson.se
mailto:as.jonsson@ecs.ericsson.se
mailto:sonalenheten@ecs.ericsson.se
mailto:Cv.Energy@eka.ericsson.se
mailto:agneta.aldor@era.ericsson.se
mailto:kerstin.almblad@era.ericsson.se
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energirelaterade tjänster. Till avdelningen Sour-
äng and Support söker vi en projektupphandlare. 

• Som Projektupphandlare kommer du att verka 
som kommersiell projektstrateg och arbeta med 
upphandlingar av utveckling inom vara utveckling
sprojekt. Du kommer att sköta inköp av delsystem 
och leverantörsutveckling enligt strategier. Du ar
betar i en grupp på fyra personer inom Sourcing 
and Support som hjälper vara produktlinjer med 
inköp under utvecklingsprojekten och på så satt 
lägger grunden för inköp till vara framtida produk
ter. 

Önskvärda kvalifikationer är akademisk examen 
samt erfarenhet från inköps- eller planeringsarbe
te i stora nätverk, såväl interna som externa. Vi 
tror att du arbetat med upphandlingar inom flera 
olika områden samt med leverantörsutveckling. 
Du måste behärska engelska flytande i tal och 
skrift 

Kontakta: Björn Nygren, 08-721 62 73, John Gus
tafsson, 08-721 67 23. Ansökan: KKOO 002 Pro
jektupphandlare, Ericsson Components AB 
cv.energy@eka.ericsson.se 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Projektinköpare Supply 
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd 
och bred kompetens inom trådlös kommunika
tion. Vi år verksamma inom radioaccess system 
för trädlös telefoni, basstationer, antennära pro
dukter och transmissionssystem för analoga och 
digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet 
finns i Kista och vi är idag ca 1400 anställda. In
om Ericsson är RSA kant som ett okonventionellt 
men resultatinriktat företag. Så vill vi fortsätta att 
vara. vår kultur bygger på att vi klarar det omöjli
ga, det som ingen förut har gjort. Vi säger om oss 
själva att vi är flyhänta, snabbfotade, jordnära, 
kundnära och uppfinningsrika. Det handlar verk
ligen om passion för det vi gör. 

• Vi söker ett antal projektinköpare med ansvar 
för leverantörsval, avtal samt materialförsörjning 
till vara produktutvecklingsprojekt 

Lämplig utbildning är civilingenjör eller motsva
rande kompletterat med kommersiell utbildning. 
Du har flerårig erfarenhet av kommersiellt inköp
sarbete samt god erfarenhet av leverantörsmark
nad inom elektro-mekanik området. Goda kun
skaper i svenska och engelska, både tal och skrift. 
Vi tror att du är en visionär som kan analysera och 
agera. Du är drivande och initiativrik och har lätt 
för att kommunicera och samarbeta. 

Kontakta: Arne Holmberg, 08-757 58 83, Anna-
Greta Eriksson, personal, 08-505 53 69. Ansökan: 
Projektinköpare Supply, Ericsson Radio Access AB, 
KI/RSA/HPS Personal, Box 11,164 93 Stockholm, 
Jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

Inköpare 
• Vill du jobba för ett high-tech företag som prio
riterar kommunikationen mellan människor? Vi 
söker dig som vill arbeta med inköp av produkter 
och tjänster som behövs för att förse Ericsson 
med global infrastrukturservice i världsklass. In
köpsavdelningen inom Ericsson Business Consul
ting ansvarar för allt inköp till BCT och BCS. Du 
kommer att ansvara för inköp inom ett visst pro
duktområde till i första hand anläggningarna i 
Stockholm. 

Dina arbetsuppgifter omfattar bi a att utveckla 
goda leverantörskontakter, att lägga orderatt be
vaka ordererkännande, att bevaka leveranseratt 
mäta/följa upp, att hantera retureratt följa upp åt
gärdsplaner, att hantera prognoser. Din bakgrund 
omfattar en teknisk/administrativ utbildning med 
några års erfarenhet av inköpsarbete. Du är en 
öppen och trevlig person som har lätt att samar
beta. Du är van vid att fatta snabba men väl ge
nomtänkta beslut och har god initiativförmåga. 
Flexibilitet är en viktig egenskap som vi värdesät
ter högt. Du har goda språkkunskaper, främst i 
engelska som du behärskar både skriftligt och 
muntligt Välkommen med din ansökan senast 
den 31 januari. 

Kontakta: Uff Holm, 08-568 610 30 eller 070-516 
10 30. Ansökan: Inköpare - Ulf Holm. recruit-
ment@edtericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Supply Planner 
Business Unit TDMA Systems (BMOA) is one of 
the fastest growing business units within Ericsson 
Radio Systems. We are the market leader for wi
reless systems and services based on D-

AMPS/AMPS. Today, over 50% of the world's wi
reless subscribers are served by TDMA systems. 
BMOA Supply group is responsible for BMOA's 
global supply strategy and operational supply ac
tivities. The main responsibilities of the group are 
to set up the supply chain to ensure new BMOA 
products to be orderable, forecastable and deli
verable. One critical part for the success of BMOA 
Supply is to consolidate and conduct business in
telligence analysis of the global demand. To do 
so we have a challenging open position for a hig
hly qualified individual. 

• The main activities are to: Develop forecasts to 
suppliers. Maintain and development of the di
mensioning processes. Communicate the forecast 
internally and externally. 

The BMOA Supply organisation is undergoing a 
successful change program including new proces
ses and organisation. The candidate will have a 
high freedom to self develop his/her work within 
the framework for the group. We work is conduc
ted in an international environment. 

We are looking for a person with a customer 
orientation and analytical skills. In order to ac
complish your responsibilities you should be a 
driving, result-oriented person with fluency in 
English. You easily work with people in teams. A 
degree in engineering or economics and/or a few 
years working experience from supply chain with 
special knowledge of forecast and planning is re
quired. 

Contact: Jan Schönbeck, +46 8 404 53 36. Appli
cation: Supply Planner, Ericsson Radio Systems 
AB, AH/R HR Helpdesk, 164 80 STOCKHOLM, 
H R.Helpdesk@era.ericsson.se. 

KVALITET 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, NYNÄSHAMN 
Ericssons fabrik i Nynäshamn, med cirka 800 an
ställda, tillhör Ericsson Radio Systems AB och ing
år i affärssegmentet Nätoperatörer. Vi tillverkar 
produkter för radiobasstationer och mobila data
system. 

Processutvecklingsledare 
för processen "Tillverka Produkter 

• Vi behöver förstärkning när en av vara Puhare 
övergår till andra arbetsuppgifter. Som Pul:are an
svarar Du tillsammans med Processledningstea
met för att dokumentera processen, kartlägga 
samt utveckla arbetssätt, fastslå mål för proces
sen, följa upp mål samt vidtaga korrigerande åt
gärder, samordna och prioritera förbättringsarbe
ten mellan huvudprocesserna, utbilda berörda 
medarbetare i processer och arbetssätt. 

Du är civilingenjör, alt gymnasieingenjör eller 
motsvarande och har erfarenhet/kunskap om till
verkning samt om metoder inom förbättringsar
betet och om ISO 9000. Du har en naturlig förmå
ga att leda, entusiasmera och samarbeta. Du är 
målinriktad, kreativ och kan arbeta självständigt. 

Kontakta: Karl-Anders Persson, 08-520 623 49, 
Ing-Marie Håkansson, Personal, 08-520 624 11. 
Ansökan: PROCESSUTVECKLINGSLEDARE, Erics
son Radio Systems AB, PNHR, 149 80 
NYNÄSHAMN, 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, 
KISTAERICSSON COMPONENTS AB, KISTA 

Kvalitetsingenjör 
Produktenheten Power Modules utvecklar, mark
nadsför och tillverkar DC/DC omvandlare för tele
kommunikationsområdet Vår verksamhet expan
derar kraftigt med ökad försäljningsvolym, nya 
produkter och nya kunder. 

• Till vår inköpsavdelning i Kista söker vi en kvali
tetsingenjör. Vår avdelning ansvarar för logistik 
och kvalitets frågor rörande vara elektronikkom
ponenter. VI vill nu fokusera på att höja kvalitén 
på inkommande material och söker därför dig 
som vill arbeta med kvalitetsfrågor inom produk
tion och mot vara leverantörer. Dina huvudsakliga 
arbetsuppgifter kommer att omfatta: Initiera och 
följa upp nödvändig komponentstatistik i produk
tion. Fånga upp komponentproblem i produktion 
samt att tillsammans med processingenjörer och 
konstruktionsavdelningen reda ut detta gentemot 
vara leverantörer. Styra omfattningen och nivån 
på ankomstkontroll samt driva förbättringsprojekt 
avseende komponentkvalitén gentemot vara leve
rantörer. Driva förbättringsarbete avseende "Ship 
to line". Driva arbetet avseende spårbarhet på vik
tiga komponenter och leverantörer i produktion. 

Vi söker dig som har teknisk utbildning på 
högskolenivå med inriktning elektronik och/eller 
kvalitet gärna med erfarenhet från kvalitetsarbete. 
Du bör vara en person som drivs av att lösa pro
blem och få saker att fungera. Du initierar och dri
ver gärna förbättringsprojekt Ditt arbete kommer 

att innebära många olika kontakter, så god samar
betes- och kommunikationsförmåga är en förut
sättning. 

Kontakta: Ann-Charlotte Johnsson, 08-404 62 15, 
ann-charlotte.johnsson@eka.ericsson.se, Jan 
Uhlander 08-721 65 46, jan.uhlander@eka.erics-
son.se. Ansökan: K 99 131 Kvalitetsingenjör, Erics
son Components AB cv.energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

EMC-Specialist 
Energy Systems Division utvecklar, producerar 
och marknadsför strömförsörjningssystem, ener
giövervakningssystem, klimatsystem och energi-
relaterade tjänster för telekommunikation. Till vår 
enhet Operational Development söker vi nu en 
EMC-Specialist 

• Du kommer att och ingå i en grupp av test
systemspecialister där du kommer att få ansvara 
för ett välutrustat EMC-laboratorium. 

Du kommer stödja vara verifierare och kon
struktörer i olika utvecklingsprojekt som kan vara 
allt ifrån enstaka kretskort till kompletta energi
system. Dina arbetsuppgifter kommer att beröra 
områden såsom: att ansvara för ett EMC-Iaborato-
rium bistå vid EMC-mätningar granska och revide
ra EMC-dokumentation tillhandahålla EMC-utbild-
ning uppdatera och ta fram nya mätmetoder be
vaka nya normer för EMC. 

Du som söker är ingenjör med inriktning mot 
elektronik/elteknik samt har erfarenhet av EMC-
mätteknik. Du har god kännedom om olika EMC-
standarder och regelverk för CE/FCC-märkning. 
Du skall ha god PC-vana då samtliga mätsystem 
styrs av PC. 

Förutom dessa krav måste du ha ett gott ord
ningssinne, vara en smula auktoritär inom ramen 
för en god social förmåga, ha en pedagogisk ådra 
och tycka det är roligt att undervisa grupper. Goda 
kunskaper i engelska är ett krav. 

Kontakta: Anders Parmér (sektionschef), 08-721 
66 81, Eija Nokia (personalman), 08-721 67 92. 
Ansökan: K99164 EMC-SPECIALIST, Ericsson Com
ponents AB, KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 
KISTA-STOCKHOLM, cv.energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Miljökoordinator/ 
Kvalitetsrevisor 
Energy Systems utvecklar, producerar och mark
nadsför produkter för telekommunikation såsom 
strömförsörsöjningsutrustningar och -system, kli
matsystem samt energiövervakningssystem och 
energirelaterade tjänster. Till avdelningen Sour
cing and Support söker vi en 
Miljökoordinator/Kvalitetsrevisor. 

• Vi söker dig som är intresserad av att arbeta 
med miljökoordineringen av Sourcing and Sup
port, framförallt implementera och förbättra mil
jö- och kvalitets på leveransuppföljning och trans
porter. Du kommer även vara Sourcing and Sup
ports Kvalitetsrevisor. 

Vi söker dig som har en mellaningenjörsutbild-
ning gärna kompletterat med en utbildning i miljö 
och kvalitetsledningssystem. Kanske är du idag 
projektledare med erfarenhet av kvalitets och mil
jöledningsarbete. Vi ser även gärna att du har er
farenhet av leverantörs eller internrevisioner. 

Kontakta: Dag Hassler, 08-721 63 90, John Gus
tafsson, 08-721 67 23. Ansökan: K99169 Miljöko-
ordinator/Kvalitetsrevisor, Ericsson Components 
AB cv.energy@ekaericsson.se. 

MARKNADSFÖRING 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

WISE™ 
Solution Manager 
• As WISE (tm) Solution Manager you will be the 
owner of a solution and as such, you will handle 
the entire life cycle of the solution.The responsibi
lity encompasses co-operation with the PU's and 
our local companies in order to create the most 
attractive product and service solution possible by 
using existing Ericsson products, partner products 
and services. In other words, the responsibility 
translates into making sure that the solution 
works end-to-end with all technical support, en
suring that the marketing material is produced, 
providing technical sales support in a pro-active 
sales process and creating a roadmap for the so
lution. In doing so, you will help the operator ma

king today's technology available faster on the 
market. 

You would be dedicated to activities that span 
over the following:- Analysing customer 
need/market opportunity- Design solution for 
customers based on Ericsson, partner, products 
and sen/ices - Assist local companies in the sales 
and implementation process of the solution - Ten
dering/offering support and pro-active selling- As
sist in the establishment of customer projects-
Participate in marketing events and seminars. We 
can offer you the challenging work in a highly pri
oritised area within Ericsson. We have a team of 
highly motivated people working in an open and 
positive atmosphere. 

To complement our team, we belive that you 
have:a background in Strategic Product Manage-
mentgood personal skillsgood communication-
and negotiation skillsthe ability to focus, yet pos
sessing the gift of creativityknowledge of the 
Ericsson product portfoliothe understanding of li
fe cycle management. 

Contact: Rubina Qureshi, +46 8 764 17 81, rubi-
na.qureshi@era.ericsson.se. Application: WISE 
(TM) Solution Manager, Ericsson Radio Systems 
AB, KI/ERA/LH/S Ewa Strandendahl, 164 80 
Stockholm, ewa.strandendahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Sales Manager -
Business Innovations/ 
Multilet Venture 
Within the sub-unit Business Innovations, inven
tions are reviewed and evaluated with respect to 
business opportunities within Ericsson. The inven
tions that have potential are evolved into Ventu
res for further business developmentOne of the
se ventures is the Multilet Venture, which pro
ducts offer Residential Internet Access. The tech
nology is based on a patent pending solution and 
the Multilet is released and marketed both in 
Sweden and worldwide.We are looking for a Sa
les Manger to join our team and take part in buil
ding an entire new business area within Ericsson. 
An employment where you have the opportunity 
to shape and influence your future and the road 
to result Your tasks will include: 

• Establish pricing strategies. Establish sales 
channels. Establish distribution channels. Meet 
customers. Make offers. Negotiateat least but not 
last: close deals. 

We are looking for someone who has: Experi
ence of technical sales. Documented results 
within sales & marketing. Social skills internally 
and in international customers situation. Strong 
driving force to build a new business and to do 
business. 

Contact: Staffan Söderlund, 08-404 53 70, staf-
fan.soderlund@era.ericsson.se. Application: Sales 
Manager - Business Innovations/Multilet Venture, 
Ericsson Radio Systems AB, SG/ERA/KD/HS Mali 
Skoglöf, 164 80 Stockholm, 
mari.skoglof@era.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
KISTA 

Project Manager, 
Product Marketing 
Product Unit Communicators. Our mission is to 
achieve global leadership in the market of Com
municators, Smartphones and other Wireless In
formation Devices by providing competitive pro
ducts and applications in order to create compel
ling solutions for both corporate organisations 
and individual end-users. We are now looking for 
a Project Manager for Product Marketing activiti
es within our Business S Marketing group. 

• This global function is working closely with the 
Global Product Management function to ensure 
that we effectively communicate our products 
and strategies to our end-users as well as to our 
partners within sales and distribution. 

You will work with the coordination and pro
duction of market messages, materials and activi
ties for product introductions, events, internal and 
external marketing communications. 

In addition, you will work with our web-based 
marketing and information activities for the Inter
net and Intranet. 

The ideal candidate will have good knowledge 
and practical experience of product marketing 
and/or marketing communications, preferably 
from a consumer environment. 

Practical experience of working with external 
agencies is also an advantage. 

Good presentation and communication skills, 
both written and spoken, are essential, as is flu
ency in English. 

mailto:cv.energy@eka.ericsson.se
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Contact: Hans Celander, +46 8 404 93 13, 
hans.celander@ecs.ericsson.se, Jon Brännström, 
+46 8 404 89 24, 
jon.brannstrom@ecs.ericsson.se. Application: Pro
ject Manager, Product Marketing, Ericsson Mobile 
Communications AB, KI/ECS/HKS Anna Pelkonen, 
164 80 Stockholm, 
anna.pelkonen@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

GSM Systems/BTS Sourcing 
• Vi vänder oss till Dig som är initiativrik och tyck
er om att jobba i en fartfylld miljö med externa 
kontakter. Vi söker nu en handläggare för Frihan-
del.Exportkontroll är en supportfunktion inom 
BTS Sourcing och inkluderar en handläggare för 
Frihandel vilken ansvarar för att kvalificera BMOC-
produkter för ett certifikat (Eur.1) enligt EU:s fri
handelsavtal. 

Som handläggare för Frihandel, kommer Du att 
arbeta med ERAs produktenheter för att analysera 
nya produktpaket samt med ERAs marknadsenhe
ter för att bestämma ursprung på tillverkade pro
dukter och kvalificera skeppningar för förmånstul
lar. 

Du kommer också att stödja Exportkontroll
funktionen med exportlicenseärenden och göra 
analyser av produktinnehåll för försäljning till vis
sa känsliga marknader.Det är bra om Du har god 
analystisk förmåga, siffersinne och gärna erfaren
het från GOLF/PRIM och frihandels/exportkon-
troll. 

Kontakta: Anna Ek, 08-585 313 79, Brittmarie 
Berge, 08-585 313 80. Ansökan: GSM 
Systems/BTS Sourcing/Frihandel hand!, Ericsson 
Radio Systems AB, LR/H la Pettersson, 164 80 
Stockholm, ingegard.pettersson@era.ericsson.se. 

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB. 
SUNDBYBERG 

Contracts Manager 
Ericsson Software Technology AB is a leading sof
tware company within the telecom industry. We 
develop products and services using the latest 
technology within mobile telephony and enterpri
se communications. We are searching for a moti
vated and experienced colleague to the Partner
ing and Sourcing Unit ofPU Mobile Prepaid. The 
unit is responsible for business relations with ex
ternal suppliers, for evaluation of external com
panies and products and for establishing diffe
rent kinds of business partnerships. The work is 

done in close co-operation with our product ma
nagers and leading suppliers of telecom/data-
com SW and applications. 

• You will be the focal point for the day to day 
commercial activities (Not including Purchasing) 
towards one or more of our major suppliers. The 
main task is support to the Product Management 
and the Operations Unit in driving and resolving 
Non Standard Issues raised by Ericsson local com
panies and Customers relating to our external 
Suppliers. 

The responsibility also includes improvement 
work of our processes for handling external Sup
pliers. This is a very demanding job, and you must 
be a mature and confident person with high 
stress resistance. You should preferably hold an 
M-Sc. And have more than five years of experien
ce from similar work and/or from product mana
gement, marketing or sales. Very good knowledge 
of written and spoken English is required. For furt
her information, please contact: 

Contact: Bertil Peterson, Director, Partnering and 
Sourcing, +46 8 404 58 31, 
bertil.peterson@era.ericsson.se. Application: 
CONTRACTS MANAGER, Ericsson Software Tech
nology AB, KA/EPK/HH Ann-Sofie Hjertsson, Box 
518,371 23 KARLSKRONA 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Business Managers 
Broadband to the HomelMass-market services 
based on IP-networks will demand broadband 
access. Fixed wireless access will be a major com
petitive technology for the residential and small 
office/home office market! Fixed Radio Access is a 
sub business unit within New and Special Busi
ness Operations (BNSO). We intend to become 
the world leader also in the field of fixed Internet 
connections via radio. 

• We need qualified business managers to the 
New Products unit. You will be instrumental in 
the planned launch of our next product You will 
team up with colleagues from Fixed Radio Access 
and staff from Market Units to promote and sell 
this product to our target customers. You will also, 
based on the business case of the customers, ha
ve influence on the product launch plan. Your role 
will thus span from strategic marketing to closing 
specific deals. You will report to the director of 
marketing and sales, New ProductsJhis is a chal
lenging position in a rapidly changing internatio
nal environment. 

We therefor expect you to be a leading team 
player with substantial and documented achieve
ments from marketing and sales in similar situa
tions. You have a M.Sc degree within telecommu
nications (civ.ing.). Experience from the .adic and 
IP areas is clear merits. You are result oriented 
with a strong drive and we expect you to master 
spoken and written English. 

Contact: Anders Smedberg, +46 8 764 09 83, an-
ders.smedberg@era.ericsson.se. Application: Busi
ness Managers, Ericsson Radio Systems AB, 
SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 STOCK
HOLM, mari.skoglof@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

WISE Price Manager 
• As WISE (tm) Price Manager, you will be re
sponsible for compiling a competitive pricing of 
WISE (tm) solutions comprising products, applica
tions and services such as implementation,supply, 
support and training. By enlarge, your responsibi
lity to set prices on solutions entails the commu
nication and co-operation with different product 
units, since it is products and sen/ices from seve
ral product units and service units that constitute 
our WISE (tm) solutions. Furthermore, you are ex
pected to ensure that the WISE (tm) pricing is 
aligned with directives given from the Marketing & 
Launch unit who are taking the overall price ma
nagement responsibility. 

It is your ultimate task to alleviate the sales pro
cess for out local companies by providing a 
straight-forward, uncomplicated and logical price 
guide, thus enabling them to close WISE (tm) de
als in a prompt fashion. Furthermore, you are ex
pected to alleviate our local companies' negotia
tion process by providing business cases pertai
ning to operator's perspective, i.e. outlining their 
earnings from and investments into WISE (tm) so-
lutions.ln summary, your responsibility can be 
outlined as follows:? create price guides for WISE 
(tm) solutions by consolidating prices of products 
and services keep price guides updated according 
to WISE (tm) solutions upgrades create business 
cases pertaining to Ericsson aspectsassist in crea
tion of business cases pertaining to operators' 
aspects provide tender support with respect to 
price issues. 

We can offer you the challenging work in a hig
hly prioritised area within Ericsson. We have a 
team of highly motivated people working in an 
open and positive atmosphere.By assuming the 
responsibility of pricing solutions in its true sense, 
you are taking part of a challening activity that 

that is breaking new grounds. Therefore, your pro
spects in succeeding in your task and in comple
menting our team will depend on your:experien-
ce in the marketing and sales area, preferrabry al
so pricing ability to view things from a helicopter 
perspective negotiation skills, good personal 
skills, good communication- and negotiation 
skills, motivation and drive to succeed. 

Contact: Rubina Qureshi, +46 8 764 17 81, rubi-
na.qureshi@era.ericsson.se. Application: WISE Pri
ce Manager, Ericsson Radio Systems AB, 
KI/ERA/LH/S Ewa Strandendahl, 164 80 Stock
holm, ewa.strandendahl@era.ericsson.se. 

EHPT SWEDEN AB, GÖTEBORG 

Account Management 
• We are looking for an outstanding individual 
with strong experience from strategic internatio
nal account management and business develop
ment We can offer you one of the most interes
ting, strategic Account Management jobs available 
in the industry.You will be a key player in one of 
EHPTs Global Key Account-team. With full busi
ness responsibility, and clear short- and long term 
objectives, for selected parts of the global account 
you will be able to create great market impact 

You will among others be responsible for: drive 
EHPTs sales- and marketing activities towards se
lected parts of the global account carry through 
long term and short term business development 
activities conduct 

You will be travelling frequently and we expect 
you to work close to the customer; we live accor
ding to the rule: 

Contact: Fredrik vom Hofe, Global Account Execu
tive, +46 31 746 27 89, +46 70 645 13 69, eh-
shofe@ehptcom, Lars-Olof Svensson, Vice Presi
dent Global Account Development, +46 31 746 
20 00, ehslasv@ehpt.com. Application: HG95, 
EHPT Sweden AB, HG/EHS/FP, 112 78 Stockholm, 
ehsjob@ehptcom. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Strategic Forecast 
Management 
PDC Systems, CMS 30 products for the Japanese 
market is looking for a person to Strategic 
Forecast Management You will work with strate
gic forecasting for the Japanese market and CMS 
30 products. This you do byxreate and keep 

Managers in System Verification 
Manager — 

Automated Traffic & Test 
The part of our department BSS System Verification 
that is responsible for design of traffic scripts for the 
traffic generator TSS2000 and design of automates 
test programs need a new manager replacing P-O 
Carlsson who is taking on new challenges within 
GSM Systems. 

You will be responsible for a unit with well-edu
cated employees in the forefront of our new systems. 
Apart from the personnel responsibility that goes 
with every line manager you will also be responsible 
for putting requirements and financing solutions 
within the area. Several challenges need your atten
tion, like the strategy for how to generate IP traffic 
in the next generation BSS System. 

The unit has today 10 employees. 

Manager — Test Environment/ 
STP Network 

The part of our department BSS System Verification 
that is responsible for Defining, Building and Run
ning our complete GSM network need a new manager. 

You will be responsible for a unit with well-edu
cated employees. Apart from the personnel responsi
bility that goes with every line manager you will also 
be responsible for developing our test network into a 
"real network". Integrate our IP BSS servers and 
routers both to the Datacom network and to our 
AXE network. 

Put requirements and financing solutions within 
the area. Several challenges need your attention, like 
the strategy for how to develop our network towards 
an "real network" or how to operate an IP test net
work. 

The unit has today 12 employees. 

For more information: 

LVN/TC Roger Erlandsson, phone +46 8 4 0 4 4 9 4 2 
E-mail: roger.erlandsson@era.ericsson.se 

Make yourself heard. 

Please send your application to: 

Ericsson Radio Systems AB 
LV/HS Kerstin Almblad 
S-164 80 STOCKHOLM 

E-mail: kerstin.almblad@era.ericsson.se 

ERICSSON 
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good relations with your contacts gather forecast 
information from various sources in both Japan 
and Swedenanalyse the figures andcommunicate 
your information to concerned persons within 
PDC Systems. You will also work a lot within TTC 
and other forecast and supply improvement pro
jects. Both as one of the team managers as well 
as in project groups. 

• We expect you to have a university degree and 
preferably several years of relevant working expe
rience. For this job you must be independent, 
serf-motivated and have excellent analytical skills. 

We expect you to have good communication 
skills and that you are a team player. Of course 
you need to be fluent in written and oral 
English.For more information about our market, 
products and organisation please have a look at 
http://pdcsystems.ericsson.se where you will also 
find links through processes to some TTC (Time to 
Customer) pages. 

Contact: Annette Lundqvist, +46 8 757 02 54, An-
nette.Lundqvist@era.ericsson.se, Ulrika Roos, +46 
8 757 57 71, Ulrika.Roos@era.ericsson.se. Appli
cation: Gunilla Åsberg, Ericsson Radio Systems AB, 
KI/ERA/JHS, 164 80 STOCKHOLM, gunilla.as-
berg@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. SUNDBYBERG 

Business development 
The new organization PU Service Capability Ser
vers and Applications (SCSA) is responsible for 
bridging the IT and Telecom worlds. SCSA has the 
vision to be the world-leading supplier of value 
added application platforms and communication 
service solutions for mobile and fixed operators 
and service providers. Today SCSA work with IN 
services. Call Centers and IN-platforms and Capa
bility Servers, and is now focusing on the Open 
Service Architecture for the 3G networks. 

• At SCSA within the Business and Technology 
Development we have a vacancy at Strategy and 
Business Development Our responsibility covers 
new business development, business strategy 
and business planning, partner selection and defi
nition of the SCSA business roadmap. 

We are now looking for a person with extensive 
business experience in datacom/telecom and an 
interest in developing the new exciting possibiliti
es we see for our new open platforms and appli
cations in the Open Service layer.We are a small 
unit and work in close contact with strategic pro
duct management marketing, design centers, ot
her PUs and corporate functions. It is truly 
teamwork! 

You probably have a university degree in busi
ness or engineering and at least 5 years working 
experience from the telecom or IT industry. Good 
communication skills are required, as well as ex
cellent written and spoken English.Send in your 
application before 30th January! 

Contact: Anneli Sjögren, Mgr Strategy & Business 
Dev., +46 8 719 89 87, +46 70 575 28 93, 
anneli.sjogren@era.ericsson.se, Anna Sandström, 
Human Resources, +46 8 719 54 93, anna.sand-
strom@era.ericsson.se. Application: Business de
velopment Ericsson Radio Systems AB, 
SG/ERA/LU/HR, 164 80 Stockholm, marie-
louise.rogsater@era.ericsson.se. 

EERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Senior Sales Support 
Energy Systems utvecklar, producerar och mark
nadsför produkter för telekommunikation såsom 
utrustningar och system för strömförsörjning kli
matsystem, energiövervakningssystem samt 
energirelaterade fönster. Till enheten Sales S 
Market operations söker vi nu en Senior Sales 
Support 

• Tjänsten som Sales Support innebär främst att 
arbeta som support i kommersiella och tekniska 
frågor i försäljningsarbetet mot vissa marknader 
utanför Sverige. I uppgifterna ingår att aktivt utar
beta offerter, konfigurera och dimensionera 
system, vidare kommer du att både deltaga och 
driva arbete med Energy Systems produktpaketer
ing baserat på kundbehov. I uppgifterna ingår 
också att medverka i interna förbättringsprojekt 
samt ansvara för order management för specifik 
marknad eller kund. 

Du som söker har teknisk utbildning på högsko
lenivå, gärna med elinriktning. Du har lätt för att 
knyta kontakter och att jobba i team samt har go
da kunskaper i engelska. Du måste vara noggrann 
och stresstålig samt ha hög ambitionsnivå avseen
de service. Vidare skall Du ha några års erfarenhet 
av liknande arbetsuppgifter. 

Kontakta: Matti Laine, 08-721 60 16, mobil 070-
396 64 04, matti.laine@eka.ericsson.se, Kerstin 
Sandqvist, personal, 08-721 74 61. Ansökan: 
KK99167 Senior Sales Support, Ericsson Compo
nents AB, cv.energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Customer Order Manager 
Energy Systems utvecklar, producerar och mark
nadsför produkter för telekommunikation såsom 
strömförsörjningsutrustningar och -system, kli
matsystem samt energiövervakningssystem och 
energirelaterade tjänster. Till enheten Sales & 
Market Operations söker vi nu en Customer Or
der Manager. 

• Vi söker dig som vill ansvara för hantering av 
beställningar från vara kunder. I arbetetsuppgifter-
na ingår bl.a. att ta emot kundorder, beställa in
ternt och externt producerade produkter, orderer
känna till kund samt bevaka att ordern levereras 
och faktureras. I arbetet ingår även att svara på 
förfrågningar från kund, deltaga i kundmöten 
samt svara för sammanställning av order och leve
ransdata. Du kommer att ha nära samverkan med 
en eller flera säljare. 

Vi vill att du har akademisk utbildning helst 
med inriktning mot teknik eller ekonomi eller ut
bildning och erfarenhet som kan värderas likvär
digt VI tror att du är initiativrik, självständig, nog
grann, har lätt för att samarbeta med andra och är 
serviceinriktad. Du behärskar engelska i tal och 
skrift övriga språkkunskaper samt erfarenhet av 
liknande arbetsuppgifter är meriterande. Tjänsten 
avser vikariat ca 1 år. 

Kontakta: Matti Laine, 08-721 60 16, mobil 070-
396 64 04, matti.laine@eka.ericsson.se, Kerstin 
Sandqvist (personal), 08-721 74 61. Ansökan: 
KK99166 CUSTOMER ORDER MANAGER, Ericsson 
Components AB CV.energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Global logistik 
Energy Systems utvecklar, producerar och mark
nadsförprodukter för telekommunikation såsom 
strömförsörsöjningsutrustningar och -system, kli
matsystem samt energiövervakningssystem och 
energirelaterade tjänster. Till enheten Clobal 
Operations Management inom avdelningen Sa
les & Market Operatons söker vi en person som 
ska arbeta med globala logistikfrågor. 

• För att utveckla och förbättra vårt totala logistis-
ka flöde mellan vara svenska och utländska enhe
ter och till vara slutkunder runt om i världen söker 
vi en drivande logistiker. Arbetet innebär att ut
veckla samtliga rutiner och verksamheter som in
går i det logistiska flödet tex. orderhantering, 
transport och leveranser av produkter samt admi
nistrativa transaktioner. Jobbet innebär också täta 
kontakter med interna och externa kunder och ar
betet bedrivs tillsammans med vara egna enheter, 
både i Sverige och utomlands. 

Du som söker denna tjänst har en teknisk/aka
demisk utbildning på högskolenivå, gärna I-linjen 
med inriktning mot logistik. Du måste ha goda 
kunskaper i engelska, om du är spansktalande är 
det mycket meriterande. Dina personliga egen
skaper är framför allt att du är initiativrik och har 
lätt att knyta kontakter och dessutom tycker du 
om att arbeta med internationella kontakter. 

Kontakta: Göran Dereskogh, 08-721 62 21, go-
ran.dereskogh@eka.ericsson.se, Kerstin Sandqvist, 
personal, 08-721 74 61, Ansökan: K99168 Global 
logistik, Ericsson Components AB 
cv.energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Strategic Pricing Manager 
The mobile market is rapidly moving into "Third 
Gear" (3C). The task for Marketing & Launch at 
BMOC is to globally market CSM, GPRS, EDGE 
and UMTS. We provide a complement to product 
marketing by adding a systems and commercial 
view. This is achieved by excelling in market stra
tegy, generic market analysis, generic operator 
business cases, value argumentation, price stra
tegies & models, marcom & PR, events, market 
launch and FOA strategies. 

• We are today a team of 5 people working with 
strategic pricing within the department Pricing 
and Business Cases (ERA/LF/P) wfth the primary 
task to develop GSM/3G systems price models 
and strategies as well as to run customer pilots 
and workshops.Your key tasks will include price 
modelling and price strategies for solutions and 

systems within GSM and 3G systems. You will be 
in close co-operation with Key/New Account Ma
nagement organizations worldwide and Product 
Marketing functions. 

The right person should have a Master degree 
in engineering and/or business, and at least 2-3 
years experience within the data/telecom in
dustry. Experience from working with customers 
is highly appreciated. The position requires power 
of initiative, perseverance and goal-orientation as 
well as ability to work in a high pace environ-
ment.We are working globally therefore fluency in 
English, both spoken and written, is required.Per
sonal development and attractive career possibili
ties are key elements in our offer to you.The posi
tion is open for both local employment and inter
national assignments.Do join our team, please 
contact: 

Contact: Thua Gunell, 08-40 42 372, Thua.gu-
nell@era.ericsson.se. Application: Strategic Pricing 
Manager - LF/PM, Ericsson Radio Systems AB, 
KI/ERA/LFHS Ann-Brrtt Stillberger, 164 80 Stock
holm, ann-brittstillberger@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB. KISTA 

Area Sales Manager 
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd 
och bred kompetens inom trådlös kommunika
tion. Vi är verksamma inom radioaccess system 
för trådlös telefoni, basstationer, antennåra pro
dukter och transmissionssystem för analoga och 
digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet 
finns i Kista och vi är idag ca 1400 anställda. Vi 
säljer filter och förstärkare till mobiltelefon
system. Produkterna baseras på RF teknologi och 
består till största delen av LNA (Low Noise Ampli
fiers), MCPA (Multi Carrier Power Amplifiers) och 
Combiners. Vi är även verksamma inom tekni
kområdet fiberoptiska antennsystem. Produktom
rådet är hårt konkurrentutsatt med många lokala 
tillverkare och ett antal större globala. Med hela 
världen som arbetsfält och ett smalt produktom
råde i en expansiv och lönsam bransch får du 
snabbt en bra inblick i Ericssonkoncernens orga
nisation och arbetsmetoder. Vi behöver nu fler er
farna och drivande säljare för att ytterligare be
fästa vår ställning som marknadsledande. 

• Arbetet innebär att sälja till mobiltelefonopera
törer med hjälp av Ericssons lokala säljbolag som 
finns på samtliga marknader. Vi arbetar i team 
som ställer krav på god samarbetsförmåga och 
förmåga att skapa ett bra kontaktnät på de lokala 
marknaderna både inom Ericssonkoncernen och 
hos mobiltelefonoperatörerna. 

För att bli framgångsrik hos oss tror vi att du har 
egenskaper såsom akademisk utbildning, doku
menterad säljerfarenhet, affärsmässighet och 
språkkunskaper. 

Kontakta: Peter Sedell, 08-404 23 68, peter.se-
dell@rsa.ericsson.se, Anna-Greta Eriksson, perso
nal, 08-404 53 69. Ansökan: Area Sales Manager 

Innesäljare -
Marketing & Sales 
• Vi söker innesäljare som ska arbeta med enkla
re offerter och hemifrån stötta Ericssons säljbolag. 
Som innesäljare vill vi gärna att du har en teknisk 
förståelse för produkterna och vi ser gärna att du 
har någon form av säljerfarenhet. 

Kontakta: Peter Sedell, 08-404 23 68, peter.se-
dell@rsa.ericsson.se, Anna-Greta Eriksson, perso
nal, 08-404 53 69. Ansökan: Innesäljare - Marke
ting & Sales, Ericsson Radio Access AB, 
KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 Stockholm, 
jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENT DISTRIBUTION, KISTA 

Account Manager 
Ericsson Component Distribution ingår i Ericsson 
Electronic Distribution AB. Ericsson Electronic Dis
tribution AB är en framgångsrik distributör inom 
området elektronikkomponenter och har en stark 
marknadsposition i norra Europa. Vi omsätter 
drygt I miljard kronor och antalet anställda år ca 
220 personer. Vi har kontor i alla nordiska länder 
samt i Tyskland och England. 

• Vi söker en Account Manager som skall ansvara 
för försäljning och marknadsföring av vara pro
dukter och vara tjänster till svenska och interna
tionella kunder inom elektronikindustrin. Din 
uppgift blir att utveckla och utöka vara affärer 
med ett antal definierade kunder. Tjänsten inne
bär resor för kundbesök både inom och utanför 
Sverige 

Du skall ha teknisk utbildning på minst gymna
sienivå, gärna kompletterad med någon mark
nadsföringsutbildning. Sannolikt har du tidigare 
arbetat med försäljning eller marknadsföring. Vi

dare är erfarenhet från vår bransch samt kunska
per om Ericsson meriterande. Du bör ha goda 
kunskaper i engelska eftersom arbetet innebär 
mycket kontakter med internationella kunder. 

Kontakta: Jonas Klinga, 08-404 60 37, 
jonas.jonsson@eke.ericsson.se, Bitte Rutberg, per
sonal, 08-757 47 12, 
bitte.rutberg@eke.ericsson.se. Ansökan: ECD-1, 
Ericsson Electronic Distribution AB, VDS Ingela 
Ström, 164 81 KISTA-STOCKHOLM, 
ingela.strom@eke.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB. 
KISTA 

Project Manager 
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, 
säljer och marknadsför mobiltelefoner över hela 
världen. Nu söker vi en Project Manager till PU 
Accessories, Global Marketing. Som Project Ma
nager koordinerar Du vara globala marknadsak
tiviteter för mobiltelefontillbehör, frän idé till im-
plementering hos de olika marknadsregionerna. 
Du driver pågående projekt enligt vår globala 
aktivitetsplan, men är även delaktig i att driva 
nya projekt Det senare innebär bl.a: att ta fram 
underlag och koncept för hantering och leverans 
av färdiga. 

• Prajektledarprofil: Flerårig erfarenhet av mark
nadsföring av snabbrörliga konsumentprodukter 
samt erfarenhet av att driva projekt och ha byrå
kontakter. Mycket god kommunikationsförmåga, 
vara driven, initiativrik och kunna arbeta självstän
digt PC-vana. 

Kvalifikationer: Gärna marknadsekonom på 
högskolenivå, eller utbildning från RMI Berghs, 
IHM eller motsvarande och behärska engelska i 
tal och skrift. 

Kontakta: Christer Wassbom, +46 8 404 51 83, 
christer.wassborn@ecs.ericsson.se. Ansökan: Pro
ject Manager - PU Accessories, Ericsson Mobile 
Communications AB, Kl/ECS/HKS Anna Pelkonen, 
164 80 Stockholm, 
anna.pelkonen@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON SVERIGE AB. STOCKHOLM 

Ericsson Sverige AB är Ericssons nystartade mark
nads- bolag i Sverige. Vi verkar på en av världens 
mest spännande och avreglerade marknader, 
med en ständigt expanderande infrastruktur för 
tele- och datakommunikation.Ericsson Sverige 
ABx kunder ligger i framkant när det gäller om
rådena tele-, datakommunikation och IP. Det stäl
ler höga krav på oss som snabb leverantör av 
tjänster, produkter och lösningar inom dessa om
råden. Vara kunder är operatörer, samt såväl pri
vata som offentliga organisationer i Sverige.Före-
taget består av cirka 600 medarbetare med 
starkt kundfokus. Vi har kontor bland annat i Mal
mö, Kumla, Göteborg och Nynäshamn. Huvud
kontoret ligger på Kungsholmen i Stockholm. 

Key Account Manager 
för Telia Mobile 
• Vi behöver omgående en Key Account Manager 
som brinner för att ta Telia Mobile, med hjälp av 
oss på Ericsson, till en världsledande position in
om det mobila internetområdetDu har erfarenhet 
av GSM produkter och ett väl etablerat kontaktnät. 
Du trivs med att skapa goda kundrelationer speci
ellt på hög nivå, är en bra och erfaren ledare. Des
sutom är Du affärsman med inriktning mot part-
nerskap och nya innovatfva affärsmodeller. Det 
team som Du ska leda består av 12 medarbetare 
(senior account och solutions managers). 

Du har även stod från andra enheter på Erics
son Sverige och Business Unit/Product Unit.Du 
kommer att jobba på Ericsson Sverige AB som är 
Ericssons nystartade marknadsbolag i Sverige. Ar
betsplatsen finns på Kungsholmen i Stockholm. Vi 
verkar på en av världens mest spännande och 
avreglerade marknader, med en ständigt expan
derande infrastruktur för tele- och datakommuni
kation. Hör av Dig omgående om Du finner ovan 
utmaning spännande. 

Kontakta: Orvar Parting, +46 8 579 181 00, Or-
var.Parting@ese.ericsson.se, Pia Bernmark, +46 8 
579 181 23, Pia.Bernmark@ese.ericsson.se. Ansö
kan: Key Account Manager för Telia Mobile, Erics
son Sverige AB, SE/ESE/Personal Lena Si-
monsson, 126 25 Stockholm 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Market Communication/ 
Product Information 
Marketing and Sales Support is a unit within the 
Product Unit Circuit Switching Systems We are re
sponsible for product marketing and global mar-
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ket and sales support of the CSM Switching 
System and the Core Network of Third Ceneration 
Systems. Our main task is to support Key Account 
Management in the sales of core network pro
ducts and solutions We are now looking for two 
persons who will be responsible for market com
munication and product information. 

• In these positions you will work together with 
product management and product marketing in 
order to ensure that product information is pro
duced in time with high quality. An important part 
is to make the information available to the global 
sales force using different communication chan-
nels.Examples of responsibilities include: Editor of 
Monthly News Letter. Co-ordinate market com
munication activities, e.g. conferences, seminars, 
articles. Handling of Product Information Databa
ses. Editor of Extranet WebPages. Drive improve
ments in the area of product information. 

You should have a few years of experience in 
the area of product information and market com
munication. Experience from project manage
ment is valuable. You are highly motivated, result 
oriented and creative. Communications skills and 
fluency in English are important. The positions are 
located in Kista. 

Contact: Anders Lidman, +46 8 757 24 05, an-
ders.lidman@era.ericsson.se, Johan Dahlström, 
+46 8 757 24 21, 
johan.dahlstrom@era.ericsson.se. Application: 
Market Communication/Product Information, 
IN006, Ericsson Radio Systems AB, LX/HS Ann Be
er, 164 80 STOCKHOLM, 
ann.beer@era.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Manager Packaging 
and Display 
• We are looking for a person with experience 
and knowledge of logistics and/or production for 
the department of Packaging and Display in Lund. 
The ideal candidate should also have an interest 
in sales and marketing.Our department produces 
packaging solutions for all products, both techni
cal and artwork. We work proactively with new 

packaging solutions and create marking solutions 
for all packaging. We also handle technical docu
mentation for packaging as well as the display 
material process for display phones, empty packa
ging etc. Other responsibilities within the depart
ment include supporting local production of glo
bal packaging, with instructions, quality etc 

Since our work is very complex with varying de
mands, we are looking for a person who can take 
responsibility for the broad spectrum of demands 
arising from packaging and display. You will make 
the decisions regarding our business and be our 
representative at external conferences, meeting 
and with external contacts. 

You have the ability to work independently in a 
flexible manner. Furthermore, you are creative 
and have the ability to interact with people at dif
ferent levels in a large organisation. Naturally, you 
must both speak and write English fluently. 

Contact: Magnus Zederfelt, 046-19 40 16, mag-
nus.zederfelt@ecs.ericsson.se. Application: Mana
ger Packaging and Display - Ref. C019, Ericsson 
Mobile, Communications AB, Personalenheten, 
221 83 LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Marketing Assistant, 
Strategic Marketing 
CSM and Internet are the greatest hits in the 
communication world today. Product Unit 
CSM@Enterprise is a newly built organization 
with the aim to integrate these two into one Voice 
Over IP CSM system. The product is called CSM 
on the Net and is now being launched globally. 
Our customers include CSM operators. Service 
Providers and Internet Service Providers. The end-
user is the Enterprise. Strategic Marketing is a 
unit within CSM@Enterprise that proactively sup
ports the marketing and sales of CSM on the Net 
We are responsible for pricing, business cases, 
market communication, sales tools etc for CSM 
on the Net 

• We are now looking for a marketing assistant 
that will be able to support us in the marketing 
group. Join us and be a part of the revolution now 
taking place in Telecom. 

This new position offers a challenge to work 
with various strategic marketing tasks within the 
product unit. 

Your tasks involve for example support in the 
production of presentation material, web editing, 
assisting in different marketing communication 
activities, such as exhibitions, conferences and ot
her events, arranging customer visits and support 
in market introduction projects. You may also be 
assigned smaller projects, to be run by yourself, 
within the strategic marketing area. 

We expect you to have 3-5 years of experience 
in supporting strategic communication from an 
international perspective. You have good com
mand of MS Office applications, Frontpage and 
intranet/web. 

You are fluent in English, both written and oral. 
As a person, you are service-minded, efficient, 
flexible and well structured. You are a motivated 
and a confident team player. We expect you to be 
ambitious and capable of working independently 
and of course to meet deadlines. You are not 
afraid of trying new ways of doing things. 

Contact: Bodil Josefsson LRG/MMC, +46 8 404 
93 59, bodil.josefsson@era.ericsson.se. Applica
tion: Marketing Assistant, Strategic Marketing, 
Ericsson Radio Systems AB, ERA/LRG/NS Cecilia 
Jettel, 131 89 STOCKHOLM, cecilia.jettel@erics-
son.com. 

ERICSSON TELECOM AB, NACKA STRAND 

The business unit Datacom Networks & IP Servi
ces is responsible for solutions for datacommuni-
cations and IP services and we are launching a 
number of exciting products and network solu
tions that dramatically will change the way tele
com are implemented. 

Project Manager 
• The future is Data Communications and IP- and 
the Datacom Networks business unit is leading 
the way for Operators and Service Providers to 
transition to the Packet world. 

Your role and responsibilities. Ensure that Data
com technologies and DNIP products and service 
offerings are effectivly leveraged and integrated 
into shows. Implement and manage DNIP pre
sence at EMEA based shows and support the Glo
bal show plans (eg Telecom in Geneva, CeBit, Ro

ad Shows etc. Attend meetings and develop in
tegration plans with LME. 

Background A couple of years in Communica
tions, focused on shows, events and supporting 
activities is necessary as well as experience from 
project management Ericsson experience is desi
rable. Good communication skills written and 
oral. Team building and leveraging skills are also 
important When forwarding your application by 
mail please a copy to 
Birgitta.Wikstrom@ebc.ericsson.se. 

Contact: Birgitta Wikström, +46 8 422 23 37, Bir-
gitta.Wikstrom@ebcericsson.se, Britt Alexander
son, Human Resources, +46 8 422 12 58. Appli
cation: PROJECT MANAGER, Ericsson Telecom AB, 
NA/ETX/D/H Siw-Britt Johansson, 131 89 STOCK
HOLM, Siw-BrittJohansson@etxericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

New Account Manager 
Vi arbetar med marknadsföring, försäljning, im-
plementering samt teknisk support av mobiltele
fonsystem. Vi bearbetar direktmarknader över he
la världen, och vi har en mycket stark marknads
ställning. På grund av vår kraftfulla expansion sö
ker vi nu ytterligare en erfaren affärsman. Du 
kommer att arbeta med vara mobiltelefonsystem 
och datacom produkter mot ett flertal nya mark
nader och dotterbolag. Din viktigaste uppgift blir 
att hitta nya Business Opportunities och bygga 
upp goda relationer med ledande operatörer. 

• Som New Account Manager kommer Du att ha 
det konsoliderade ansvaret för den nya affären. 
Du kommer att leda ett eller flera Core Three 
team i arbetet och strävan efter lönsamma affärer 
och nya nöjda kunder. Du kommer också vara 
övergripande ansvarig för utarbetandet av vara of
ferter och kontrakt samt leda de kommersiella de
larna i kundförhandlingarna. För att lyckas med 
uppgiften måste Du dels ha mångårig försälj
ningserfarenhet inom mobiltelefoni eller andra te
lekommunikationssystem (gärna AXE), och dels 
ha arbetat som chef i ledande befattning tidigare. 
Du är civilingenjör och intresserad av att jobba i 
en internationell miljö. 

Arbetet som New Account Manager kommer att 
vara mycket internationellt inriktat och omfatta en 

Bredband till hemmet 
Residential Communication Services (RCS) är en 

ny enhet inom New and Special Business Operations. 

RCS är under uppbyggnad och riktad mot flertjänst-

lösningar för hemmet, fastighetsbolag och lokalom

rådet. 

Vi utgår från slutanvändarbehoven och tar fram 

de tjänster som efterfrågas inom Intranet/Internet, 

telefoni, video och telemetri. Vi bygger dem över en 

integrerad lösning baserad på fiber från hemmet. 

Vi designar system för multiservicenät med ut

gångspunkt från Internet via Ethernet för bred använd

ning. Det ställer krav på dig att sätta dig in i slut

användarens situation och vara beredd på ett högt 

tempo eftersom efterfrågan på Internetsystem har 

ökat dramatiskt den senaste tiden. Vi har för närva

rande ett flertal order och har redan byggt system i 

Sollentuna och Vällingby. 

Du har chansen att vara med och utforma en vik

tig del av Ericssons framtid där kreativitet och nya 

arbetsmetoder är ledstjärnor. 

Vi ska förstärka dels gruppen för systemledning 

dels designgruppen. Till dessa grupper behöver vi 

forstärkning med fyra nya medarbetare inom områ

dena: 

Sys t emledn ing : 

• Ethernet trafik planering (QoS, CoS, säkerhet, kapa

citet och skalbarhet). 

• Säkerhetsfrågor, intrångsskydd och loggningsför-

farande m.m. 

• IP-telefoni, systemering och gatewayfunktionalitet 

för accessnät, dimensionering och kapacitetsfrågor, 

jämförelse mellan egna och externa lösningar. 

Sys t emdes ign : 

• Databassystemering i Microsoft SQL-server. API för 

3:e part integrering. 

• Webdesign och tjänsteutveckling (HTML, Java

script, Visual Basic-script), Microsoft IIS webser

ver och transaction server, Active X (C+ + , Java, 

Visual Basic). 

• Kontrollsystem i W I N NT-miljö(styrsystem för 

VLAN, tjänster och adresstilldelning med JAVA 

och SNMP). 

Du skall ta fram systemlösningar och formulera krav 

som gör systemet konkurrenskraftigt ur funktionali

tets- och kostnadssynpunkt i systemledningen. I 

designenheten skall du utveckla funktionalitet för 

systemet antingen genom eget arbete eller genom att 

lägga ut arbete på underleverantörer. Även integra

tion av andras produkter ingår. Du måste ha arbetat 

med något eller några av de nämnda områdena i 

några år och ha kunskap om hur man skriver t.ex. en 

teknisk beskrivning. Du måste behärska engelska i 

tal och skrift. Du är van att arbeta självständigt och 

målmedvetet men kan också samarbeta väl i team. 

Du måste vara beredd på att göra presentationer för 

kund då vi jobbar i nära kontakt med marknaden. 

Vi finns nu i Marievik men flyttar i januari till 

nya lokaler i Sundbyberg. 

Vill Du veta mer om oss kontakta gärna: 

Sven Sjölinder, 08-681 24 87, 

e-mail sven.sjolinder@era.ericsson.se 

Per Bäckström, 08-71931 52, 

e-mail per.backstrom@ericsson.com 

Se även vår website http://bnso.ericsson.se/lcs 

Skicka din ansökan senast 15 februari 2000 till: 

Ericsson Radio Systems AB 

SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf 

164 80 Stockholm 

mari.skoglof@era.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON 
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hel del resor. Du måste behärska engelska i tal 
och skrift Det äi meriterande med ytterligare 
språkkunskaper. 

Kontakta: Ulf Borison, Marketing & Sales Director, 
+46 8 757 15 80, ulf.borison@era.ericsson.se, 
Anita Malmström-Wallner, Human Resources, +46 
8 404 24 29, anita.malmstrom-wallner@era.erics-
son.se. Ansökan: NEW ACCOUNT MANAGER, 
Ericsson Radio Systems AB, SG/ERA/LP/HA Pirjo 
Hautala, 164 80 STOCKHOLM, 
pirjo.hautala@era.erics5on.se. 

ERICSSON SVERIGE AB, STOCKHOLM 

Ericsson Sverige AB is Ericsson's new company for 
marketing in Sweden. We operate on one of the 
world's most exciting and most de-regulated mar
kets, with an infrastructure for tele- and data 
communication that is under continual expan
sion. Ericsson Sverige AB's customers are on the 
leading edge in tele- and communication and IP. 
They demand rapid delivery of services, products 
and solutions within these areas. Our customers 
are operators as well as private and public orga
nizations in Sweden. Approximately 600 people 
with strong customer focus work in the company. 
We have offices in towns including Malmö, Kum-
la, Göteborg and Nynäshamn. Our head office is 
in Kungsholmen in Stockholm. 

Global Account 
Management - Telia 
• We are responsible for all business towards Te
lia both locally and globally. Telia is the leading 
operator in Sweden and have identified interna
tional business as one of their growth areas. Cur
rently Telia is present in the Baltic states, Europe, 
the Americas, Africa and Asia.The Global Account 
unit is responsible for the overall corporate rela
tions with the customer regarding the customers 
international activities (outside the Nordic 
countries). The unit represents all Ericsson Busi
ness Areas and has an active role as business faci
litator for strategic business development toget
her with the customer. 

Senior Account Manager 
• You will be working towards Telia Mobile Inter
national. Your role will be to establish an account 
plan, coordinate pricing and legal matters, be up 
to date with the domestic and international activi
ties towards the customer and ensure that all key 
messages from Ericsson are communicated to all 
operations of the customer in a coordinated way. 
You will actively participate in the customers own 
business development process, trace opportuniti
es, assist in business case preparation, work pro-
acth/ely with the customer to market Ericsson pro
ducts and systems and influence the choice of 
technology or standard. 

You have formal academic degree in business 
and/or engineering- documented experience of 
marketing and sales in an international environ
ment, well established contact network within 
Ericsson, fluency in English. You are creative, flex
ible, a relation creator, prepared to travel. 

Contact: Fredrik Wljkander. Global Account Mana
ger,+468579 181 66, 
fredrik.wijkander@ese.ericsson.se, Elinor Skogs-
fors, HR, +46 8 579 184 56, 
elinor.skogsfors@ese.ericsson.se. Application: 
GLOBAL ACCOUNT MANAGEMENT - TELIA, Erics
son Sverige AB, SE/ESE/HR Lena Simonsson, 126 
25 STOCKHOLM, lena.simonsson@ese.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. SUNDBYBERG 

Area Manager 
• Vi söker en ny medarbetare till tjänsten som 
Area Manager, Customer Services. Som Area Ma
nager kommer du att ansvara för affärsutveckling 
och främja marknadsföringen och försäljningen av 
Customer Services på ERA's direktmarknader värl
den över. Vara kunder finns primärt i Östeuropa, 
Centralasien, Mellanöstern och Afrika. Vi värderar 
fart och effektivitet långsiktiga relationer och la
garbete som bygger på individemas initiativ. Din 
uppgift är att bistå vara Key Account Managers -
KAM och New Account Managers - NAM inom 
området Customer Services. Du kommer att med
verka vid kundpresentationer, offerering och för
handling av Servicekontrakt Du kommer även art 
arbeta med att analysera kundbehov och föreslå 
servicelösningar till vara kunder. Det ingår i arbe
tet att ha viss kännedom på vilket satt vara Custo
mer Services produkter levereras. 

Du är civilingenjör eller motsvarande med goda 
kunskaper i engelska. Vi ser helst att du har erfa
renhet inom telekommunikation, gärna inom 
Customer Services. Vara lokaler är belägna i Sund
byberg. 

Hör av dig till oss om du vill utvecklas i ett am
bitiöst team i en stimulerande miljö där det hän
der mycket! 

Kontakta: Bo Ekström, Customer Services, +46 8 
757 02 41, bo.ekstrom@era.ericsson.se, Anita 
Malmström-Wallner, Human Resources, +46 8 
404 24 29, anita.malmstrom-wallner@era.erics-
son.se. Ansökan: AREA MANAGER/CUSTOMER 
SERVICES, Ericsson Radio Systems AB, 
SG/ERA/LP/HA Pirjo Hautala, 164 80 STOCK
HOLM, pirjo.hautala@era.ericsson.se. 

ERICSSON SVERIGE AB, STOCKHOLM 

Ericsson Sverige AB är Ericssons nystartade mark
nadsbolag i Sverige. Vi verkar på en av världens 
mest spännande och avreglerade marknader, 
med en ständigt expanderande infrastruktur för 
tele- och datakommunikation. Ericsson Sverige 
AB.S kunder ligger i framkant när det galler om
rådena tele-, datakommunikation och IP. Det stäl
ler höga krav på oss som snabb leverantör av 
tjänster, produkter och lösningar inom dessa om
råden. 

Vara kunder är operatörer, samt såväl privata 
som offentliga organisationer i Sverige. Företaget 
består av cirka 600 medarbetare med starkt 
kundfokus, vi har kontor bland annat i Malmö, 
Kumla, Cöteborg och Nynäshamn. Huvudkonto
ret ligger pä Kungsholmen i Stockholm. 

Solution Manager för 
Svenska Marknaden 
• På kundenheten Operatörer söker vi efter Solu
tion Managers som vill utvecklas tillsammans 
med Ericsson Sverige AB och vara operatörskun
der. 

Den närmaste tiden är full med nya affärsmöj
ligheter som behöver ytterligare resurser, främst 
inom följande områden: UMTS. Fasta bredband-
saccesser. Datacom. 

Som Solution Manager kommer Du att arbeta i 
team tillsammans med Account Manager och Pro
jektledare enligt Core 3 modellen. Förutom god 
teknikkompetens erfordras att Du har ett väl upp
byggt kontaktnät inom Ericsson och dokumente
rad god samarbetsförmåga. 

Eftersom Du kommer att delta i försäljningspro
cessen som tekniskt ansvarig förutsätts god social 
kompetens, initiativförmåga och presentationsva
na. 

Tidigare erfarenhet av försäljningsverksamhet är 
ett plus. Vi söker Dig som inte är rädd för nytän
kande kunder och ny teknik. Låter ovanstående 
intressant? Tveka i så fall inte att ta kontakt med 
oss så snart som möjligt 

Kontakta: Thomas Bergstrand, 08-579 18 109, 
thomas.bergstrand@ese.ericsson.se, Charlotte Ru
bin, 08-579 18 388, charlotte.rubin@ese.erics-
son.se. Ansökan: Solution Manager för Svenska 
Marknaden, Ericsson Sverige AB, SE/ESE/HR Lena 
Simonsson, 126 25 STOCKHOLM, lena.si-
monsson@ese.ericsson.se 

ERICSSON TELECOM AB, NACKA STRAND 

The business unit Datacom Networks S IP Servi
ces is responsible for solutions for datacommuni-
cations and IP services and we are now laun
ching a number of exciting products and network 
solutions that dramatically will change the way 
telecom networks are implemented. 

Project Manager Printed 
Materials 
• The future is Data Communications and IP- and 
the Datacom Networks business unit is leading 
the way for Operators and Service Providers to 
transition to the Packet world. 

Your role and responsibilities; To manage the 
production of promotion materials, invitations, 
collaterals supporting seminars and general sales 
activities, to leverage Datacom technologies and 
DNIP products and service offerings in printed 
matters and build the DNIP image together with 
the LME - visual identity, to coordinate the pro
duction of collaterals between different parts of 
the organization. 

Background; in order to succeed we believe 
you need the following, a couple of years in Com
munications focused on written and printed ma
terials is necessary as well as experience from 
project management, a marketing education and 
Ericsson experience is desirable, good communi
cation skills, written and oral, team building and 
leveraging skills are also important 

When forwarding your application by mail plea
se send a copy to Birgitta.Wikstrom@ebc.erics-
son.se. 

Contact: Birgitta Wikström, +46 8 422 12 58, Bir-
gitta.Wikstrom@ebcericsson.se, Britt Alexander
son, Human Resources, +46 8 422 12 58. Appli
cation: PROJECT MANAGER PRINTED MATERIALS, 
Ericsson Telecom AB, NA/ETX/D/H Siw-Britt Jo
hansson, 131 89 STOCKHOLM, Siw-BrittJohans-
son@etx.ericsson.se 

ERICSSON COMPONENTS AB, KISTA 

Produktmarknadsförare 
Microelectronics är en affärsenhet inom Ericsson 
Components Croup. Microelectronics utvecklar, 
tillverkar och säljer avancerade produkter inom 
områdena mikro- och optoelektronik till världens 
mest krävande kunder. Vi är ca 1300 anställda 
och vi finns i Kista. Produktenheten Line Access 
utvecklar och marknadsför integrerade kretsar för 
trädbunden linjedrivning och transmission av te-
lefoni och datakommunikation. 

• Som produktmarknadsförare jobbar du själv
ständigt eller tillsammans med produktchefen. Di
na arbetsuppgifter innebär bi a; säljstöd för mark
nad och försäljningsorganisationen, tillsammans 
med produktchefen ta fram mediamaterial som t 
ex pressreleaser, annonser mm., medverka i tek
niska supportfrågor, delta i mässor och säljkonfe-
renser, agera stod och råd vid framtagning av ut
bildningsmaterial, ansvar för N/L websidor såväl 
både internt och externt. Då tjänsten är ny på av
delningen finns stora möjligheter att påverka ut
formningen av tjänsten och arbetsuppgifterna. 
Vissa resor kommer att ingå. 

Kravprofil: Produkt- och marknadskunskap av 
elektronikkomponenter samt intresse för mark
nadsföringsfrågor och affärsutveckling. Du måste 
behärska engelska väl då tjänsten innebär mycket 
internationella kontakter. 

Kontakta: Per-Anders Lenström, 08-757 44 93, p-
a.lenström@eka.ericsson.se, Johan Eriksson, 08-
757 50 25, johan.eriksson@eka.ericsson.se. Ansö
kan: Produktmarknadsförare, Ericsson Compo
nents AB, Microelectronics, N/P Karolina Medin, 
164 81 Kista 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Market Research Manager 
The mobile market is rapidly moving into "Third 
Gear" (3C). The task for Marketing S Launch at 
BMOG is to globally market GSM, GPRS, EDGE 
and UMTS. We will, together with Product Marke
ting, ensure that Ericsson will be the leader in 
3G. This is achieved by excelling in market strate
gy, generic market analysis, generic operator bu
siness cases, market business opportunities, va
lue argumentation, Price models and Price strate
gies, marcom S PR, events, market launch and 
FOA strategies. User Group Management and 
Mega Networks. 

• The Marketing Communications & PR unit will 
clinch the #1 position in the 3G world (with pro
ducts like WCDMA/UMTS, EDGE, mobile Internet, 
GPRS, and WAP). Simultaneously, we'll secure 
and promote current GSM expansions to further 
improve market share, not to mention, support 
profitable sales. We need a market research ma
nager in the Communications Strategy group to 
work within the unit You'll be responsible for all 
market research: this means measuring our effec
tiveness in advertising, marketing campaigns, and 
other strategic market communication activities. 
You will also like to conduct research to support 
our press activities. We see you as being vital in 
driving our communication strategy forward, as 
well as being responsible for sponsoring activities. 

You have a university degree in marketing/busi
ness, and a great deal of experience in marketing 
communications and market research. You're ana
lytical, yet creative, and goal oriented. Since you're 
also a good listener, you communicate well with 
people, and can drive numerous projects at the 
same time. 

Contact: Eva Andersson, +46 8 764 18 19, 
eva.andersson@era.ericsson.se. Application: Mar
ket Research Manager, Ericsson Radio Systems 
AB, KI/ERA/LFHS Ann-Britt Stillberger, 164 80 
Stockholm, ann-britt.stillberger@era.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING SVERIGE 
AB, STOCKHOLM 

Säljare 
• Vara kunder består traditionellt sett av bolag in
om Ericssonkoncernen men vi har nu starkt fokus 
på att expandera, framförallt på externmarkna
den. Vår vison är att hjälpa vara kunder ta steget 
in i 'the New Telecoms World'. 

Du kommer sälja vara tjänster för att öka kun
demas lönsamhet, effektivisera och underlätta de
ras arbete. Vara kunder är stora och snabbväxan
de företag och organisationer. Du har akademisk 
examen, gedigen erfarenhet av lösnings- och 
tjänsteförsäljning antingen som säljare eller kon
sult med säljansvar. Du har erfarenhet av att job
ba med globala koncerner som kund t ex inom fi
nans eller bankområdet. 

Du är orädd, intresserad av att skapa nya kon
takter, drivande och resultatorienterad med ett 

starkt kundfokus. Du uttrycker dig väl i tal och 
skrift på svenska och engelska. 

Kontakta: Stefan Hanna, +46 8 585 310 17. An
sökan: Säljare/Stefan Hanna. 
recruitment@edt.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENT DISTRIBUTION, KISTA 

Innesäljare 
Ericsson Component Distribution ingår i Ericsson 
Electronic Distribution AB. Ericsson Electronic Dis
tribution AB är en framgångsrik distributör inom 
området elektronikkomponenter och har en stark 
marknadsposition i norra Europa. Vi omsätter 
drygt I miljard kronor och antalet anställda är ca 
220 personer. Vi har kontor i alla nordiska länder 
samt i Tyskland och England. 

• Vi söker en INNESÄLJARE som skall arbeta med 
försäljning av elektronikkomponenter samt värde-
höjande tjänster till Key Account kunder. Du kom
mer att samarbeta med vara fältsäljare som har 
kund- och budgetansvar. I arbetet ingår också 
kontakter med vara leverantörer. 

Du skall ha teknisk utbildning på minst gymna
sienivå, helst med el/elektronik-inriktning. Har Du 
också kunskaper i marknadsföring så är det ett 
plus. Erfarenhet av försäljnings- eller servicearbete 
är meriterande. Goda kunskaper i engelska är ett 
krav. 

Kontakta: Jonas Jonsson, 08-404 60 37, 
jonas.jonsson@eke.ericsson.se, Bitte Rutberg, per
sonal, 08-757 47 12, 
bitte.rutberg@eke.ericsson.se. Ansökan: ECD-11, 
Ericsson Electronic Distribution AB, VDS Ingela 
Ström, 164 81 KISTA-STOCKHOLM, 
ingela.strom@eke.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Sales Support 
Energy Systems utvecklar, producerar och mark
nadsförprodukter för telekommunikation såsom 
strömförsörsöjningsutrustningar och -system, kli
matsystem samt energiövervakningssystem och 
energirelaterade tjänster. Till avdelningen Sales & 
Market operations söker vi nu en Sales Support 

• Tjänsten som Sales Support innebär främst att 
arbeta som stod och backup åt vara Account ma
nagers i försäljningsarbetet I uppgifterna ingår 
bl.a att aktivt utarbeta offerter för Energy Systems 
lösningar som formar en del av de kompletta 
kommunikationslösningar Ericsson erbjuder på 
marknaden. Du kommer också att fungera som 
support mot vissa lokala Ericsson bolag och Mar
ket Units. Vidare kommer du att både deltaga och 
driva arbete med produktpaketering baserat på 
kundbehov samt deltaga i Energy Systems pake
tering av produkter i kundernas säljverktyg. I sales 
supports uppgifter ingår också att deltaga i och 
driva förbättringsprojekt inom försäljningsenhe
ten. 

Du som söker har teknisk utbildning på gymna
sienivå, gärna kompletterad med akademisk ut
bildning. Du har lätt för att knyta kontakter och att 
jobba i team samt har goda kunskaper i engelska. 
Du måste vara noggrann, stresstålig och snabb 
samt ha hög ambitionsnivå avseende service. 

Kontakta: Tomas Andersson, 08-721 72 04, To-
mas.Andersson@eka.ericsson.se, Kerstin San-
dqvist, 08-721 74 61. Ansökan: K99154 Sales 
Support, Ericsson Components AB 
cv.energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Customer Order Manager 
Energy Systems utvecklar, producerar och mark
nadsför produkter för telekommunikation såsom 
strömförsörsöjningsutrustningar och -system, kli
matsystem samt energiövervakningssystem och 
energirelaterade tjänster. Till avdelningen sales & 
market operations söker vi nu en customer order 
manager. 

• Vi söker dig som vill ansvara för hantering av 
beställningar från vara kunder. Du kommer att få 
totalansvar för vara kommersiella åtaganden mot 
en viss kund. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att ta 
emot kundorder, beställa internt och externt pro
ducerade produkter, ordererkänna till kund samt 
bevaka att ordern levereras och faktureras. I arbe
tet ingår även att svara på förfrågningar från kund, 
deltaga i kundmöten samt svara i ett dedikerat 
kund team med internationell prägel där kundfo
kus är en självklarhet. 

Vi vill att du har en akademisk bakgrund med 
inriktning mot teknik eller ekonomi eller utbild-
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ning och erfarenhet som kan värderas likvärdigt. 
Vi tror att du är initiativrik, självständig, noggrann, 
har lätt för att samarbeta med ar dra och är servi-
ceinriktad. Du bör trivas i en miljö som ställer krav 
och du bör stimuleras av kund kontakt. Du be
härskar engelska i tal och skrift, övriga språkkun
skaper samt erfarenhet av liknande arbetsuppgif
ter är meriterande. 

Kontakta: Johan Hedman, +49 (89) 59047-160, 
Johan.Hedman@edd.ericsson.se, Kerstin San-
dqyist, personal, 08-721 74 61. Ansökan: K99155 
Customer Order Manager, Ericsson Components 
AB cv.energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Technical Informer 
Service Area Unit (SAU) for Supply 8 Implementa
tion Services is to make our implementation pro
cess together with methods and tools up to world 
class. The SAU should be the uniting organisation 
for implementation resources within GSM, TDMA, 
UMTS and Wireline Systems around the world. It 
will also have the consolidating financial result 
responsibility within CSM Systems for Implemen
tation related activities. 

• Within our Product Management unit we are 
looking to recruit a Technical Informer to be re
sponsible for producing structured information for 
defined target groups. You will be working in a 
challenging environment with interesting assign
ments that demands a great deal of flexibility. 

You should apply if you want to work with new 
exciting technology, including GPRS and 3rd Ge
neration Mobile Systems with both Marketing & 
Sales and Operations teams, with international 
contacts internally within Ericsson, in a environ
ment that gives you the full picture of what we 
deliver to our customerSome tasks, build up and 
use information channels within Network Opera
tors and Service Providers Segment (NOSP), sup
port Marketing & Sales with information material, 
create newsletter, brochures and product da
tasheets, web design, create service descriptions. 

Your background is either a college engineer or 
a university educated technical informer. As a can
didate for this position you should be able to de
monstrate initiative, and be strongly results ori

ented. Fluency in English and Swedish is required. 
Tele/datacom knowledge is an advantage. 

Contact: Agneta Aldor, +46 8 764 11 55, 
agneta.aldor@era.ericsson.se, Ola Brink, +46 8 
404 59 56, ola.brink@era.ericsson.se. Application: 
TECHNICAL INFORMER, Ericsson Radio Systems 
AB, LV/HS Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, 
kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Product Manager, 
O&M Solutions 
• As a Product Area Manager in the area of O&M 
for China you are located in Kista, representing 
the Chinese market and its requirements to the 
product units and the other way around, organi
sing product knowledge and strategy message 
transfer to China. The work will give you a very 
broad experience of the O&M questions from a 
network viewApplicants should have a university 
degree. An interest in technical as well as busi
ness matters is preferred. 

The right person should have a solid knowledge 
in Telecommunication, network management so
lutions and OSS. We hope you are analytical, re
sult oriented, enjoy working with people, as most 
of our work is done in teams, and have experien
ce in project management. English, written and 
spoken, is essential. Travelling is a natural part of 
the work.Be an essential part of leading Ericsson's 
biggest market into the future! 

Contact: Johan Bergsten, +46 70 582 63 46, jo-
han.bergsten@era.ericsson.se, Ulf Ewaldsson, +46 
70 57 13 785, ulf.ewaldsson@era.ericsson.se. Ap
plication: Product Manager, O&M Solutions, Chi
na, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LFHS Ann-
Britt Stillberger, 164 80 Stockholm, ann-brittstill-
berger@era.ericsson.se. 

ERICSSON SVERIGE AB, STOCKHOLM 

Account Manager 
Ericsson Sverige AB är Ericssons nystartade mark
nadsbolag i Sverige. Vi verkar på en av världens 
mest spännande och avreglerade marknader, 

med en ständigt expanderande infrastruktur för 
tele- och datakommunikation. Ericsson Sverige 
AB:s kunder ligger i framkant när det gäller om
rådena tele-, datakommunikation och IP. Det stäl
ler höga krav på oss som snabb leverantör av 
tjänster, produkter och lösningar inom dessa om
råden. Vara kunder är operatörer, samt såväl pri
vata som offentliga organisationer i Sverige. Före
taget består av cirka 600 medarbetare med 
starkt kundfokus. Vi har kontor bland annat i Mal
mö, Kumla, Cöteborg och Nynäshamn. Huvud
kontoret ligger på Kungsholmen i Stockholm. 

• Account Manager/Affärsutvecklare. Vad brinner 
Du för? Vill Du arbeta på en av de hetaste mark
naderna? Vill Du arbeta med en Service Provider i 
teknikens och marknadens framkant? Vill Du ar
beta med e-commerce och/eller andra framkant
sområden? Vill Du bryta ny mark? Vill Du arbeta 
mot uppsatta mål och måluppfyllnad? Är Du dri
vande, kreativ, nyfiken och vill vidareutveckla Din 
affärskompetens? Är Du genuint intresserad av 
kundrelationer? Är Du intresserad av marknads
föring och försäljning? Är Du mogen att ta steget? 
Är en utmaning det samma som en möjlighet? Är 
Din kompetens den rätta? Har Du svarat ja på alla 
frågor, kan Du vara den vi söker till Customer Unit 
Telia inom Ericsson Sverige AB. Skicka ett mail till 
oss berätta om Dig själv och vad Du brinner för. 

Kontakta: Stefan Persson, 08-579 182 67, 
StefanJ.Persson@ese.ericsson.se, Elinor Skogs-
fors, 08-579 184 56, Elinor.Skogsfors@ese.erics-
son.se. 

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB, NACKA 
STRAND 

Product Marketing Writer 
Till Product Unit Medium 8 Large Communication 
Systems och enheten Product Management söker 
vi en Product Marketing Writer, som kan informe
ra om vara produkter på ett ledigt och korrekt 
satt med målgrupperna för ögonen. Vi har ett 
stort behov av att informera om vara produkter i 
olika sammanhang, vara målgrupper är framför
allt distributörer och slutanvändare. Texterna ska 
användas i exempelvis OH-presentationer, säll-
jhandböcker, säljobjektbeskrivningar och system
beskrivningar etc. 

• Med all sannolikhet är du en Technical Writer 
med dragning åt copy-hållet, det vill saga du ska 
kunna se fördelama med vara produkter ur ett 
sälj-/kund-/användarperspektiv. Vi vill dessutom 
att du fungerar som generell engelsk språkgrans
kare. 

Vi söker dig som: har engelska som modersmål, 
kan skriva en ledig och tydlig engelska, har arbe
tat som technical writer, har lätt att förstå teknik 
inom data och eventuellt telekomär skicklig på att 
behandla språk och text och har erfarenhet av att 
jobba med text- och grafikprogram. Vi tror att du 
har engelsk språkutbildning, teknisk utbildning 
samt utbildning i text- och språkbehandling. 

Kontakta: Anita Sandström, 08-422 01 75, 
anrta.sandstrom@ebcericsson.se, Ann-Christine 
Svensson/Human Resources, 08-422 17 42, ann-
christine.svensson@ebc.ericsson.se. Ansökan: 
Product Marketing Writer, Ericsson Business 
Networks AB, HR Helpdesk, 131 89 Stockholm, 
HR Helpdesk@ebcericsson.se. 

PERSONAL 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KATRINEHOLM 

Human Resources 
Supply Unit Mediacom i Katrineholm är Ericsson
koncernens globala försörjare av högteknologis
ka mediacomprodukter, produkter som hanterar 
data, rost och videokommunikation över Internet 
Vi tar ett helhetsansvar från produktutveckling, le
verans och installation av hård-och mjukvara, ull 
utbildning och försörjning under produktens livs
tid. Vårt mål är att bli den självklara leverantören 
av kompletta lösningar för tjänster på e-markna-
den. Korta ledtider och snabba förändringar 
präglar vardagen, vilket kräver en kontinuerlig 
kontakt med vara kunder världen över. Ericsson i 
Katrineholm är en världsaktör att rakna med ge
nom produktens hela livscykel. 

• Du kommer att arbeta både med konkreta 
uppdrag och med verksamhets strategiska fråge
ställningar. Arbetet, som spänner över hela HR-
området, är till stora delar självständigt men sker i 
nära samarbete med kollegor och chefer där du 
bidrar till utvecklande och lärande miljöer. 

GSM växer — mer än någonsin! 
Vill du jobba med en produkt där dina 
idéer kan användas av miljontals män
niskor världen över redan imorgon? 

De idéer och produkter vi utvecklar används dagli

gen av miljontals GSM användare i såväl Sverige som 

hela världen. GSM växer idag kraftigt i antal abon

nenter och inom Ericsson styr och bidrar vi till denna 

tillväxt genom att kontinuerligt tillföra ny teknik. 

Nu öppnar sig nya möjligheter för GSM som kom

mer att bli det första mobila systemet för multime

dia. Inför detta accelererar vi vår utveckling inom 

områden som Data Com, bredband, TCP/IP, Net

work Operation samt migration till olika standarder. 

Det är vi som arbetar med världens mest sålda 

basstationer, den produkt som har den största tek

nikbredden och innefattar bi a radio, signalbehand

ling, paket- och bredbandstransmission, processor-

plattformar, kraft- och klimatsystem. 

Vi, en enhet, inom Base Station System Features 

på LR i Kista utvecklar applikationer i basstationen 

för att mota framtidens krav på nya lösningar för GSM. 

Till oss söker vi nu följande tjänster: 

Generell systemkonstruktion 
Kontaktperson: Martin Schmekel, tfn 08-757 25 96 

e-mail: martin.schmekel@era.ericsson.se 

Mjukvaruarkitektur 
Kontaktperson: Martin Schmekel, tfn 08-757 25 96 

e-mail: martin.schmekel@era.ericsson.se 

Systemkonstruktion 
RBS Control 

Kontaktperson: Martin Schmekel, tfn 08-757 25 96 

e-mail: martin.schmekel@era.ericsson.se 

Usability Engineering 
Kontaktperson: Martin Schmekel, tfn 08-757 25 96 

e-mail: martin.schmekel@era.ericsson.se 

RBS Characteristics 
Kontaktperson: Martin Schmekel, tfn 08-757 25 96 

e-mail: martin.schmekel@era.ericsson.se 

Simulatorutveckling 
Kontaktperson: Lars Borg, tfn 08-757 22 36 

e-mail: lars.borg@era.ericsson.se 

Systemkonstruktion 
GSM function 

Kontaktperson: Lars Borg, tfn 08-757 22 36 

e-mail: lars.borg@era.ericsson.se 

Teknisk koordinator 
Kontaktperson: Pär Janby, tfn 08-757 3486 

e-mail: par.janby@era.ericsson.se 

Methods & Tools 
Kontaktperson: Lars Borg, tfn 08-757 22 36 

e-mail: lars.borg@era.ericsson.se 

Delpro j ektledare 
Kontaktperson: Pär Janby, tfn 08-757 34 86 

e-mail: par.janby@era.ericsson.se 

Skicka din ansökan med meritförteckning till: 

Ericsson Radio Systems AB 

LR/HS la Pettersson, 164 80 Stockholm 

Make yourself heard. 
ERICSSON 
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Du har last PA-programmet/P-linjen och arbetar 
sedan ett par år inom yrket. De personliga egen
skaperna vi värdesätter är hög personlig drivkraft, 
förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp 
i en ständigt föränderlig verksamhet. Du bör ock
så ha god kommunikations och innovationsför
måga. 

Självklart behärskar Du engelska i tal och skrift. 
Eftersom vi arbetar mycket med processer och oli
ka flöden, vill vi att Du har viss vana av process-
och flödestänkande. 

Kontakta: Johanna Norrbom, personalman, 0150-
58 389, johanna.norrbom@era.ericsson.se, Conny 
Petrén, chef kompetensutveckling, 0150- 58 113, 
conny.petren@era.ericsson.se. Ansökan: Human 
Resources/Johanna Norrbom AK/UH, Ericsson Ra
dio Systems AB, Supply Unit Mediacom 
KH/ERA/DSP/AK/UH, Box 193, 641 22 KATRINE
HOLM, johanna.norrbom@era.ericsson.se. 

rwmmmmmmmmmmmmmmmmmm. 
TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, KISTA 

Learning Consultant 
Vår enhet tillhör Human and Organisational De
velopment inom HR Sweden och vi söker nya me
darbetare. Vi är ett engagerat gäng om 7 perso
ner som arbetar med kompetensfrågor inom alla 
områden. Vara ledord när vi jobbar med kunder 
är att ha en helhetssyn på deras verksamhet, alla 
berörda ska vara delaktiga samt att vara meto
der och verktyg ska vara enkla. Därför arbetar vi 
mycket med olika typer av facilitering. Vi vänder 
oss till Ericsson i Sverige och vara främsta kunder 
är chefer och personalare. Vi erbjuder dig ett ar
bete som internkonsult Du kommer att arbeta 
med att stötta och utveckla organisationen kring 
frågor om Dialog, Competence Management, 
kompetensutveckling, lärande, etc 

• Vi söker dig som har jobbat några år och som 
har erfarenhet av att arbeta konsultativt Vi ser 
gar att du har erfarenhet av förändringsarbete. 
H M hl dessutom en analytisk förmåga och har 
last rganisationsteori är det till din fördel. Efter-
son vi arbetar som Learning Consultants är prak
tiska och teoretiska kunskaper om pedagogik och 
lärande goda meriter hos oss. Vi tror att du är utå
triktad, har god samarbetsförmåga och är drivan
de. 

Kontakta: Karin Ågren, KI/LME/DKS/LKC, 08-404 
84 49, karin.agren@lme.ericsson.se. Ansökan: 
Learning Consultant, Telefonaktiebolaget L M 
Ericsson, HF/LME/P Mats Bjerlöv, 126 25 Stock
holm, mats.bjerlov@lme.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB. KUNGENS 
KURVA 

Personalmän 
Energy Systems utvecklar, producerar och mark
nadsför strömförsörjningsutrustning och system, 
klimatsystem samt energiövervakningssystem 
och energirelaterade Qänster. 

• Vi söker två erfarna personalmän till vår perso
nalenhet med placering i Kungens Kurva. Arbetet 
är mycket självständigt och drivs i nära samarbete 
med cheferna i linjeverksamheten. Arbetsuppgif
terna spänner över samtliga HR-processer med 
tyngdpunkt på rekrytering, stod till chefer och me
darbetare, personalsociala frågor. Arbetet sker of
ta i projektform och förändringsarbete är en viktig 
del. Vidare kommer du att fungera som intern
konsult och integrera en levande personalpolicy 
med företagets affärsidé. 

önskvärda kvalifikationer är högskoleutbildning 
inom personalområdet eller motsvarande och 
minst fem års erfarenhet av kvalificerat persona
larbete eller linjearbete samt erfarenhet av data-
baserade personalsystem. Att sätta mål och nå re
sultat på ett effektivt satt är utmärkande för dig, 
liksom förmågan att överföra kunskap och skapa 
förtroende. Eftersom vi arbetar i en global miljö är 
det ett krav att du behärskar engelska flytande. 
Som person har du en utpräglad förmåga att sam
verka med andra människor, vara självständig och 
upprätthålla en hög integritet 

Kontakta: Björn Söderberg, 070-568 74 56 eller 
08-721 74 56, Eija Nokia, 08-721 67 92, Cecilia 
Söderström, 08-721 67 08. Ansökan: K00004 Per
sonalmän, Ericsson Components AB, KK/EKA/K/P 
Kristin Engh, 164 81 KISTA-STOCKHOLM, CV.ener-
gy@eka.ericsson.se. 

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON. 
STOCKHOLM 

Utlandspersonalman 
International Assignments International Assign
ments ansvarar för kontraktsvillkor och förbere
delseträning för personal i utlandstjänst inom 

Ericssonkoncernen. Vi är 27 personer pä avdel
ningen 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 re
kryterats 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 arbetar vi med en 
mängd andra frågor i samband med utstationer-
ing och hemkomst som innebär ett både brett 
och intressant arbetsfält. Dina viktigaste 
kunder/uppdragsgivare är bolagschefer samt per
sonalchefer runt om i världen, vilket innebär att 
Du kommer att få ett mycket brett internationellt 
kontaktnät inom koncernen. 

Arbetet är mycket utvecklande och Du kommer 
att arbeta tillsammans med många unga och po
sitiva människor. Arbetsbelastningen kan stund
tals vara hög. Du som söker har akademisk exa
men samt behärskar engelska obehindrat i tal och 
skrift. Det är en fördel om Du själv har rest myck
et bott eller arbetat utomlands. Du bör ha minst 
tre års arbetslivserfarenhet efter examen. 

Kontakta: Ulf Grufman, 08-719 31 43, urf.gruf-
man@lme.ericsson.se. Ansökan: UTLANDSPERSO
NALMAN, Telefonaktiebolaget L M Ericsson, 
HF/LME/P Mats Bjerlöv, 126 25 Stockholm, 
mats.bjerlov@lme.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING SVERIGE 
AB, STOCKHOLM 

Manager HR and OD 
Business Consulting's speciality is to integrate 
and deliver mobile solutions for today's business 
and future business. We are focusing on Mobile 
E<ommerce and Mobile Office. Our operation in 
Sweden has approximately 1000 consultants and 
our customers are the rest of Ericsson as well as 
external customers. Our goal is to sell total solu
tions and to grow on the external market 

• You will be responsible for managing HR- and 
OD-operation in order to support the business. 
You will be part of the business executive team 
and you will be managing HR-processes such as 
Competence Management, Recruitment, Com
pensation & Benefits, Culture and Management 
Planning, as well as OD-operation such as busi-
nessprocess framework, Knowledge Manage
ment, Organizational development etc. 

You will manage a team of 8 people within the 
HR- and OD-area. You have a high degree of pro-
fessional'rty based on your long experience within 
the HR- and OD-area, experience from Ericsson 
and/or consulting business. Creativeness, Perse
verance and Result Orientation are key success 
factors in this position as well as your own belief 
in your competence being a vital part in creating 
business and a consulting culture. 

Contact: Lars Ander, +46 8 422 21 50. Applica
tion: Manager HR and OD. recruitment@edterics-
son.se 

ERICSSON RADIO ACCESS AB. KISTA 

Logistikkoordinator 
Kista fabriken är Ericsson Radio Access ABs pro
duktionsenhet Vi finns i Kista och sysselsätter 
omkring 800 personer av totalt ca 1400 anställda 
vid Ericsson Radio Access AB. Fabrikens huvud
sakliga verksamhet är tillverkning av radio
basstationer all mobilnät 

• Till var nyinrättade TTC funktion (Time To 
Customer) söker vi ett antal logistikkoordinatorer 
som skall arbeta med styrningen av material och 
produkter ut mot vara interna kunder. Du kom
mer initialt att arbeta med orderadministration 
och leveransplanering för att därefter bredda dig 
mot material- och produktionsstyrning. Arbetet in
nebär stora kontaktytor inte bara med olika Erics
son bolag utan även med inköp, tillverkningen, 
ekonomi m fl funktioner. 

Vi söker dig som är civil-, mellan- eller gymnasi
eingenjör med erfarenhet av logistikstyrning. Vikti
ga egenskaper i detta arbete är att vara drivande, 
analytisk och noggrann. Vi ser gärna att du är utå
triktad och har lätt för att samarbeta och kommu
nicera med andra människor. 

Kontakta: Martin Karlsson, 08-404 76 19, Mats 
Cederberg, TTC-chef, 08-757 20 93, Lars-Ake Erik
sson, personal, 08-404 38 65. Ansökan: Logistik
koordinator, Ericsson Radio Access AB, 

KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 Stockholm, 
Jobb@rsa.ericsson.se. 

iii'iMi^^iwiiiiWiii!iK:aiwaiiijamag!MMSiasBigga 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUPPLY UNIT 
SWITCHING. SUNDBYBERG 

Huvudplanerare 
Supply Unit Switching tillhör projektenheten Base 
Station Systems (LV) inom GSM Systems och an
svarar för leveranser av AXE-produkter till GSM, 
NMT och TACS över hela världen. Enheten kom
mer inom kort att också svara för leveranser för 
Wireline Systems och TDMA Systems. 

• Denna enhet behöver förstärkas med ytterliga
re huvudplanerare för att klara den volymökning 
som nu sker liksom de allt högre kraven på leve
ranstider, leveransprecision, kompletta leveranser 
och servicegrad till vara kunder. Du kommer att 
styra inköp och lagerhållning avseende ett speci
fikt produktområde. Arbetet innebär mycket kon
takter, internt såväl som externt både inom Sveri
ge och internationellt. 

Vi tror att en lämplig bakgrund är högskoleut
bildning och/eller gedigen erfarenhet av området 
planering/lagerstyrning. Du bör ha goda kunska
per i logistikarbete. Meriterande är erfarenhet från 
AXE, planering och MPS. Du måste vara servicein-
riktad, ha ett utpräglat ordningssinne, vara drivan
de och vara van att arbeta självständigt. Engelska i 
tal och skrift är en självklarhet 

Kontakta: Marianne Karlsson, marianne.karls-
son@era.ericsson.se. Ansökan: HUVUDPLANERA
RE FÖR SUPPLY UNIT SWITCHING, Ericsson Radio 
Systems AB, LV/H5 Kerstin Almblad, 164 80 
STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Logistiker 
• Vi behöver förstärka vår enhet för Order Mana
gement med ytterligare en erfaren logistiker. Du 
kommer att få helhetsansvar för minst en av vara 
kunder. Detta innebär bi a orderinläggning, orde
ruppföljning, viss fakturering och prognosuppfölj
ning. Du kommer också att arbeta med att för
bättra vara processer. Vi arbetar aktivt med att för
korta ledtider samtidigt som vi eftersträvar att hö
ja leveransprecisionen. Vara kunder ställer mycket 
höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet 

Vi söker dig som har lång erfarenhet från lo
gistik. Vi arbetar med den japanska marknaden 
och det är därför viktigt att du är villig att lära dig 
att förstå vår kunds höga krav på kvalitet och leve
ranssäkerhet Du behärskar svenska och engelska 
i tal och skrift. Du bör kunna arbeta självständigt 
och ansvarskännande. Vi förutsätter att du har lätt 
för att kommunicera och samarbeta. 

Kontakta: Lars Claesson, 404 24 26, lars.daes-
son@era.ericsson.se, Ulrika Roos, Personal, 757 
57 71, ulrika.roos@era.ericsson.se. Ansökan: Gu
nilla Åsberg, Ericsson Radio Systems AB, 
Kl/ERA/JHS, 164 80 STOCKHOLM, gunilla.as-
berg@era.ericsson.se. 
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Logistic Coordinator 
Broadband to the Home! Mass-market services 
based on IP-networks will demand broadband 
access. Fixed wireless access will be a major com
petitive technology for the residential and small 
office/home office market! Fixed Radio Access is a 
sub business unit within New and Special Busi
ness Operations (BNSO). We intend to become 
the world leader also in the field of fixed Internet 
connections via radio. 

• We are looking for you who can help us give 
our customers complete deliveries in agreed time. 
You will be responsible for the complete order 
flow for some of our customers. Which means 
from orderentry until materials are delivered to si
te. You will also be responsible to set up and 
establish good supply routines with the custo
mers. 

Contact: Kenneth Johansson, +46 8 764 06 56, 
kenneth.a.johansson@era.ericsson.se. Applica
tion: Logistic Coordinator. 

Master Planner 
• We intend to become the world leader also in 
the field of fixed Internet connections via radio. 
You will be responsible for providing our first tier 
suppliers with forecast for material and capacity 
dimensioning and to secure a good performance 
from our suppliers. 

Contact: Kenneth Johansson, +46 8 764 06 56, 
kenneth.a.johansson@era.ericsson.se. Applica
tion: Master Planner, Ericsson Radio Systems AB, 

SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 STOCK
HOLM, mari.skoglof@era.ericsson.se. 
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Projektlogistiker 
Fixed Radio Access är en affärsenhet med 350 
anställda inom New and Special Business Opera
tions (BNSO). Av dessa är vi 75 personer som ar
betar pä Esplanaden 3C i Sundbyberg. Till Lo
gisakenheten inom Fixed Radio Access behöver vi 
projektlogistiker. 

• Vi söker dig som kan hjälpa oss art ge vara kun
der snabba och kompletta leveranser. Gillar du in
ternationella kundkontakter samt att samarbete 
med projekt-ledare, säljare och leverantörer? Är 
du dessutom serviceinriktad och drivande kan du 
få ansvara för hela materielflödet i några av vara 
kundprojekt runt om i världen. 

Arbetet innebär allt från logistikrådgivning i of-
fertstadiet till att utifrån kundkontrakt upprätta le
veransplaner, orderregistrering, inköp från leve
rantörer samt fakturering. I arbetet ingår längre 
och kortare resor i kontakter med kunder och le
verantörer. Lämplig bakgrund är civilingenjör med 
logistikinriktning eller gymnasieingenjör med er
farenhet av logistik och orderhantering från tele
kommunikationsbranschen eller liknande. 

Du har goda kunskaper i engelska, gott ord
ningssinne, är flexibel, har god samarbetsförmåga 
och tycker om ett högt arbetstempo. Kunskap om 
vårt ordersystem GOLF är givetvis meriterande. 

Kontakta: Kenneth Johansson, 08-764 06 56, 
kenneth.a.johansson@era.ericsson.se. Ansökan: 
Projektlogistiker, Ericsson Radio Systems AB, 
SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 Stockholm, 
mari.skoglof@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KATRINEHOLM 

Produktionsplanerare 
Supply Unit Mediacom i Katrineholm är Ericsson
koncernens globala försörjare av högteknologis
ka mediacomprodukter, produkter som hanterar 
data, rost och videokommunikation över Internet. 
Vi tar ett helhetsansvar från produktutveckling, le
verans och installation av hård-och mjukvara, till 
utbildning och försörjning under produktens livs
tid. Vårt mål är att bli den självklara leverantören 
av kompletta lösningar för tjänster på e-markna-
den. Korta ledtider och snabba förändringar 
präglar vardagen, vilket kräver en kontinuerlig 
kontakt med vara kunder världen över. Ericsson i 
Katrineholm är en världsaktör att räkna med ge
nom produktens hela livscykel. 

• Dina arbetsuppgifter kommer att vara kapaci
tets och flexibilitetsplanering. Tjänsten omfattar 
både kontakter inom Supply Unit Mediacom och 
med vara underleverantörer. 

Din bakgrund bör vara högskoleutbildning med 
inriktning produktion. De personliga egenskaper
na vi värdesätter är hög personlig drivkraft, förmå
ga att arbeta självständigt såväl som i grupp i en 
ständigt föränderlig verksamhet. Du bör också ha 
god kommunikations och innovationsförmåga. 
Självklart behärskar Du engelska i tal och skrift. Ef
tersom vi arbetar mycket med processer och olika 
flöden, vill vi att Du har viss vana av process- och 
flödestänkande. 

Kontakta: Christer Axen planeringschef, 0150- 58 
348, christer.axen@era.ericsson.se. Ansökan: Pro-
duktionsplanerare/Carina Karlsson AK/UH, Erics
son Radio Systems AB, Supply Unit Mediacom 
KH/ERA/DSP/AK/UH, Box 193 641 22 KATRINE
HOLM, Carina.Karlsson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Logistiker - Master Planner 
• PDC Systems, CMS 30 produkter för Japan 
marknaden söker Logistiker - Master Planner. Ar
betet innebär mycket kontakt med olika leveran
törer i arbetet med att säkerställa att leveranserna 
går i väg till vara regionkontor i Japan. Du kom
mer att ha ansvar för flertalet leverantörer vilket 
innebär attskapa goda relationer med dina leve-
rantörerorderlägga till dina leverantörer, samt följa 
upp dessa ordrarsäkerställa att vi får önskade le
veranser och i ratt tid arbeta för att upprätthålla 
och förbättra leveranskvaliten. Du kommer också 
att arbeta i förbättringsprojekt vad gäller leve
ransflödet Detta kommer att ske i samarbete 
med personer som på olika satt arbetar för Japan 
marknaden. 

Vi önskar en person med mycket gedigen erfa
renhet av leverantörsansvar och även av arbete i 
order systemet GOLF. Vår marknad är Japan och 
vissa av vara leverantörer finns utanför Sverige, 
därför vill vi att du förutom svenska även behärs
kar engelska i tal och skrift. Du bör vara an-
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svarskännande och har förmågan att ställa affärs
mässiga krav på leverantörerna. 

Vi förutsätter att du har lätt för att kommunicera 
och samarbeta. Mer information om vår marknad, 
vara produkter och organisation finner du på 
http://pdcsystems.ericsson.se. 

Kontakta: Annette Lundqvist, +46 8 7S7 02 54, 
Annette.Lundqvist@era.ericsson.se, Ulrika Roos, 
+46 8 757 57 71, Ulrika Roos@era.ericsson.se. 
Ansökan: Gunilla Åsberg, Ericsson Radio Systems 
AB, KI/ERA/JHS, 164 80 STOCKHOLM, gunilla.as-

8era.ericsson.se 

PRODUKTLEDING 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Manager -
Site Product Management 
ERA/LVT/D Product Package Development is a 
part of the new Swithing Platform Development 
and Supply Unit at GSM Systems. We are respon
sible 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 WOO nodes have been shipped to our custo
mers. Now we need to strengthen our organisa
tion to continue to develop both the packaging 
concept and the products, to support the chal
lenges 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. 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 nee
ded together with our suppliers. 

You have management experience and are ea
ger to take this opportunity to develop a new fun
ction, both with regards to the technical and busi
ness challenges. A background in HW Sales Sup
port, Engineering and/or product management is 
relevant The management role will include ope
rational work with the products. 

Contact: Henrik Hassler, +46 8 404 87 54, hen-
rik.hassler@era.ericsson.se. Application: Manager 
- Site Product Management, Ericsson Radio 
Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 
STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

ISP-Coordinator 
GSM Systems 
• If you are interested in working close to our 
GSM customer operations and would like a posi
tion 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 Sen/ice 
Performance in our GSM systems. You will co
operate with our GSM Product Units and Field 
Support Centers in order to propose ISP improve
ments in our GSM projects and deploy ISP avai
lable enablers into the market. 

We think you have experience of AXE and prefe
rably GSM systems. Project and/or system mana
gement experience is an advantage. 

Contact: Fred Ersson, 08-404 82 63, fred.ers-
son@era.ericsson.se. Application: ISP - Co-ordina-
tor GSM Systems, Ericsson Radio Systems AB, 
LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, 
kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

The Wireless LAN Systems unit is aiming to explo
it a brand new worldwide market for Ericsson. We 
intend to make high performance LANs wireless 
to let Notebook and PDA users remain networked 
while on the move within the Intranet, but also to 
public hot-spots operated by Internet Service Pro
viders and Cellular operators. Our offer is both o 
radio access including radio base stations and 
PCMCIA terminals, and IP/Ethernet network solu
tions to make it a highly secure and mobile ac
cess. We are looking for a product manager for 
our system offers in the Wireless LAN product 
area. 

Product Manager, 
Wireless LAN systems 
OEM & Hiperlan Module offers 
• You will be responsible for provisioning of OEM 
of Hiperlan2 systems and for Hiperlan modules 
for the distributor chain. You will work both 
towards our technology development to define 
product plans, and towards module distributors 
and OEM customers to ensure their satisfaction 
with our offer. You will have commercial responsi
bility for OEM contracts and for transfer contracts 
for modules. We expect you to be well experien
ced in product management for similar product 
areas. 

Contact: Mikael Jonsson, 08-757 36 26, 
mikael.jonsson@era.ericsson.se. Application: OEM 
& Hiperlan Module, Ericsson Radio Systems AB, 
SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 Stockholm, 
mari.skoglof@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Operative 
Product Managers 
Product Line Third Party Products has the overall 
responsibility for sourcing of external vendors' 
messaging systems. The product portfolio consists 
of solutions for Voicemail, SMS, Cell Broadcast 
IVR/speech recognition, e-mail and Unified Mes
saging from partners like Comverse, CMC, Sema, 
Brite, Vocalis, Microsoft and Unisys. The unit is an 

integral part of Product Unit Messaging, a shared 
PU supplying messaging solutions to all telecom 
standards supported by Ericsson. A new unit for 
Operative Product Management and test & certifi
cation is currently set up in Kista. The unit will ha
ve the overall responsibility for the technical coor
dination of the external vendors. We have a num
ber of open positions: 

• As an Operative Product Manager you will be 
responsible for the technical coordination of one 
or several technology areas. You will also be the 
prime technical contact for one or several external 
vendors. Your tasks will include technical investi
gations, planning and execution of certification 
projects and technical sales support to Market 
Units. 

You have a couple of years experience of work 
in system management and/or product manage
ment An engineering degree and good English 
communication skills are valuable. 

Contact: Ola Svensson, 08-404 49 04, ola.svens-
son.@era,ericsson.se. Application: 3PP Messaging, 
Ericsson Radio Systems AB, AH/HS Elisabet Grahl, 
164 80 STOCKHOLM, elisabetgrahl@era.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

The Wireless LAN Systems unit is aiming to explo
it a brand new worldwide market for Ericsson. We 
intend to make high performance LANs wireless 
to let Notebook and PDA users remain networked 
while on the move within the Intranet, but also to 
public hot-spots operated by Internet Service Pro
viders and Cellular operators. Our offer is both a 
radio access including radio base stations and 
PCMCIA terminals, and IP/Ethernet network solu
tions to make it a highly secure and mobile ac
cess. We are looking for a product manager for 
our system offers in the Wireless LAN product 
area. 

Product Manager, Wireless 
LAN systems WLAN/ 
Cellular combined solutions 
• An opportunity for Ericsson is to combine the 
very high performance datacom access given by 
Wireless LANs locally with the wide area coverage 
given by the cellular packet data systems like 
UMTS 3G. You will be our interface towards Erics
son's cellular system units, and be responsible for 
the solution from our side. You will support the 
cellular business areas in their customer contacts 
and in preparing tender offers. 

We expect you to be well experienced in pro
duct management for similar product areas and 
have an interest in both system oriented and bu
siness oriented tasks. 

You have a good knowledge about cellular 
systems in general and preferably also about 
packet based cellular core networks. 

Contact: Mikael Jonsson, 08-757 36 26, 
mikael.jonsson@era.ericsson.se. Application: 

WLAN/Cellular combined solutions, Ericsson Ra
dio Systems AB, SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 
80 Stockholm, mari.skoglof@era.ericsson.se. 

• : • • • • 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Datacom in 
GSM access network 
As GSM enters the 2:nd millenium, the older cir
cuit-switched techniques are being replaced by 
packet switching. The first example of this is the 
introduction of GPRS, which allows data rates of 
up to 58 kbps. In the next phase, datarates up to 
384 kbps will be possible. This evolution of the 
bearer services puts requirements on the plat
forms on which they run, and Ericsson is here ta
king the lead with a number of new products. 

• Our unit is responsible for Product Marketing of 
the BSS (Base Station Systems) and OSS (Opera
tion and Support System) part of Ericsson's GSM 
system. We work in close co-operation with Pro
duct Management, and our the tasks range from 
defining argumentation for our products and pro
moting the products to our local sales force and 
to customers, to following the development of 
our competitors. We have a world wide responsi
bility although the european market normally re
quires the major part of our support, and are ex
periencing a growing need for our services related 
to the increased competition on the market. We 
therefore need to reinforce our team with two 
product marketing engineers in the datacom area. 

Qualifications needed include: A good technical 
understanding of data communication and IP in 
general. Working experience from the telecom in
dustry. A market orientation. Last but not least, 
you need to be a teamworker and fully master the 
english language. 

Contact: Fredrik Wallgren, Product Marketing BSS 
& OSS. +46 8 404 59 98 or 
fredrik.wallgren@era.ericsson.se. Application: Da
tacom in GSM access network, Ericsson Radio 
Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 
STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Manager 
Strategic Product Mgmt 
The former VAS organization has been transfor
med to the nen Product Unit Service Capability 
Servers and Applications (SCSA) per November 
1st 1999. Within SCSA the Strategic Product Ma
nagement Unit is established. The SPM Unit is re
sponsible for strategic product management of 
the existing Intelligent Network platforms as well 
as the new IP based Service network consisting of 
Service Capability and Application Servers. 

• We are looking for a section manager that will 
have the responsibility for the overall strategies 
and implementations of the partnering activities 

Slapp loss din energi hos oss och 
slå världen med häpnad!!! 

3G Software Design inom 
radiobasstationsutveckling 
Enheten utvecklar radio- och basbandsmjukvara 
till produkter inom standarderna EDGE, GSM, 
AMPS/D-AMPS och PDC. 

Vi behöver utöka vår enhet med nya duktiga 
medarbetare när vi tar språnget in i utveckling 
av tredje generationens system. 

Vi söker fyra software designers som skall 
utvecklas med oss och förstärka oss inom ett av 
de kärn-kompetensområden som gör Ericsson så 

unikt dvs kunskapen om hur man åstadkommer 
radioprestanda i världsklass. Här finns unika möj
ligheter till personlig utveckling i en högtekno-
logisk miljö. 

Du bör vara civil- eller högskoleingenjör. Erfa
renheter inom området signalbehandling och in
byggda realtidssystem. 

Kontaktpersoner: 
Göran Svensson, tfn 08-757 30 54 
goran.s.svensson@era.ericsson.se 
Nima Rostamy, tfn 08-404 25 74 
ninna.rostamy@era.ericsson.se 

Välkommen med din ansökan till: 

Ericsson Radio Systems AB 
LR/HS la Pettersson, 164 80 Stockholm 

Make yourself heard. 
ERICSSON 
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within the PL) SCSA-We are evolving our IN pro
duct portfolio with Service Capability Servers con
taining open and standardised API's, like Parlay. 
This will open up for new, external as well as 
Ericsson internal network oriented application de
velopments and thus widen the range of solu
tions based on our open products. The main re
sponsibilities will be to analyse and propose wor
king relationships with both internal and external 
partners for implementing joint customer solu
tions as well as setting up guidelines and rules for 
how third party developers should use our pro
ducts. This will also require planning and ordering 
of joint certification work as well as formulating 
joint marketing messages. 

The qualifications needed are: University de
gree. Cood business knowledge. Telecom know
ledge from CSM or fixed networks. Good IT know
ledge and experience. Good communication and 
negotiation skills. Perseverance and flexibility. 

Contact: Karl-Erik Effgren, +46 8 585 325 01, karl-
erik.elfgren@era.ericsson.se. Application: Manager 
-Strategic Product Mgmt, Ericsson Radio Systems 
AB, SG/ERAAU/PE, 164 80 Sthlm, åse.ronn-ang-
leby@era.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB, NACKA 
STRAND 

Partner Product Manager 
Wanted/Partner Product Manager for Enterprise 
Systems.Sourced Products is a new product unit 
created to support Portfolio Management secure 
a complete product portfolio, by finding, evalua
ting and managing new products developed and 
handled outside other PUs. As Partner Product 
Managers, our tasks are: Scan the market for 
new products. Inform andset up demonstrations 
to the Portfolio Management Support the Portfo
lio Management write the Requirement Specifica
tion. Integration test and validate that the pro
ducts operates in our product portfolio. Secure 
the product ownership - Product Management 

• By provisioning existing products and services 
from external sources, we can reduce develop
ment costs, shorten time-to- market and time-to-
customer and distribute risks more evenly. 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 part
ner products. The Sourced Products product unit 
is hosted under the Validation & Introduction de
partment which is responsible for Field Trial, Mar
ket Introduction, Compliance Test, Product Appro
val, Customer Unique Integration of the products 
in BU Enterprise Systems and BU Wireless Office. 

Contact: Richard Reimann, +46 8 42 202 40, ri-
chard.reimann@ebcericsson.se, Elisabet Lindg
ren/Human Resources, +46 8 42 203 61, elisa-
bet.lindgren@ebcericsson.se. Application: Partner 
Product Manager, Ericsson Business Networks AB, 
HR Helpdesk, 131 89 STOCKHOLM, hr.helpde-
sk@ebc.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Product Management 
Position 
Ready for something new? Do you want to: have 
close contacts with Supply as well as Marketing S 
Sales of Implementation services, as well as rela
ted product managers in Product Units and Erics
son Services; be able to develop your interperso
nal skills and build valuable relationships; deve
lop your knowledge of the next generation Swit
ching Systems; influence Implementation Services 
strategies for the future; join a good teamThen 
you're invited to apply for several: 

• Switch Site Implementation services.for GSM, 
TDMA, UMTS and Wireline SystemsSome 
tasks/areas: Service package development for 
new switching products (in GSM, TDMA, Wireline 
Systems, GPRS and UMTS). Translate require
ments of new Switching products to Implementa
tion services and vice versa. Develop and main
tain reference prices, and pricing guidelines, as 
well as 2nd line tender support to project- and 
price managers. Presentations at internal semi
nars, both for Marketing and Operations. Involve
ment in improvement programs towards opera
tions units of local companies with regards to Le
ad-time, Quality, and Cost of Implementation. 

As a candidate for this position you should be 
able to work in teams as well as independently. 
Good knowledge in English is required and expe
rience as a project- and/or line manager, as well 
as implementation expertise is an advantage. 

Contact: Agneta Aldor, +46 8 764 11 55, 
agneta.aldor@era.ericsson.se, Edward Collin, +46 
8 404 45 94, edward.collin@era.ericsson.se. Ap

plication: PRODUCT MANAGEMENT POSITION, 
Ericsson Radio Systems ABLV/HS, Kerstin Almb-
lad, 164 80 STOCKHOLM, 
kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Product manager -
Applications 
CSM and Internet are the greatest hits in the 
communication world today. CSM@enterprise is a 
new Product Unit with the mission to integrate 
these two into a new system concept based on 
Voice over IP. Our solution is called CSM on the 
Net The drivers for CSM on the Net is: one phone 
in the office as well as on the move, multimedia 
telephony, a large number of user driven applica
tions executing on top of an open API. Our custo
mers are CSM operators. Service providers and 
enterprises. 

• We are looking for product managers with ex
perience of enterprise telephony, Internet solu
tions, GSM IN/IT and the IP world. As a product 
manager you will be responsible for a product's 
total profitability during complete life cycle in ac
cordance with set profitability goals. You will ana
lyze the market needs and translate this into pro
duct plans and offerings. You will prepare busi
ness cases for development and value argumen
tation and pricing strategies for the market. Our 
strategy for applications is that they should prima
rily be developed by 3rd party application ven
dors. A very important role for you as a product 
manager is to establish the platform for such a 
business relationship together our customers as 
well as with other parties within our organization. 

You have a university degree with at least 5 
years of relevant experience in product manage
ment, marketing or other commercial areas. You 
speak and write English fluently. As a person you 
are result oriented, open-minded, and enjoy wor
king in an entrepreneurial organization. Join us 
and be a part of an organization that will play a 
key role in shaping the future of systems integra
ting GSM and IP. 

Contact: Jan Hellström KI/ERA/LRG/XC, +46 8 
757 22 05, jan.hellstrom@era.ericsson.se. Appli
cation: Product manager - Applications, Ericsson 
Radio Systems AB, NA/ERA/LRG/NS Cecilia Jettel, 
131 89 STOCKHOLM, CeciliaJettel@ericsson.com. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB. KISTA 

Produktledare till WCDMA 
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd 
och bred kompetens inom trådlös kommunika
tion. Vi är verksamma inom radioaccess system 
för trådlös telefoni, basstationer, antennära pro
dukter och transmissionssystem för analoga och 
digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet 
finns i Kista och vi år idag ca 1400 anställda.ln-
om Ericsson är RSA kant som ett okonventionellt 
men resuHatinriktat företag. Så vill vi fortsätta att 
vara. 

Vår kultur bygger på att vi klarar det omöjliga, 
det som ingen förut har gjort. Vi säger om oss 
själva att vi är flyhänta, snabbfotade, jordnära, 
kundnåra och uppfinningsrika. Det handlar verk
ligen om passion för det vi gör. 

• Som produktledare kommer du att arbeta med 
att genomföra kravsammanställningar för utveck
lingsprojekt, driva kundmöten, TK-uppföljning 
mot produktion, informera medarbetarna på ut
veckling om marknadsutveckling samt fungera 
som utvecklingsprojektens marknadsinterface. Du 
kommer även att delta i ERAs produktledningsar-
bete. 

Vi söker dig som har teknisk utbildning på 
högskole- eller universitetsnivå. Vi ser gärna att du 
har kunskap om WCDMA och en bakgrund som 
system- eller produktledare. Goda kunskaper om 
mobila system är ett krav. Som person är du utå
triktad och har lätt för att uttrycka dig väl i svenska 
och engelska, både i tal och skrift. 

Kontakta: Paul Cedergren, 08-404 53 68, 
paul.cedergren@rsa.ericsson.se, Bim Ahlström, 
personal, 08-757 16 74. Ansökan: Produktledare 
till WCDMA, Ericsson Radio Access AB, 
KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 Stockholm, 
jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. SUNDBYBERG 

Ready for something newlDo you want to: have 
close contacts with Supply as well as Marketing S 
Sales of Implementation services; work together 
with productmanagers from Switching PWs and 
BU Ericsson Services; be able to develop your in
terpersonal skills and build valuable relation
ships; increase your knowledge of the next gene
ration Switching Systems; influence Implementa

tion Services strategies for the future; work with 
lots of fun in one of Ericsson's finest offices Then 
you're invited to apply for: 

Product Management 
• Switch Site Implementation services.for GSM, 
TDMA, UMTS and Wireline SystemsSome 
tasks/areas: Service package development for 
new switching products (in GSM, TDMA Wireline 
systems, GPRS and UMTS). Translate require
ments of new Switching products to Implementa
tion sen/ices and vice versa. Develop and main
tain reference prices, and pricing guidelines, as 
well as 2nd line tender support to project- and 
price managers.- Presentations at internal semi
nars, both for Marketing and Operations. Involve
ment in improvement programs towards opera
tions units of local companies with regards to Le-
adtime, Quality, and Cost of Implementation. 

As a candidate for this position you should be 
able to work in teams as well as independently. 
Good knowledge in English is required and expe
rience as a project manager and/or linemanager, 
as well as implementation experience is an ad
vantage. 

Contact: Agneta Aldor, +46 8 764 11 55, +46 70 
674 11 55, agneta.aldor@era.ericsson.se. Applica
tion: PRODUCT MANAGEMENT POSITIONS, Erics
son Radio Systems AB, LV/HS Kerstin Almblad, 
164 80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Established in June 1999, Ericsson Services is the 
new name for service excellence within Ericsson, 
a Business Unit in the Network Operators & Servi
ce Providers segment Ericsson Services combines 
the best elements of OS's service unit network to 
create a single focused organization. The result a 
dynamic resource which aims to build on our im
pressive sales growth and maximize business op
portunities well into the new millennium. To find 
out more about this new force in service solutions 
please visit our web site at: http://ericssonservi-
ces.ericsson.se/ 

Service Product Unit Network Roll-Out & 
Network Integration is the largest PU within Erics
son Services. It offers an extensive service portfo
lio to our customers when either building new 
networks, expansions or migrate to Next Genera
tions Network. It isa challenging task to support 
many different system standards (CSM, tdma, 
UMTS, PDC, Wireline, Datacom & IP). The forecas
ted net sales for 1999 is well over (hmm) 
MSEKIWe are expanding our business and need 
to recruit more: 

Product Managers -
Network Integration 
Services 
• You like to be a business engineer who talks 
the business language with business people and 
technical language with engineers. You like to be 
in the forefront identifying customers' needs and 
the required services. When analyzing the latest 
major Request For Proposals, the same message 
is seen from our customers: "the right service so
lution is the differentiation factor to get the order 
or not". The growing complexity and rapid tech
nology of today's telecom networks have made it 
both difficult and expensive to stay abreast More 
and more customers have therefore chosen to 
out-source the Network Integration activities. 
Ericsson Sen/ices will be there to fulfill these 
needs. 

You will focus on a few system products and 
become our Integration expert in that. You will 
have the opportunity to work with: Product life 
cycle management. Product marketing Sales sup
port (2nd or 3rd line). Service delivery. You will 
have to develop a very close cooperation with the 
concerned system. Product Units (within GSM, 
tdma, UMTS, PDC, Wireline, Datacom & IP), Servi
ce Delivery Units and Ericsson's Regional Service 
Offices. Through marketing introductions and sa
les support you will also have close contacts with 
our Market Units and their customers. Travelling 
will therefore be a natural part of your assign
ment. 

To be successful you should be characterized by 
a strong business perspective, have good commu
nication skills, a team player as well as a driver. 
You will make things happen! 

High knowledge about datacom and telecom is 
a good start 

Experience from customer projects (project ma
nagement, installation and integration) or other 
close market activities (marketing and sales) are 
of great value. 

Earlier product management experience will 
naturally pay off. This is a dynamic business area, 
with fast changing requirements and unlimited 
opportunities. 

Are You ready for such a challenge? 

Contact: Tord Cederkäll, Manager +46 8 404 45 
70, tord cederkall@era.ericsson.se, Agneta Hjer-
tén, Human Resources, +46 8 757 29 02, agne-
ta.hjerten@era.ericsson.se. Application: PRODUCT 
MANAGERS - NETWORK INTEGRATION SERVICES, 
Ericsson Radio Systems AB, SG/ERA/GH Agneta 
Hjertén, 164 80 STOCKHOLM, 
agneta.hjerten@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Are YOU the right person to bring CSM/BSS into 
the new millennium?ERA/LV/X Strategic Product 
Management (SPM) for CSM/BSS has the full life 
cycle responsibility for CSM Base Station System 
including the operation and maintenance system 
OSS. PU-BSS has more then 40% of the 
CSM/BSS market share and is sold to more than 
100 customer in over 60 countries. At this point in 
time we are not only having a very large custo
mer base we are also facing on of the biggest 
challenges since the introduction of CSM namely 
the introduction of wireless data. In order to be 
prepared for the New World of telecom BSS is in
troducing new network topologies based on the 
Server Gateway way of thinking. A cornerstone in 
this is the new IP BSS. In order to meet the high 
expectation from our customer we do need to st
rengthen our department with more personal. 

Strategic Product 
Management -
BSS Infrastructure 
• BSS infrastructure includes not only the BSC 
HW but also all access transmission within BSS. 
We are now looking for two new persons that can 
strengthen our infrastructure section. As product 
manager your main tasks are to put requirements 
on future products and to develop product strate
gies. We believe that you have at least 3-5 years 
of GSM infrastructure experience. If you have ex
perience of network design and network dimen
sioning it is a plus. As person we believe that you 
are open-minded and has very good communica
tion skills. You are used to take own initiative and 
you like to work in a dynamic environment. That 
you are fluent in English and that you like to travel 
we take for granted. 

Contact: Patrik Österström, +46 8 404 47 31, 
patrik.osterstrom@era.ericsson.se. Application: 
Strategic Product Management-BSS Infrastructure, 
Ericsson Radio Systems AB, LV/HS Kerstin Almb
lad, 164 80 STOCKHOLM, 
kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Chefer inom 
produktledning 
Energy Systems utvecklar, producerar och mark
nadsför produkter för data- och telekommunika
tion såsom strömförsörsöjningsutrustningar och -
system, klimatsystem samt energiövervaknings
system och energirelaterade tjänster. Business Li
ne OEM Power ansvarar för kundspecifika ström
försörjningsutrustningar. 

• Produktledningen inom OEM Power har beslu
tat att expandera genom att bilda två segment, 
"Power conversion" och "Power systems and Dis
tributions". Därför söker vi nu chefer till ovanstå
ende segmentArbetet innebär bl.a. ansvar för: En 
grupp bestående av produktchefer och produkt
chefsassistenter. Kontinuerliga förbättringar i 
verksamheten . Framtagande och distribution av 
produktstrategier. Koordinering av generella pro
duktfrågor mot andra enheter. 

Du är som söker är utåtriktad, positiv och tycker 
om att jobba med människor i ett högt tempo. Di
na kontaktytor finns både bland din egen perso
nal och bland kunder. Du har utvecklat ett sinne 
för affärer och har en bra helhetssyn. Du har sä
kert en teknisk grundutbildning och ett antal års 
arbetslivserfarenhet. Förmodligen så har du job
bat ett antal år inom produktledning eller angrän
sande områden eller så har du tidigare erfarenhet 
från ledande befattningar. 

Kontakta: Anders Eriksson, 08-721 74 05, an-
ders.eriksson@eka.ericsson.se, Cecilia Söder
ström, personal, 08-721 67 08, cecilia.soder-
strom@eka.ericsson.se. Ansökan: K99156 Chefer 
inom produktledning, Ericsson Components AB 
cv.energy@eka.ericsson.se. 

EERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Strategic Product Manager 
The former VAS organization has been transfor
med to the new Product Unit Service Capability 
Servers and Applications (SCSA) per November 
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1st, 1999. Within SCSA the Strategic Product Ma
nagement Unit is established. The SPM Unit is re
sponsible for strategic product management of 
the existing Intelligent Network platforms as well 
as the new IP based Service network consisting of 
Service Capability and Application Servers. 

• We are looking for a strategic product manager 
for the Information & Business product area. The 
product package consists of Freephone, Premium 
Rate and Universal Access Number. You will be re
sponsible for the total product life cycle of this 
product range. 

The Information & Business services is a conver
ged product, used in both GSM and Wireline 
networks. You will be working in the forefront, in-
dentifying customers' needs, defining the strategy 
moving the products from the 2G to 3C networks. 
You will interact closely with the market organisa
tions, product marketing and product develop
ment units. 

Your profile should be characterized by a strong 
sense of business perspective, a driving personali
ty (make things happen!), good communication 
skills, a team player. Earlier product management 
experience is prefered. 

Contact: Ewald Kok, Manager, +46 8 519 37 67, 
ewald.kok@era.ericsson.se, Anna Sandström, Hu
man Resources, +46 8 719 54 93, anna.sand-
strom@era.ericsson.se. Application: SPM Informa-
tion&Business Services, Ericsson Radio Systems 
AB, SG/ERA/LUPS Åse Rönn-Angleby, SE-164 80 
Stockholm, ase.ronn-angleby@era.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Assisterande 
produktchef för batterier 
Energy Systems utvecklar, producerar och mark
nadsför produkter för data- och telekommunika
tion såsom strömförsörjningsutrustningar- och 
system, klimatsystem samt energiövervaknings
system och energirelaterade tjänster. Vi behöver 
förstärka vår enhet Power Systems med en assi
sterande produktchef inom området Stationära 
Batterier. Du kommer att arbeta med: 

• Du kommer art svara för den operativa pro
dukthållningen av stationära batterier för Ericsson. 
Ett nära samarbete med produktchefen, inköp 
och övriga produktspecialister krävs. Arbetet inne
bär också besvarandet av kundfrågor och kommu
nikation med övriga produktspecialister. En förtro
genhet med produktdatabaser är önskvärd. Arbe
tet kan komma art innebära resor både inom och 
utanför Sverige. 

Vi söker Dig som är högskole- alt civilingenjör, 
gärna med inriktning inom el-tele. Förutom Dina 
tekniska kunskaper förutsätter vi att Du har PC-va-
na. Arbetet kräver art Du behärskar engelska i bå
de tal och skrift Tidigare erfarenhet av teknikarbe
te är önskvärd. Som person bör Du vara utåtrik
tad, flexibel och tycka om att samarbeta i ett högt 
tempo. Du får här möjlighet till att utvecklas mot 
ett eget produktansvar. 

Kontakta: Gunder Karlsson, 08-721 66 64, gun-
der.karlsson@eka.ericsson.se, Cecilia Söderström, 
personal, 08-721 67 
08cecilia.soderstrom@eka.ericsson.se. Ansökan: 
K99150 ASSISTERANDE PRODUKTCHEF för BAT
TERIER, Ericsson Components AB 
cv.energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Product Line Management 
KI/ERA/JL/X Japan is determined to be o leader 
in the future of mobile communications, and 
Ericsson is a part of that! We are developing the 
world's second largest digital mobile phone 
system to meet the reguirements of The New Te
lecom World. Japan will also be the first country 
to introduce third generation mobile communica
tions systems. Ericsson will be a leading partner 
there as well! In the years to come, totally new 
ways to use mobile communications will surface. 
Many novelties have already become commercial 
successes in Japan. Our vision is to be a preferred 
partner for our customers in providing total cellu
lar solutions. This requires us to develop the CMS 
30 product and to incorporate new functions and 
applications. 

• Your job will be in the center of it. You will lead 
the Product Line Management unit. Its 16 people 

are engaged in Establishing and communicating 
overall PDC System product strategies, system ro
ad maps, system product plans and release plans. 
Strategic Product Management for CMS 30 MSC 
and HLR subsystems as well as Release manage
ment and product information co-ordination. You 
have a sound technical background from product 
management or systems management in related 
areas and have maybe already acquired manage
rial experience in your job. You will use your abili
ty to think strategically, your good communication 
skills and your ability to lead. You have a technical 
or marketing background or the combination of 
both. 

Contact: Björn Dellås, +46 8 404 81 44, 
Bjorn.Dellas@era.ericsson.se, Karin Willers, +46 8 
757 25 84, karin.willers@era.ericsson.se. Applica
tion: Gunilla Åsberg, JHS, Ericsson Radio Systems 
AB, 164 80 STOCKHOLM, 
gunilla.asberg@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Strategic Product Manager 
Broadband to the Home! Mass-market services 
based on IP-networks will demand broadband 
access. Fixed wireless access will be a major com
petitive technology for the residential and small 
office/home office market! Fixed Radio Access is a 
sub business unit within New and Special Busi
ness Operations (BNSO). 

• We intend to become the world leader also in 
the field of fixed Internet connections via 
radio.You will participate in our strategic work and 
do the strategic planning overall life cycle busi
ness analyzes, business intelligence for our pro
duct portfolio, together with a small dedicated 
group of people. 

Contact: Peter Brokmar, +46 8 764 04 08, 
peter.brokmar@era.ericsson.se. Application: Stra
tegic Product Manager 

Product Manager 
• We intend to become the world leader also in 
the field of fixed Internet connections via 

radio.You will handle technical sales support for 
our new broadband wireless product, answer re
quests for information/quotations give presenta
tions, investigate if market adoptions are required 
and secure the availability of products. 

Contact: Peter Brokmar, +46 8 764 04 08, 
peter.brokmar@era.ericsson.se. Application: Pro
duct Manager, Ericsson Radio Systems AB, 
SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 STOCK
HOLM, mari.skoglof@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

SPM External Application 
Servers 
The former VAS organization has been transfor
med to the new Product Unit Service Capability 
Servers and Applications (SCSA) per November 
1st, 1999. Within SCSA the Strategic Product Ma
nagement Unit is established. The SPM Unit is re
sponsible for strategic product management of 
tfie existing Intelligent Network platforms as well 
as the new IP based Service network consisting of 
Service Capability and Application Servers. 

• We are evolving our IN product portfolio with 
Service Capability Servers containing open and 
standardised API's, like Parlay. This will open up 
for new, external as well as Ericsson internal 
network oriented application developments and 
thus widen the range of solutions based on our 
open products. You will be the strategic product 
manager responsible for managing applications 
and application servers using our open APIs and 
coming from one or more Ericsson internal pro
duct units or external companies. Activities like or
dering product certifications and producing joint 
marketing messages are essential. 

This position requires a good understanding of 
both the telecom and IT/lnternet markets. An 
open mind and people orientation are important 
characteristics, since there will be a number of 
challenging external contacts. 

Contact: Karl-Erik Elfgren, Manager +46 8 585 
325 01, karl-erik.elfgren@era.ericsson.se, Anna 
Sandström, Human Resources, +46 8 719 54 93, 
anna.sandstrom@era.ericsson.se. Application: 

Logistic challengings within messaging-over-IP 
Ericsson Messaging is the Product Unit created to consolidate 

Ericsson's messaging business. It is a shared product unit, 

hosted under the tving of the BMOA organization, provi

ding messaging solutions to TDMA systems, GSM systems, 

PDC systems, Ericsson Internet Applications, Datacom Net

works and IP Services and Wireline Systems. In addition to 

in-house development, PMCS is also providing a number of 

third party solutions to the market. The third party port

folio consists of whole range of solutions for voicemail, fax-

mail, SMS, Cell broadcast and speech recognition applica

tions. Net of sales will approximately be 156 MUSD for 

the next year. 

Messaging-over-IP is the product portfolio of messaging 

applications recently launched hy Ericsson Messaging. These 

applications are internet based, carrier class and 3 G ready. 

They include unified messaging, -wireless e-mail and short 

messaging services and are positioned to take Ericsson into 

the next generation of advanced messaging services as an 

industry leader. 

Ericsson Messaging AB (ERM) is one of the companies 

within the Product Unit Messaging Center Services (PMCS) 

situated in Kista and Sundsvall. ERM has approximately 

100 employees working with development, design, sales and 

services of messaging systems for Network Operators and 

Service Providers. 

Logistic challengings 
within messaging-over-IP 

We are looking for two key persons within our new 

Logistic Unit that is under development at ERM in 

Kista. The Logistic Unit will be the Center of pur

chasing, logistics and order office for our new pro

ducts within IP. You will work very closely with our 

internal functions such as Design Units, Product 

management, Market Units and other Ericsson func

tions but also with our US Company EMX in New 

York. 

As a strategic purchaser you will work with both 

general purchasing such as OEM, (HW & SW) con

sultants, licenses, agreements etc, and also with more 

strategic purchasing in the whole TTC-process. 

As a logistic you will: 

— manage new product introduction supply projects 

— develop and be responsible for supply project spe

cifications 

— ensure that the new products are forecastable, order-

able and deliverable from supply perspective. 

The candidates will have a high freedom to self deve

lop his/her work within the frame for the unit. The 

work is conducted in an international environment 

and some travels are connected with the positions. 

In both cases the successful candidates will have a 

sound business sense. As a strategic purchaser you 

must have experience in purchasing and international 

negotiations. 

As customer oriented you are driven, result orien

ted teamworker with ability to establish and develop 

business relationships within the whole organization 

and with our suppliers. You are fluent in English. 

You have project manager experience and a wide net

work inside Ericsson. A university degree in logis

tics/economics or equivalent is required. 

por more information, please contact 

Rolf Gardh, Manager of Supply Management, 

phone +46 8 404 28 18, +46 7 59061 29, 

e-mail rolf.gardh@erm.ericsson.se 

Please mark your application with "Strategic Pur

chaser" or "Logistics". 

Send your application to: 

Ericsson Messaging AB 

KI/ERM/HS Doris Hagala 

Box 48 

16493 KISTA 

e-mail doris.hagala@erm.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON 
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SPM External Application Servers, Ericsson Radio 
Systems AB, SG/ERA/LU/PS, 16480 Stockholm, 
ase.ronn-angleby@era.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Assisterande 
produktchef för batterier 
Energy Systems utvecklar, producerar och mark
nadsför produkter för data- och telekommunika
tion såsom strömförsörjningsutrustningar- och 
system, klimatsystem samt energiövervaknings
system och energirelaterade tjänster, vi behöver 
förstärka vår enhet Power Systems med en assi
sterande produktchef inom området Stationära 
Batterier. Du kommer att arbeta med: 

• Du kommer att svara för den operativa pro
dukthållningen av stationära batterier för Ericsson. 
Ett nära samarbete med produktchefen, inköp 
och övriga produktspecialister krävs. Arbetet inne
bär också besvarandet av kundfrågor och kommu
nikation med övriga produktspecialister. En förtro
genhet med produktdatabaser är önskvärd. Arbe
tet kan komma att innebära resor både inom och 
utanför Sverige. 

VI söker Dig som är högskole- alt civilingenjör, 
gärna med inriktning inom el-tele. Förutom Dina 
tekniska kunskaper förutsätter vi att Du har PC-va-
na. Arbetet kräver att Du behärskar engelska i bå
de tal och skrift. Tidigare erfarenhet av teknikarbe
te är önskvärd. Som person bör Du vara utåtrik
tad, flexibel och tycka om att samarbeta i ett högt 
tempo. Du får här möjlighet till att utvecklas mot 
ett eget produktansvar. 

Kontakta: Gunder Karlsson, 08-721 66 64, gun-
der.karlsson@eka.ericsson.se, Cecilia Söderström, 
personal, 08-721 67 
08cecilia.soderstrom@eka.ericsson.se. Ansökan: 
K99150 ASSISTERANDE PRODUKTCHEF för BAT
TERIER, Ericsson Components AB 
cv.energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, GÄVLE 

Produktionsledare 
Ericsson Radio Systems AB i Cävle är en produce
rande enhet inom Ericssonkoncernen. Här tillver
kas en mycket stor del av koncernens radio
basstationer. Gävleenheten år uppdelad i så kal
lade mikrofabriker. Varje mikro fabrik bär det fulla 
ansvaret för en produkt inklusive kontakterna 
med kunderna. Här finns också flera enheter som 
arbetar med avancerad utveckling och konstruk
tion, sourcing, ITm.fi. 

• Vi söker chefer som skall leda skiftlag, beståen
de av ca. 30 st medarbetare, som ansvarar för 
produktion av trancievrar för GSM Makrosystem. 
Dina viktigaste uppgifter kommer att innefatta vi
dareutveckling av enhetens kompetens, arbetsfor
mer och metoder så att arbetstillfredsställelse, 
kvalitet, effektivitet, leveransprecision samt ledti
der ständigt förbättras. Detta innebär bla att du 
får arbeta med kompetensutveckling, resurspla
nering, rekrytering och förbättringsarbete. 

Vi utgår från att Du idag arbetar, eller har arbe
tat som chef och ledare alt som projektledare. 
Som person är du utåtriktad, initiativrik, analytisk 
och har lätt för att kommunicera. Du har ett dri
vande arbetssätt och kan entusiasmera och moti
vera dina medarbetare samt har lätt för att se hel
heten. Du tycker om att jobba i en verksamhet 
med högt tempo där ständiga förändringar är ett 
naturligt tillstånd. Arbetet bedrivs förnärvarande 
på 5-skift 

Kontakta: Johan Callenmark, 026 15 94 68 el. 
070 315 6049, johan.callenmark@era.ericsson.se. 
Ansökan: "Produktionsledare", Ericsson Radio 
Systems AB, Joakim Nyqvist PG/HP, Box 6206, 
800 06 GÄVLE, joakim.nyqvist@era.ericsson.se. 
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ERICSSON COMPONENTS AB, KISTA 

Operatör N/MVT Tunnfilm 
Ericsson Components AB, utvecklar, tillverkar och 
säljer avancerade produkter inom områdena 
energisystem, mikroelektronik somt opto- och 
mikrovågselektronik. Produkterna år komponen
ter och system avsedda huvudsakligen för Erics
son, men även för andra kunder. 

• VI tillverkar integrerade kretsar på kisel. Bland 
vara produkter finns både kretsar som produceras 
i höga volymer till mobiltelefoner och kretsar med 
höga prestanda till radiobasstationer. Tjänsten är 
heltid och förlagd till nattskift 

Du har teknisk/naturvetenskaplig gymnasie
kompetens, goda kunskaper i svenska samt be

härskar engelska. Det är viktigt att Du kan arbeta i 
mikroskop då flera arbetsmoment kräver detta. Vi 
lägger stor vikt vid personliga egenskaper och vi 
värdesätter förmåga att arbeta flexibelt och med 
stor noggrannhet. Vi söker Dig som vill arbeta i en 
annorlunda miljö (renrum) och i en arbetsorgani
sation som ställer stora krav på att man tar eget 
ansvar. Du är kvalitetsmedveten och resultatinrik-
tad. I arbetet ingår också utbildning av andra me
darbetare. 

Kontakta: Jonas Grönvall, 08 757 4772, ekajo-
gr@eka.ericsson.se. Christer Karlsson, 08 757 
4991, Christer.Karlsson@eka.ericsson.se. Ansö
kan: Operatör N/MVT Tunnfilm, Ericsson Compo
nents AB, Karolina Medin Personalavdelningen, 
164 81 KISTA, Personal@eka.ericsson.se. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Industrialiseringsingenjör 
inom systemteknik 
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom 
Ericsson för försvarselektronik och mikrovågs
kommunikation samt är centrum för Ericssons 
forskning och utveckling inom mikrovågsteknik 
och höghastighetselektronik. Inom enheten för 
Produktion Ytsystem arbetar vi med alla inom 
EMW förekommande mark- och sjöradar. System 
tillverkas i både långa och korta serier. Vi ansva
rar även för tillverkning och provning av HFC och 
övrig mikrovågselektronik till dessa system. 

• Som industrialiseringsingenjör inom systemtek
nik kommer du att arbeta med förberedelser samt 
skapa förutsättningar för serieproduktion. Arbetet 
kan bestå av testmetodik, framtagning av testut
rustning och utbildning men även att vara drivan
de/sammanhållande vad det avser t ex lokaler 
och resurser. Du är tidigt med i projekten för att 
påverka och driva produktionens frågor. 

Du bör ha teoretiska elkunskaper motsvarande 
120 p, eller vara en erfaren gymnasieingenjör. Det 
är en fördel om Du har arbetat med elektriska 
mätinstrument eller har annan relevant erfaren
het Mikrovågskunskap och erfarenhet av LabVI-
EW är meriterande. Du ska vara bra på att kom
municera, tycka om att jobba i team och i högt 
tempo, vara målinriktad och ha lust att vidareut
veckla dig. 

Kontakta: Catharina Svensson, 031 747 2695, 
catharina.svensson@emw.ericsson.se, Jörgen An
dersson, 031 747 3827, 
jorgen.b.andersson@emw.ericsson.se. Ansökan: 
INDUSTRIALISERINGSING INOM SYSTEMTEKNIK 
ref 99-212, Ericsson Microwave Systems AB, Per
sonal och Organisation, 431 84 Mölndal 

Indistrialiseringsingenjör 
inom systemprovning 
• Som industrialiseringsingenjör inom system
provning kommer Du att arbeta med provning av 
nya radarsystem. Du ansvarar även för framtag
ning av testutrustning och instruktioner för prov
ning. Du får ett helhetsansvar för systemets funk
tion i förhållande till ställda krav. 

Du bör ha erfarenhet av arbete med elektriska 
mätinstrument och ha förståelse - känsla - för 
system med varierande tekniska lösningar. Du ska 
vara bra på att kommunicera, tycka om att jobba i 
team och i högt tempo, vara målinriktad och ha 
lust att vidareutveckla dig. 

Kontakta: Catharina Svensson, 031 747 2695, 
catharina.svensson@emw.ericsson.se, Rikard 
Oscarsson, 031 747 1850, 
rikard.oscarsson@emw.ericsson.se. Ansökan: IN
DUSTRIALISERINGSING INOM SYSTEMPROVNING, 
REF NR 99-213, Ericsson Microwave Systems AB, 
Personal och Organisation, 431 84 Mölndal 
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, NYNÄSHAMN 

Logistikansvarig/ 
ordermottagare 
Ericssons fabrik i Nynäshamn, med cirka 800 an
ställda, tillhör Ericsson Radion Systems AB och in
går i affärssegmentet Nätoperatörer. Vi tillverkar 
produkter för radiobasstationer och mobila data
system. 

• LOGISTIKANSVARIG/ORDERMOTTAGARE: Till 
vara enheter Utleveranscenter och Repaircenter 
söker vi en logistikutbildad person med ansvar för 
ordermottagning samt skeppning av färdiga pro
dukter från vår produktion samt repaircenter. 
Fabrikens produktsortiment är i huvudsak CDU:er 
och TMA:er. 

VI har hittills haft en enda kund att leverera till 
nämligen SU i Gävle. 

Under november har SU:n i Kina kommit till 
varför vi kommer att exportpacka och direktleve-

rera till Kina. Orderläggningen från Kina sker di
rekt till fabriken via GOLF. Du kommer att få bygga 
upp logistikverksamheten och ordermottagningen 
i samarbete med produktionens huvud-planerare 
samt fabrikens sälj-och verksamhetsplanerare. I 
arbetet ingår att ta fram resursplaner för både 
personal och material (emballage) till leveran
scenter samt dimensionera materialförråden för 
repairverksamheten. De system vi använder 
är:C:M-SAP/R3-MAS-GOLF och det är naturligtvis 
en fördel om du är insatt i nämnda system. Det är 
även bra om du behärskar engelska i framförallt 
tal men även i skrift. 

Lämplig bakgrund är erfarenhet av spedition, 
planering, materialanskaffning och/eller inköps
verksamhet. Du bör ha tekniskt gymnasium som 
grund samt vidareutbildning inom logistikområ-
det 

Kontakta: Mikael Wikner, 08 520 62231, Ann-
Britt Berg, Personal, 08 520 63040, Ansökan: Lo-
gistikansvarig/ordermottagare, Ericsson Radio 
Systems AB, PNHR, 149 80 NYNÄSHAMN 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, NYNÄSHAMN 

Gruppchef 
Ericssons fabrik i Nynäshamn, med cirka 800 an
ställda, tillhör Ericsson Radio Systems AB och ing
år i affärssegmentet Nätoperatörer. Vi tillverkar 
produkter för radiobasstationer och mobila data
system. 

• Prototypenheten söker nu en ny gruppchef. 
Prototypenheten tar emot ett stort antal prototy
per och verifieringar varje år och dess syfte är att 
på ett effektivt och strukturerat satt bygga, prova, 
dokumentera och utvärdera prototyper och verifi
eringar . Detta för att få stabila produkter i volym
produktion och minska ledtiden i TTM-processen. 
Enheten ansvarar för: Allokera resurser från övriga 
systemverkstäder vid prototyparbete, Driva proto
typarbete på uppdrag ifrån NPI projekt, Återmata 
resultat ifrån prototyptillverkning till NPI-projekt, 
Sköta den mekaniska tillverkningen för prototy
per, Stödja ändringshanteringen med att utföra 
verifieringar. Dina arbetsuppgifter: Du kommer att 
arbeta som gruppchef för ca: 6 personer, både ar
betare och tjänstemän. Förutom normala 
gruppchefs.åtaganden kommer du att vara starkt 
knuten till de NPI projekt som pågår i fabriken. 

Vi söker en person som är/har: Gymnasial ut
bildning. Erfarenhet ifrån arbetsledning. Självgå
ende med ett mycket stort driv. Ansvarskännande, 
Noggrann, Stresstålig. 

Kontakta: Göran Widolf, 08 20 62862, Ann-Britt 
Berg, Personal, 08 520 63040. Ansökan: 
GRUPPCHEF, Ericsson Radio Systems AB, PNHR, 
149 80 NYNÄSHAMN 

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ 

Konstruktionsregler -
produktadministration 
Vi behöver Din hjälp för att utveckla framtidens 
system för telefoni och datacom! Ericsson Utveck
lings AB söker fler medarbetare. Ericsson Utveck
lings AB är ett fristående bolag inom Ericssonkon
cernen. 

Vi förser Ericsson och dess kunder med platt
formsprodukter för telekommunikation, telekom
munikationstjänster och utvecklingsstöd. Ericsson 
Utvecklings AB ansvarar för den fortlöpande ut
vecklingen av AXE-systemet som är världens mest 
installerade telefonisystem, samt andra baspro
dukter inom telekommunikation för mobil, fast 
och bredbandsprodukter. 
www.ericsson.se/SE/uab 

• ARBETSBESKRIVNING: Vi har nu en ledig be
fattning inom området konstruktionsregler. Denna 
befattning innefattar bi a att: Aktivt verka för att 
vid behov uppdatera befintliga regler eller att ska
pa nya regler i samband med fortsatt produktut-
veckling.-Utöva konfigurationskontroll av alla reg
ler. Ansvara för metoder kring framtagning, god
kännande och arkivering av regler. Ansvara för 
kravställning mot Web baserade verktyg för han
tering och åtkomst till samtliga regler. Ansvara för 
utbildning av konstruktörer i hantering av regler. 
Ansvara för en 

KVALIFIKATIONER: Erfarenhet från t ex projek
tadministration, likväl som viss produkt- och/eller 
produkthanteringskännedom är värdefullt. God 
kunskap i Engelska förutsätts. 

Kontakta: UAB/M/X Agne Jönsson, +46 8 727 
3015, AgneJonsson@uab.ericsson.se. UAB/P Per-
Göran Månsson, +46 8 727 3261, Per-
Goran.Mansson@uab.ericsson.se. Ansökan: Kon
struktionsregler - Produktadministration Ericsson 
Utvecklings AB, Birgitta Friis, Box 1505, 125 25 
Älvsjö, birgrtta.friis@uab.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KISTA 

Platschef 
Vi inom Power Modules utvecklar, marknadsför 
och tillverkar DC/DC-omvandlare för telekommu
nikationsområdet. Vara produktionsvolymer går 
stadigt uppåt och det har resulterat i investering
ar i ny teknik och mycket tekniskt avancerade 
maskiner. 

• Som platschef får Du ta ansvar för vår produk
tionsenhet i Kista som består av ca. 100 medarbe
tare, uppdelat på 4 avdelningar och 2 produkt
verkstäder som arbetar dygnet runt. Du kommer 
att arbeta med allt från visioner, mål och strategi
er till detaljerad produktionsstyrning och leve-
ransprecion. Ditt ledarskap präglas av god förmå
ga ang. teambuilding samt kompetensuppbygg
nad och PU-samtal som skall leda till organisatio
nens och människans utveckling. Du skall utveck
la arbetsmetoder och genomföra förbättringsakti
viteter i samarbete med de fackliga organisatio
nerna. 

Du som söker bör ha en teknisk utbildning på 
högskolenivå, samt ha erfarenhet av produktion, 
marknadsekonomi, och personalledning. För ar
betet krävs att Du kan kommunicera i tal och 
skrift på Svenska och engelska, samt att Du har 
goda IT-kunskaper. Du skall äga goda kunskaper 
inom miljö och arbetsrätt. Du skall dessutom vara 
drivande och på ett dynamiskt satt utveckla chefer 
och medarbetare. 

Kontakta: Hans Häggander, 08 721 6144, 
hans.häggander@eka.ericsson.se. Jan Uhlander, 
08 721 6546, jan.uhlander@eka.ericsson.se. An
sökan: KP 99162, Ericsson Components AB, 
KK/EKA/K/P, 164 81 Kista, cv.energy@eka.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Mikrofabrikschef 
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs (RSA) 
produktionsenhet Vi finns i Kista och sysselsätter 
omkring 800 personer av totalt ca 1500 anställda 
vid Ericsson Radio Access AB. Vi utvecklar produk
tions-processer och tillverkar produkter till radio
basstationer för mobiltelefoni. Tillverkningen be
står huvudsakligen av kretskorts- och filtertillverk
ning, slutmontage och systemtest Kistafabrikens 
TTC-organisation är formerad i självständiga re
sultatansvariga flödesorienterade enheter, så kal
lade Mikrofabriker. 

• Vi söker ledare till en av vara Mikrofabriker som 
ansvarar för helheten i processen. Du skall vara 
med och utveckla din Mikrofabrik mot högt satta 
mål. Du har ansvar för resurser, planering, kvalitet 
och ekonomi i Mikrofabriken. Du ska ha en natur
lig fallenhet för att leda och därmed kunna moti
vera och utveckla din personal. Du bör ha en för
måga att på ett analytiskt och strukturerat satt fö
ra verksamheten framåt och tillföra energi för en 
positiv utveckling. 

För att passa in i rollen som Mikrofabrikschef är 
det en fördel om du har erfarenhet av tillverkning, 
produktionsteknik och supply management. 

Kontakta: Tomas Carlsson, 08 404 6581, Mats 
Cederberg, 08 757 2093, Madeleine, ch, personal, 
08 757 1749. Ansökan: Mikrofabrikschef, Ericsson 
Radio Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 
164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se. 

Gruppchef helgskift 
• Som chef kommer du att ansvara för arbetsled
ningen av en dynamisk grupp på ca 20 personer 
som arbetar med produktion av elektronik- och 
filterprodukter. Du ansvarar för medarbetarnas 
och verksamhetens kompetensutveckling, upp
följning av leveranser, kvalitetsläge, budget samt 
personalfrågor. 

VI söker dig som har högskoleutbildning med 
teknisk inriktning. Du har erfarenhet av ledarskap 
från tillverkningsindustri samt är van att arbeta 
med projekt och förbättringsaktiviteter. Vi värde
sätter egenskaper som god ledarförmåga, integri
tet och lyhördhet. 

Kontakta: Katarina Björk, 08 757 11 94, Per-Gun
nar Nyström, personal, 08 764 15 39. Ansökan: 
Gruppchef helgskift, Ericsson Radio Access AB, 
KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 Stockholm, 
jobb@rsa.ericsson.se. 

mmmmmmmmmmmmmMmmmaamm 
ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Handläggare/planerare 
Energy Systems utvecklar, producerar och mark
nadsför produkter för telekommunikation såsom 
strömförsörsöjnings utrustningar och -system, kli
matsystem samt energiövervakningssystem och 
energirelaterade tjänster. Till avdelningen Sour-
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"Aiming for the stars" — 
Join the Satellite team. 

Exciting opportunities in a variety of fields, 
from engineering to marketing, within Satel
lite Systems — a new and challenging busi
ness for Ericsson. 

Within the Operator Segment a new Business 
Unit "New and Special Business Operations", 
BNSO, was established 1999. Satellite Systems 
belongs to BNSO who has a mission to give new 
small business activities the appropriate attention 
and conditions for successful operations. 

Ericsson has been awarded 3 major gateway 
infrastructure contracts, since March 1997, with 
the operators ICO, Thuraya and Astrolink. Both 
ICO and Thuraya are narrowband systems for voice 
and data based on GSM. In April 1999 we signed 
the Astrolink contract, the first broadband satellite 
system, with multimedia services for voice, data 
and video. The market is very much focusing on 
packet data services globally and broadband satel
lite systems are part of the overall broadband 
Ericsson strategy. 

Mobile satellite systems play an important role 
in providing complementary service to existing 
terrestrial cellular system operators and fixed 
telephone subscribers in remote areas. Roaming 
agreements between cellular operators and satellite 
operators and the availability of dual-mode hand
held phones facilitates these services. 

Satellite Systems develops satellite functionality 
within Ericsson's product portfolio. To be able to 
support and provide the satellite operators with a 
total satellite system we are working closely with 
several other external companies. This means long 
term strategic relations and agreements with our 
partners. 

If you think this is a real challenge and want to 
work in a small organisation, then we can offer you 
interesting positions: 

Sales Managers 
As a Sales Manager you will work with the sales 
and be responsible for fulfilling the customer's 
high expectations. You will be a part of the mar
keting and sales team towards the customer 
account. Create and maintain market plans, res
ponsible for meeting and exceeding sales booking 
objectives, profitability targets, maintain and 
negotiate contracts and establish long-term part
nerships between our customer and Ericsson. 

The successful candidate should have an ability 
to build and maintain good customer relations, 
have strong sales & leaderships skills and experience 
from several markets/regions. You should also be 
able to work out business cases for rhe new satellite 
development. 
Location: Washington DC, Burgess Hill and 
Stockholm. 

For further information please contact: 
Catharina.Jedberger@era.ericsson.se 
+46 8 4044464 
Per "Pelle" Johansson, +46 8 70 632 87 30 

Senior Program and 
Project Managers 

The global Project Office, responsible for all our 
Satellite Projects, is now looking for several Pro
gram and Project Managers. 

As a Program/Project Manager you will be 
responsible for: 
- Tender preparations as the project representative 

in the Core-3 team. 
- Execution of total project including both TTC 

and TTM projects after contract is signed. 
- Fulfilment of time schedule, budget and quality 

goals. 
- Preparation and set-up of new project organisa

tions. 
- Management of the customer interface. 
- Subcontract management including third party 

suppliers. 
- Processes, Methods and Tools. 

You should possess qualifications that make it easy 
for you to motivate, inspire and guide the project 
and to create synergism in the team. You have a 
broad international Ericsson network and have 
managed complex TTM and TTC projects. You are 
recognised as a leader but would not hesitate to 
take active part wherever needed. 

We work in a very complex multi-project and 
multi-culture environment with MIL-std. require
ments/processes. The projects include all phases 
from pre-study to maintenance. A lot of subcon
tracts are also included, internal as well as external. 

New Satellite Projects 
We are currently tendering for several new con
tracts and are looking for Senior Program and 
Project Managers for our new projects. 
Location: Stockholm and Washington DC. 

Project Managers UK 
For our current contract we are looking for a Senior 
Project Manager and a Project Manager. 
Location: Burgess Hill. 

Program and Project 
Managers US 

For our current contract we are looking for a Senior 
Program Director and a Project Manager. 
Location: Washington DC. 

Program Director Italy 
For our current contract we are looking for a very 
Senior Program Director. 
Location: Rome. 

Sub-Contract Manager 
For our current contracts we are looking for a 
Project Manager to manage our sub-contracts. 
Location: Stockholm or Washington DC. 

Methods & Tools 
Manager 

For our projects within our Business and Product 
Unit you will be responsible for process, methods 
& tools. 
Location: Stockholm. 

For further information please contact: 
Lars.Bergstrom@era.ericsson.se +46 8 404 67 05 

Senior Product Managers 
As Senior Product Manager you will provide our 
customer with technical competence. That includes 
technical discussions with the customer, product 
presentations, be responsible for preparation of 
technical specifications and production of technical 
documentation, involved in pre-studies all in close 
relationship with our sales and design organisa
tion, as well as different PU's within Ericsson. 

We develop satellite functionality within 
Ericsson's product portfolio. It is a very strong plus 
if you have experience in the GSM system & 
design. We also work with IP routers, ATM, 
GPRS and UMTS. The focus is on main system level 
technical management. As many of the technical 
requirements for satellites are not standardised, 
the position requires a solid technical competence 
in overall network design. 
Location: Rome, Washington DC and Stockholm. 

For further information please contact: 
Eric.Sandberg@era.ericsson.se +46 8 757 17 30 

General Qualifications: 
- At least five years experience with substantial 

achievements from relevant areas. 
- You are a leading team player enjoying a dyna

mic international environment. 
- Strong interpersonal and communication skills. 
- Broad experience in customer contacts. 
- University degree. 
- Master spoken and written English. 

Please send your application with ref. position to: 

Ericsson Radio Systems AB 
SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf 
164 80 STOCKHOLM 
mari.skoglof@era.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON ^ 

mailto:Catharina.Jedberger@era.ericsson.se
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cing and Support, Experimenverkstaden söker vi 
en handläggare / planerare. 

• Som handläggare är du verkstadens ansikte 
mot kunder i form av interna konstruktörer och 
projektledare. Du tar emot order och uppdrag. Vi
dare kommer du att registrera och skapa tillverk
ningsorder, anskaffa dokument och material samt 
att planera in och lägga ut order för tillverkning i 
verkstaden, därefter följa upp, leverera och avslu
ta ordern. Du kommer också att köpa in material 
och legotillverkning från externa leverantörer. 

Vi tror att du har treårig gymnasieutbildning, al
ternativt ingenjörsutbildning med el-teleinriktning 
i botten. Du bör även ha arbetat med el-tele in
stallation, montering, testning och kretskortstill
verkning ,samt ha visst mekanikkunnande. Har du 
instruktörs- eller konstruktionserfarenhet är det 
meriterande. 

Kontakta: Stig Ljung, 08 721 60 97, John Gustafs
son, personal, 08 721 67 23. Ansökan: K99165 
Handläggare/planerare, Ericsson Components AB 
cv.energy@eka.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. LINKÖPING 

Kundprojektledare 
Center for Wireless Internet Integration i Linkö
ping är en enhet inom Ericsson-koncernen där vi 
arbetar med flera spännande framtidsprojekt Vår 
uppgift är att förena det bästa ur tvä världar -
mobiltelefoni och internetteknologi - för att skapa 
nya kraftfulla produkter och tjänster kring trädlös 
datakommunikation. Vi arbetar i en liten och smi
dig organisation, med närhet till det stora företa
gets resurser. Det ger oss möjlighet att alltid fin
nas pä teknikens frontlinje i en snabbt föränder
lig värld. I hela kedjan frän idé, via utveckling och 
produktion, all försäljning och support möter vi 
ständigt nyo utmaningar. Är du beredd att anta 
dem - med ny kunskap, entusiasm och nyfiken
het? 

• Som Kundprojektledare ansvarar du för ge
nomförandet av ett kundåtagande från det att 
kontrakt är skrivet tills kunden fått och accepterat 
den levererade produkten. Arbetet innebär att till
sammans med kund noggrannt planera interna 
och externa aktiviteter, driva och följa upp fast
ställd plan. Arbetet ställer krav på flexibilitet mål
medvetenhet och beslutsamhet för att kunna 
hantera oplanerade situationer. Arbetet medför 
såväl kortare som längre resor. 

Du som söker måste ha arbetat som projektle
dare i större eller mindre sammanhang och är tro
ligen ingenjör även om det inte är något krav. Du 
måste behärska engelska flytande i tal och skrift 
och det är meriterande om du har ytterligare språ
kkunskaper samt om du har tidigare erfarenhet av 
att arbeta i en nära kundrelation. Du är en drivan
de person som tar egna initiativ samt är en god 
kommunikatör. Du tycker om att arbeta i ett högt 
tempo och är en beslutsam och ansvarsmedveten 
problemiösare. 

Kontakta: Patrik Högberg, 013-32 21 72, 
patrik.hogberg@era.ericsson.se, Ann-Christin Fors
sell, Personal, 013-32 22 19, ann-christin.fors-
sell@era.ericsson.se. Ansökan: Kundprojektledare, 
Ericsson Radio Systems AB, Att: Anette Kindvall-
Box 1885, 581 17 Linköping, 
anette.kindvall@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. LINKÖPING 

External Technology 
Provisioning 
• We are looking for you who want to work with 
External Technology Provisioning (ETP) tasks for 
the BSC Node at Ericsson Radio Systems AB in 
Linköping. 

The scope of ETP is mainly to secure BSC requi
rements on functionality, quality, time and cost on 
external product suppliers. 

Today most of the BSC external suppliers are 
found within Ericsson. The responsibilities of the 
unit are today mainly to: 

Map all BSC external products and their respon
sible and to build and keep relations with these 
products contact persons. Establish written agree
ments on terms and conditions such as delivery 
contents, delivery dates, training and support etc. 
Maintain a tight follow-up on the agreements, for 
example through audits and participation in mee
tings at different levels. Internally within the BSC 
Node continuously co-ordinate the requirements 
on our suppliers and communicate requirements 
and changes in both directions Establish efficient 
working routines and keep good communication 
through both formal and informal contacts with 
our external suppliers and with our internal pro
jects. 

We are looking for you who have a technical 
background and experience within SW or HW pro
duct development. We strongly value qualities 
such as a positive and determined attitude and 
good communication skills. Interest in other peo
ple and to have a comprehensive view is vital. It's 
also important that you have good knowledge of 
written and spoken English and that you are able 
to travel now and then. 

Contact: Asa Sköldestig, 013-28 41 80, asa.skol-
destig@era.ericsson.se. Application: Ref No 00-08, 
External Technology Provisioning, Ericsson Radio 
Systems AB, Ulla-Britt Johansson, Box 1248, 581 
12 LINKÖPING, ulla-brittjohansson@era.erics-
son.se. 

ERICSSON INFOTECH AB. KARLSTAD 

Projektledare -
Maintenance and Customer 
Support 
Avdelningen Maintenance and Customer Support 
ansvarar för produkter som stödjer hela Ericsson 
inom Modification Handling och Customer Servi
ceprocesserna. Vi ansvarar även för processbe
skrivningarna. I vårt utbud ingår ett antal produk
ter som på olika satt kommunicarar med varand
ra. För stora delar av produktutbudet är vi pro
duktägare. Vara kunder finns inom hela koncer
nen och vara produkter har uppemot 20000 an
vändare. 

• Avdelningen ansvarar för produkter inom pro
duktområdet, dels som produktägare med full 
produktledning, dels även på uppdrag av extern 
produktägare. 

Exempel på produkter är MHweb, MSS, GPMS, 
TRtool, MHS, SRHtool, MHADtool. I vårt åtagande 
ligger allt från produktledning, utredningar, för
studier och utveckling till installation, introduk
tion, utbildning, förvaltning och support. Som pro
jektledare kommer du art arbeta med små och 
medelstora projekt. Du kommer art leda projek
ten från förstudie till implementation och test ak
tiviteter. Projekten arbetar med både nya och exi
sterande produkter. Vi använder PROPS och 
CMM. Teknikområden som vi jobbar inom är da
tabasteknik, C, C++, Java, Centura och web-ut-
veckling på UNIX och NT. Även Rational produkter 
som Requisite Pro och Rose används i analysfa
serna. 

Vi förutsätter att du har en akademisk examen 
och att du har erfarenhet från projektledning in
om Ericsson. 

Kontakta: Anna Carli, 054 19 36 50, Anna.Car-
li@ein.ericsson.se, Karin Samuelsson, 054 19 36 
09, Karin.Samuelsson@ein.ericsson.se. Ansökan: 
Projektledare-Maintenance and Customer Sup
port, Ericsson Infotech AB, EIN/H - Agneta Agne
myr, Box 1038, 651 15 Karlstad, Agneta.Agne-
myr@ein.ericsson.se. 

mmmmMMmMmmmmmMmmmmmm 
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Project Manager 
Broadband to the Home! Mass-market services 
based on IP-networks will demand broadband 
access. Fixed wireless access will be a major com
petitive technology for the residential and small 
office/home office market! Fixed Radio Access is a 
sub business unit within New and Special Busi
ness Operations (BNSO). We intend to become 
the world leader also in the field affixed Internet 
connections via radio. 

• You will be Total Project Manager with respon
sibility to develop the next release of Beewip(tm), 
our high performance Broadband Wireless IP Ac
cess System. The project will include develop
ment in a number of Ericsson units, and also 
sourcing of products from other Ericsson Product 
Units and from external companies. You are an 
experienced Project Manager with a proven track 
record. 

Kontakta: Birger Kjellander, +46 8 764 0605, bir-
ger.kjellander@era.ericsson.se. Ansökan: Project 
Manager, Ericsson Radio Systems AB, 
SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 STOCK
HOLM, mari.skoglof@era.ericsson.se. 

ERICSSON ERISOFT AB. LULEÅ 

Flygburna ledningssystem 
Tack vare nya framgångsrika affärer för Ericssons 
flygande radar ERIEYEä med tillhörande led
ningssystem måste vi stärka och utöka vår orga
nisation. Ericsson Erisoft AB i Luleå ansvarar för 
produktutveckling av ledningssystem, simulatorer 
och utbildningssystem inom ERIEYE-produkten. 

• Det ger dig chansen art få använda din kompe
tens i en verkligt framgångsrik verksamhet och i 
teknikens yttersta framkant, med de utvecklings
möjligheter det ger. Vi söker applikationsutveckla-
re, systemutvecklare, dator HW/SW tekniker och 
projektledare. 

Vi söker dig som är en erfaren eller nyutexami
nerad civilingenjör alternativt 
högskoleingenjör/systemvetare. Du som har an
nan bakgrund som kan bedömas likvärdig är na
turligtvis också välkommen art söka. 

Kontakta: Michael Norlund, 070-317 52 55, Mi-
chael.Norlund@epl.ericsson.se, Anders Ahlström, 
070-377 27 42, Anders.Ahlstrom@epl.ericsson.se. 
Ansökan: Flygburna ledningssystem, Ericsson Eri
soft AB, Box 920, 971 28 LULEÅ, 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING 

Projektledare 
Center for Radio Network Control (RNC -
ERA/LVA) är en ny enhet inom ERA/LV med ca 
800 personer med kontor i Linköping och Hässle
holm. RNC-verksamheten utvecklar mobiltelefoni-
system för olika marknader. På avdelningen Test 
and Simulation Solutions utvecklar vi simulatorer 
för att testa mobiltelefonisystem. Vi ansvarar för 
hela kedjan från specificering till försäljning och 
kundstöd. Vara simulatorer används inom Erics
son runtom i världen för att testa digitala mobilte
lefonisystem för olika marknader. Vi utvecklar 
ständigt simulatorerna för att klara nya krav och 
ny teknik. Simulatorerna omfattar ett brett tek
niskt spektrum med alltifrån hårdvara och kom
munikationsprotokoll till miljö för utveckling och 
exekvering av simuleringsprogram. 

• Vi söker nu en projektledare för art driva ut
vecklingsprojekt hos oss. Eftersom vi arbetar med 
flera parallella projekt och kraven ifrån verksam
heten och vara kunder förändras löpande innebär 
det ansvaret många utmaningar. Vi är idag fem 
projektledare på vårt projektkontor och tillsam
mans förbättrar vi kontinuerligt vårt satt att driva 
projekt. Vara projekt brukar vara upp till ett drygt 
år langa med upp till 15 projektmedlemmar orga
niserade i team.. Vi vill art du ska ha några års er
farenhet av programutveckling och projektledning 
i utvecklingsprojekt med ungefär den storlek vi 
har. 

Kontakta: Jan Hallberg, 013 28 42 65, jan.h.hall-
berg@era.ericsson.se. Ansökan: Ref nr 99-99, 
Ericsson Radio Systems ABLVA/FH, Anna Fasth, 
Box 1248,581 12 LINKÖPING, 
Anna.Fasth@era.ericsson.se. 

Projektledare, underhåll 
• Vi söker nu en projektledare för art driva ett un
derhållsprojekt hos oss. Eftersom vi arbetar med 
flera parallella projekt och kraven ifrån verksam
heten och vara kunder förändras löpande innebär 
det ansvaret många utmaningar. Vi är idag fem 
projektledare på vårt projektkontor och tillsam
mans förbättrar vi kontinuerligt vårt satt art driva 
projekt Vårt underhållsprojekt går på års basis 
med drygt fem projektmedlemmar och ansvarar 
för art åtgärda de fel vara kunder rapporterar på 
vara produkter. Projektet implementerar också en 
del småkrav och hjälper ibland till med kundstöd.. 
Vi vill art du ska ha några års erfarenhet av progra
mutveckling, samt helst även av team- eller pro
jektledning. 

Kontakta: Jan Hallberg, 013 28 42 65, jan.h.hall-
berg@era.ericsson.se.Ansökan: Ref nr 99-99, 
Ericsson Radio Systems AB, LVA/FH, Anna Fasth, 
Box 1248, 581 12 LINKÖPING, 
anna.fasth@era.ericsson.se. 

ERICSSON HEWLETT-PACKARD 
TELECOMMUNICATIONS AB, STOCKHOLM 

Project Manager 
EHS/OM/D at the Business Unit Element Mana
gement Mobile is a software development unit in 
EHPT. We develop software for managing tele
communications networks. Were looking for new 
colleagues to join us as we meet OSS design 
challenges from the Ericsson Wireless market 

• A Project Manager plans and executes a sof
tware development project. You are responsible 
for the content budget and time plan for the pro
ject You will lead a project team of 10-15 softwa
re engineers and you do not hesitate to take a 
technical discussion with them. 

You are a software engineer and have experien
ce from software development and project mana
gement in an ever-changing environment. You are 
a person of action, a natural leader, with high in
tegrity. In our world of shorter development times 
and constantly changing pre-requisites, it is a 
must to collaborate and listen to the customers' 

needs as well as to defend the project ability to 
reach the goal. 

Contact: Susan Cohen, +46 8 685 21 02, 
susan.cohen@ehpt.com. Application: HG58, Erics
son Hewlett-Packard Telecommunications AB, 
HG/EHS/FP, 112 78 STOCKHOLM, 
ehsjob@ehpt.com. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Projektledare WCDMA 
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd 
och bred kompetens inom trådlös kommunika
tion. Vi är verksamma inom radio access system 
för trådlös telefoni, basstationer, antennära pro
dukter och transmissionssystem för analoga och 
digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet 
finns i Kista och vi är idag ca 1400 anställda. In
om Ericsson är RSA kant som ett okonventionellt 
men resultat inriktat företag. Så vill vi fortsätta att 
vara. Vår kultur bygger på att vi klarar det omöjli
ga, det som ingen förut har gjort Vi säger om oss 
själva att vi är flyhänta, snabbfotade, jordnära, 
kundnära och uppfinningsrika. Det handlar verk
ligen om passion för det vigör. 

• VI söker nu en projektledare som självständigt 
ska driva utvecklingsprojekt, ibland bestående av 
flera delprojekt. Du kommer även art delta i och 
rapportera till styr- och projektgrupper inom och 
utom RSA. 

Du har teknisk högskoleutbildning eller motsva
rande och har erfarenhet av projektledning i ut
vecklingsprojekt som delprojektledare eller hu
vudprojektledare. Som person är du målinriktad 
och har goda ledaregenskaper. Du är lätt att sa
marbeta med och har goda kunskaper i engelska i 
tal och skrift. 

Kontakta: Cecilia Dreijer, 08 757 32 14, Berndt 
Doxner, 08 757 18 28, Bim Ahlström, personal, 08 
757 16 74. Ansökan: Projektledare WCDMA, Erics
son Radio Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 
11, 164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se 

Projektledare till RF Power 
• Till vår enhet i Gävle söker vi nu en projektleda
re. Du kommer att leda utvecklingsprojekt för 
kunds räkning från förstudie till produktionssätt
ning. Detta innebär att samordna samtliga intres
senter, dvs kund, utvecklings-, inköps- och pro
duktionsenheter. 

Vi söker dig med god teknisk/ekonomisk utbild
ning samt projektledarutbildning. Du har flera års 
erfarenhet av projektledning och har du dessu
tom erfarenhet av utvecklingsprojekt inom ra
dioområdet är detta en merit Som person är du 
uthållig, analytisk, självständig och har lätt för att 
uttrycka dig på svenska och engelska i både tal 
och skrift Du har goda ledaregenskaper och är 
lätt att samarbeta med. 

Kontakta: Mats Jonsson, 026 15 94 78, Pia Bolm-
gren Svensson, personal, 08 585 341 35. Ansö
kan: Projektledare till RF Power, Ericsson Radio 
Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11,164 93 
Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se. 

mmmMmmmMtmmmjmJiizimmmam 
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Projektledare WCDMA 
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd 
och bred kompetens inom trådlös kommunika
tion. Vi år verksamma inom radioaccess system 
för trådlös telefoni, basstationer, antennära pro
dukter och transmissionssystem för analoga och 
digitala nätverk Huvuddelen av vår verksamhet 
finns i Kista och vi är idag ca 1400 anställda. In
om Ericsson är RSA kant som ett okonventionellt 
men resultatinriktat företag. Så vill vi fortsätta att 
vara. Vår kultur bygger på att vi klarar det omöjli
ga, det som ingen förut har gjort Vi säger om oss 
själva att vi år flyhänta, snabbfotade, jordnära, 
kundnära och uppfinningsrika. Det handlar verk
ligen om passion för det vigör. 

• Vi söker nu en projektledare som ska ansvara 
för delprojekt och även delta och rapportera till 
styr- och projektgrupper. De projekt du kommer 
att ansvara för är antingen Leo (DoCoMo), G2 
(generation 2), eller Mikro (mikrobas). 

Du har teknisk högskoleutbildning eller motsva
rande och har erfarenhet av projektledning inom 
utvecklingsprojekt som team- eller objektledare. 
Som person är du målinriktad och har goda leda
regenskaper. 

Du är lätt att samarbeta med och har goda kun
skaper i engelska i tal och skrift 

Kontakta: Cecilia Dreijer, 08 757 32 14, Berndt 
Doxner, 08 757 18 28, Bim Ahlström, personal, 08 
757 16 74. Ansökan: Projektledare WCDMA, Erics
son Radio Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 
11, 164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se 
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Project Manager 
Our project office for Radio Base Station develop
ment is responsible to manage the development 
of the radio base station for the third generation 
WCDMA mobile telephone system. Our projects 
are large, multicultural and spread over different 
sites and countries. 

• We are now looking for project managers for 
our development projects. You should have a 
backgrond from hardware projects, preferable ra
dio base station development, and long experien
ce as project/line manager. The project office that 
is part of Product Unit Wideband Radio Networks 
is responsible for project management, project 
support, economy and internal communications. 

Contact: Olle Sigward, 08 585 34 347, 
olle.sigward@era.ericsson.se. Application: Project 
Manager, Ref nr R/H 1257, Ericsson Radio Systems 
AB, KI/ERA/R/HS Inger Holmgren, SE-164 80 
Stockholm, Ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KATRINEHOLM 

Projektledare 
Supply Unit Mediacom i Katrineholm är Ericsson
koncernens globala försörjare av högteknologis
ka mediacomprodukter - produkter som hanterar 
data, rost och videokommunikation över Internet 
Vi tar ett helhetsansvar från produktutveckling, le
verans och installation av hård-och mjukvara, till 
utbildning och försörjning under produktens livs
tid. 

Vårt mål är att bli den självklara leverantören 
av kompletta lösningar för tjänster på e-markna-
den. Korta ledtider och snabba förändringar 

präglar vardagen, vilket kräver en kontinuerlig 
kontakt med vara kunder världen över. Ericsson i 
Katrineholm är en världsaktör att räkna med ge
nom produktens hela livscykel. 

• Som projektledare kommer Du bl.a. att leda 
Supply enhetens delprojekt inom något av de 
övergripande produktutvecklingsprojekten som vi 
medverkar i. Syftet med Ditt delprojekt är art in
dustrialisera nya produkter. Du kommer också art 
leda transferering av produkter till andra enheter. 

Vi söker Dig som har lägst gymnasieutbildning 
gärna med inriktning teknik eller elektronik, har 
erfarenhet av projektledning samt goda ledare
genskaper. De personliga egenskaperna vi värde
sätter är hög personlig drivkraft, förmåga art arbe
ta självständigt såväl som i grupp i en ständigt för
änderlig verksamhet. Du bör också ha god kom
munikations och innovationsförmåga. Självklart 
behärskar Du engelska i tal och skrift Eftersom vi 
arbetar mycket med processer och olika flöden, 
vill vi att Du har viss vana av process- och flöde
stänkande. 

Kontakta: Helmer Christensen, chef projektkon
toret, 0150-58 011, helmer.christensen@era.erics-
son.se. Ansökan: Projektledare, Carina Karlsson 
AK/UH, Ericsson Radio Systems AB, 
KH/ERA/DSP/AK/UH Supply Unit Mediacom, Box 
193, 641 22 KATRINEHOLM, 
Carina.Karlsson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Customer Project Manager 
Would you like to work in a company in constant 
change? Customer Project Manager Business Ma
nagement S Operations Direct Markets. 

• We sell, deliver and build GSM-systems on 
Ericsson's direct markets in Central & Eastern Eu
rope, Central Asia and South America. We value 
speed and efficiency, long term relations and 
teamwork built on individual drive. We are now 
looking for another Customer Project Manager to 
our team. You are a business oriented, flexible 
Project Manager with international experience. 
You have the skills to motivate people in different 
cultures to achieve results. You can see and com
municate the complete picture. You are an experi
enced and acknowledged leader but you are not 
afraid to. 

Contact: Lars Kristoffersson, +46 8 764 12 68, 
lars.kristoffersson@era.ericsson.se, Helena Sollen-
berg. Human Resources, +46 8 585 314 79, hele-
na.sollenberg@era.ericsson.se. Application: Custo
mer Project Manager, Ericsson Radio Systems AB, 
SC/ERA/LP/HA Pirjo Hautala, 164 80 STOCK
HOLM, pirjo.hautala@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Delprojekt-/objektledare 
Mekanik 
Sektionen Mechanical Design TDMA Systems and 
CSM Americas ansvarar för utveckling samt för
valtning av mekanik och kablage för både 
CMS88 och CMS30. Vi står inför nya utmaningar 
då vara produkter ska utvecklas in i framtiden 
och mota kraven på tredje generationens mobil
system. 

Vi konstruerar radionära mekanik för stor serie
produktion och måste därför ta hänsyn till en rad 
krav i konstruktionsarbetet Enheten har mycket 
kontakt med vara underleverantörer och i framti
den kommer vi behöva att bli allt bättre kravstäl-
lare för extern utveckling av vara produkter. Allt 

arbete bedrivs i projektform och vi behöver för
stärkning inom ledning av förstudier somt delpro
jekt inom utvecklingsprojekt som innehåller bl.a. 
mekanik. Låter det spännande? 

• Vi vill art Du som söker är driftig och självgåen
de Tidigare erfarenheter från objekt- eller projekt
leden samt några års erfarenhet av konstruktion 
ser vi som meriterande. Vi vill art Du behärskar 
både engelska och svenska i tal och skrift 

Kontakta: Anna Sterner, +46 8 757 31 09, 
anna.sterner@era.ericsson.se. Ansökan: Delpro-
jekt-/objektledare Mekanik, Ericsson Radio 
Systems AB, LR/HS la Pettersson, 164 80 STOCK
HOLM, ingegard.pettersson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Supply Projektledare GSM 
CSM Based Products (CSM) är ett av tre pro
duktsegment inom Ericsson Radio Access AB. Vi 
är ansvariga för utveckling och underhåll av en
heter ingående i CSM basstationer och CSM add 
on-produkter som skapar bättre täckning och/el
ler bättre talkvalitet i operatörernas mobiltelefon
nät Exempel på produkter och lösningar från 
CSM Based Products är Combiners (CDU), Tower 
Mounted Amplifiers (TMA) och Coverage Exten
sion Units (CEU). Utveckling och produktifiering 
sker i nära samarbete med alla Ericssons affär
senheter inom affärssegmentet Nätoperatörer. 

• I din roll som Supply Projektledare ansvarar du 
för art bygga upp ett team av inköpare som tar 
helhetsansvaret för projektinköp, val av leverantö
rer, dimensionering av logistikflöde samt art flöde 
och underleverantörer klarar volymproduktionen. 
Supply projektet är en del av totala projektet 

"Investera i dig själv och i framtidens system" 
Vi söker dig som vill arbeta i en framtidsmiljö, där det 

finns tekniska utmaningar i en internationell miljö och gott 

stod från ledningen. Vi står nu inför en kraftig expansion 

där vi har en rad öppna positioner och vi kan även erbjuda 

hela grupper intressanta uppdrag. 

Vi arbetarmed3 :e generationens Core Network for UMTS/ 

GSM inom MSC och HLR noderna och deltar nu bi a i 

plattformsbyte från AXE 10 till TelORB. Det inbegriper 

vid sidan av nya programspråk såsom C++ och Java även 

nya metoder och verktyg för Configuration Management, 

Clear Case. A rbetet sker i nära samarbete med en rad inter

nationella Local Design Centras vilket innebär möjligheter 

till resor om det passar den personliga situationen. 

Vart framgångsrecept är situationsanpassat personligt 

ledarskap. För oss är det viktigt att alla medarbetare utveck

las individuellt på samma gång som vi som ett lag levererar 

kvalificerade produkter. Vi tror på, kraften och förmågan hos 

varje medarbetare, att effektivt sammanfoga vara ansträng

ningar till ett lagarbete och att arbeta utefter en långsiktig 

strategiför Design Centret. 

Nedan följer ett urval av de lediga tjänsterna, själv

klart finns det möjlighet att anpassa dina blivande arbets

uppgifter efter din kompetens och din bakgrund. 

Systemutvecklare 
Ref.nr. KO202 

Som systemutvecklare arbetar du med utveckling 

inom GSM/UMTS genom deltagande i internationella 

projekt. Arbetet är beroende av din kompetens och 

kan inbegripa allt från tekniska utredningar och syste

mering till detaljkonstruktion av specifika funktioner. 

Kontaktpersoner: 

Boo Shin, tel 08-719 93 56 

boo.shin@era.ericsson.se 

Eva Kongshöj, tel 08-719 75 53 

eva.kongshoj@era.ericsson.se 

Test & Verifiering 
Ref.nr. K 0 1 6 9 

Arbetsuppgifterna omfattar förutom att testa och 

verifiera den funktionalitet som implementeras i vår 

design även testanalyser och utredningar rörande test 

typ automatiserad testning. Arbetet sker i huvudsak 

i simulerad miljö på unix arbetsstationer. 

Kontaktperson: 

Stefan Englund, tel 08-719 91 80 

stefan.n.englund@era.ericsson.se 

Projekt Administratör 
Ref.nr. K0226 

Inom Design Centret pågår ett antal projekt där du 

kommer att verka som spindeln i nätet och hjälpa 

projektledarna med bi a uppföljning och frisläppning 

av dokument. Passar det med din profil så ser vi också 

att du ansvarar för vårt CM verktyg, Clear Case. 

Kontaktperson: 

Conny Berg, tel 08-719 74 07 

conny.berg@era.ericsson.se 

Systemledning 
Ref.nr. KOO42 

I systemledningssektionen arbetar du framför allt 

med systemfrågor och utredningar i tidiga faser. På 

samma gång arbetar vi som ett lag vilket innebär att 

du har möjlighet att följa med i utvecklingsprocessen 

och se resultatet av ditt arbete i tidiga faser. 

Kontaktperson: 

Henrik Malmström, tel 08-719 98 45 

henrik.malmstrom@era.ericsson.se 

Make yourself heard. 

Chef - Systemledning 
Ref.nr. K O H 7 

Till en av vara systemledningssektioner söker vi en 

chef. Det är för den här tjänsten viktigt att du har en 

bra teknisk insikt och förståelse p : samma gång som 

du är den engagerade ledaren och visionären. 

Kontaktperson: 

Henrik Malmström, tel 08-719 98 45 

henrik.malmstrom@era. ericsson.se 

Vi är placerade vid Älvsjö station. Gemensamt för de efter

frågade tjänsterna är att de kräver ett öppet sinne, viljan 

att göra något konkret och goda kunskaper i engelska. Är 

du beredd på att satsa din tid hos oss så kommer vi att satsa 

på dig oberoende av bakgrund och grundförutsättningar. 

För mer information se vår hemsida 

http:llerasoutb.ericsson.se. 

Ansökan skickas märkt med ref.nr till: 

Ericsson Radio System AB 

LX/HS Ann Beer 

164 80 STOCKHOLM 

ann.beer@era.ericsson.se 
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Ericsson Radio Systems A B , P U SCSA - Service Capability Servers and Applications 

Are you looking for a new challenging job? 
The former VAS and WIN organizations have been transformed to a new 

product unit called SCSA - Service Capability Servers and Applications per 

November 1st 1999. The product unit reports to BMOG and supplies appli

cation platforms and communication service solutions for fixed and mobile 

operators and service providers. 

Today, we sell IN services, call centers, IN platforms and capability 

servers with focus on open service architecture for the 3G networks. We are 

currently the leading supplier of IN-based products around the world and we 

are committed to improve this leading position in the next generation networks. 

Our vision is to become the dominate supplier of service capability servers and 

applications in both fixed and mobile telecommunication networks and our 

strategy is to add subscribers today and bridge them into 3G architecture. 

We are now Looking for people w h o want to p u t Ericsson 

on the map for the 3rd generation. 

STRATEGIC PRODUCT MANAGEMENT 
The SPM Unit is responsible for strategic product management of the existing 

Intelligent Network platforms as well as the new IP based Service network con

sisting of Service Capability and Application Servers. We are now looking for: 

Strategic Product Manager - Charging 
You will have the overall responsibility for charging within our pro

duct unit. Your will ensure that our customers can charge cheir custo

mers for their used services by any charging method they may select. 

You will be our co-ordinator towards other product units ensuring the 

best complete solution for Ericsson. 

Strategic Product Manager — 
Product Strategies 

You will have the responsibility to ensure that SCSA: s complete pro

duct portfolio contains the correct products with the right profitabili

ty. This means that you will address all kind of fixed, mobile and IP 

networks with AXE and the new open platform. You will also be 

responsible for management of the migration from AXE to our new 

open Platform. Another important task is to ensure that our products 

can be easy integrated in our customer's networks. 

Strategic Product Manager — 
Telecommunication Management 

You will have the overall responsibility for Telecommunication 

Management e.g. Operation and Maintenance and Network Manage

ment for our complete product portfolio. You will play the central role 

in our product unit thus ensuring that long-term customer satisfaction 

is met. 

For further information, please contact: 

Dan Fahrman, phone +46 8 585 3 2 6 3 1 

dan. fahrmanC? era.ericsson.se 

Strategic Product Manager — 
Information and Business Services 

We are looking for a strategic product manager for the Information & 

Business product area. The product package consists of Freephone, 

Premium Rate and Universal Access Number. 

You will be responsible for the total product life cycle of this 

product range. The Information & Business services are a converged 

product, used in both GSM and Wireline networks. You will be 

working in the forefront, identifying customers' needs, defining the 

strategy moving the products from the 2G to 3G networks. You will 

interact closely with the market organizations, product marketing and 

product development units. 

Your profile should be characterized by a strong sense of business 

perspective, a driving personality (make things happen), good com

munication skills, a team player. Earlier product management experi

ence is preferred. 

For further information, please contact: 

Ewald Kok, Manager, phone +46 8 719 37 67 

ewald. kok <£era. ericsson.se 

Strategic Product Manager — 
External Application Servers 

We are evolving our IN product portfolio with Service Capability 

Servers containing open and standardized API's, like Parlay. This will 

open up for new, external as well as Ericsson internal network oriented 

application developments and thus widen the range of solutions based 

on our open products. 

You will be the strategic product manager responsible for mana

ging 3rd party applications and application servers using our open 

APIs and coming from one or more Ericsson internal product units or 

external companies. Activities like driving integrated Ericsson/3rd 

party solutions, product certifications, developers network develop

ment and joint-marketing efforts are key words for the job. 

This position requires a willingness to drive our business forward 

and a good understanding of both the telecom and IT/Internet mar

kets. An open mind and people orientation are important characteris

tics, since there will be a number of challenging external contacts. 

For further information, please contact: 

Karl-Erik Elfgren, phone +46 8 585 3 2 5 0 1 

karl -eri k .el fg ren (5 era-ericsson .se 

BUSINESS AND TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT 

The Business and Technology Development unit has the task to guide SCSA 

into the 3G future. For this, activities with strong strategic and business deve

lopment as well as technology and business aspects are united in this unit. 

We are now looking for: 

System Manager 
The section Technology Management is Ericsson responsible for 

driving global standards and acceptance of the open service architec

ture in Parlay and 3GPP that enables Ericsson to bridge the IT and 

Telecom world. The section is responsible for system and technology 

management, regulation, standardization and prototyping issues. 

We are now looking for skilled system managers who can help us 

create our future networks and products, particularly the open service 

architecture for the 3G networks. The tasks of a system manager 

covers strategic technology selection, standardization, technology road 

maps and co-operation with other product units. An important part of 

the job is support of product development and marketing/sales, as well 

as driving system issues within the Ericsson community. We are 

looking for team players that like to work in close cooperation with 

strategic product management, marketing, standardization, design 

centers, other PUs and corporate functions. 

Candidates shall have a strong technical background in telecom/ 

datacom, good communication and cooperation skills, as well as excel

lent written and spoken English. 

For further information, please contact: 
Henning Burvall, phone +46 8 585 347 80 

henning.burvall@era.ericsson.se or 

Thomas van Bunningen, phone +46 8 4 0 4 9 4 0 7 

thomas. van-bunningen @ era.ericsson.se 

Business Manager 
Our unit's responsibilities covers new business development, business 

strategy and business planning, partner selection and definition of the 

SCSA business roadmap. Wha t will be driving our business in the 

future? This is a job where there are no old truths, where we learn as 

we go and where we try to keep our eyes wide open to our quickly 

changing market place. Our customers are mobile, fixed and Internet 

operators and service providers. 

We are now looking for a person with extensive business experience 

in datacom/telecom and an interest in developing the new exciting 

possibilities we see for our new open platforms and applications in the 

Open Service layer. We are a small unit and work in close contact with 

strategic product management, marketing, design centers, other PUs 

and corporate functions. Good team working skill is a must. 

You probably have a university degree in business or engineering 

and at least 5 years working experience from the telecom or IT industry. 

Strong communication and presentation skills are required, as well as 

excellent written and spoken English. 

For further information, please contact: 

Anneli Sjögren, phone +46 8 7 1 9 8 9 8 7 

anneli.sjogren@era.ericsson.se or 

Thomas van-bunningen, phone +46 8 4 0 4 9 4 0 7 

thomas.van-bunningen@era.ericsson.se 

OPERATIONS 
Implementation and Support, located in Sweden, handles worldwide deliveries 

of Network Intelligence platforms and services. The SCSA product area is an 

area where many new applications and platforms are developed each year. 

Working with SCSA products means working with complete solutions. Our 

mission is to make sure that the SCSA products are functioning in the custo

mers network. We are now looking for new: 

Service Data Transcript Engineers 
The Intelligent Networks are growing in complexity and the custo

mers require more and more services. To help our customers to succeed 

we are now looking for D T Engineers. 

As our D T Engineer you will in close co-operation with the custo

mer create, implement and verify IN Network Data according to the 

customer's requirements. You will also be working with standardiza

tion 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 it. You 

are also open-minded, able to work with people and you communicate 

fluently in English. The job also involves travels. 

Service Supply and 
Implementation Engineers 

You will be working in all different phases from order to final accep

tance. 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 worked with IN before and that it is now time 

to learn all about it. Experience from SMAS, SDP, AXE is very wel

come. We offer you a good possibility to develop your technical com

petence and also yourself as you continuously take on new products 

and meeting new customers 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 it. You are also open-

minded, able to work with people and you communicate fluently in 

English. The job also involves travels. 

Third Party Platform Supply and 
Implementation Engineers 

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 corner. 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 back

ground. 

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 "+", 

but the most important thing is that you have Unix and internet back

ground and that you are eager to learn more about Ericsson's IN plat

forms and applications. 

We believe that you have either worked in the area for several 

years or that you are eager to learn more about it. You are also open-

minded, able to work with people and you communicate fluently in 

English. The job also involves travels. 

Support Engineers 
SCSA is strengthening customer support by building a stronger 2:nd-

line support. At SCSA Implementation Se Support we are starting to 

build up a support organization. The aim is to help l: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, I&B for at least three years? Have 

you experience in trouble-shooting? 

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! 

For further information, please contact: 

Karl-Johan Brinck, phone +46 8 719 36 0 3 , mobile +46 70 519 36 03 

karl-johan.brinck@era.ericsson.se or 

Kristina Killström, phone +46 8 719 29 23 , mobile +46 70 213 29 23 

kristina.kilIstrom@era.ericsson.se 

Support Manager — 
Supply and Support 

Within Operations we are responsible for Supply and 2nd Line 

Support of our product portfolio. The actual supply and support work 

is carried out at a number of Ericsson companies around the world. 

Strategies, overall planning and implementation are performed centrally 

by Supply and Support Managers. We are now looking for a Support 

Manager. 

As Support Manager you will be responsible for defining and 

implementation of the strategies on how the 2nd line support of the 

SCSA products shall be performed. This includes interwork with deve

lopment projects, Ericsson Services, 3rd party vendors (for their sup

port agreements) and the different Ericsson companies around the 

world who will perform the actual support. 

The position requires that you have a background from support 

work within Ericsson, and preferably experience on how support shall 

be set up for a new product. It is essential that you are service minded, 

have an outgoing personality, good negotiation skills and a good drive 

and are used to work independently. Fluency in English is of course 

important. The team with Supply & Support managers is a small unit 

with a variety of age and nationalities. 

For further information, please contact: 

Magnus Schön, Supply and Support Manager 

phone +46 8 7 1 9 1 2 9 3 , mobile: +46 70 5 8 1 4 7 94 

magnus.k.schon@era.ericsson.se 

CALL CENTER SOLUTIONS 
We are looking for new colleagues to help us develop our IP based Customer 

Interaction Platform (CIP), an important part of the C ENAXIS™ portfolio 

- today and tomorrows Networked based Call Centre Solution for fixed and 

mobile operators. Call Centre Solutions is a relatively small group and this 

enables a very good atmosphere and a "small company approach" feeling. We 

are in an expansive phase and will gratefully welcome you in our team. Don't 

miss this opportunity! 

Development Support Engineers 
The Provisioning unit in Älvsjö is hunting for Development Support 

Engineers that will secure that our development- and testing environ

ments are working satisfactory. The Development Support Engineer is 

responsible for the IT and Telecommunication environments and per

forms development testing. Together with the feature teams i.e. ensu

res that CIP meet the tough technical and qualitative requirements 

that today's Call Centre customers put on the products. 

We want you.. . 

• who find it cool and interesting to work with "state of the art" and 

"cutting edge' technologies that utilize the best from the Data- and 

Tele- communication worlds (integration and convergence) 

• who likes troubleshooting and "hands on" work through testing 

(your effort will make a difference!) 

• that requires an empowered working climate with driving, enthu

siastic, humorous and competent colleagues 

• KEY W O R D S : C+ + , O O D , AXE, SQL, NT, ISDN, MD110, 

CS1 + , TCP/IP, OLE COM 

Software Designers 
We are hunting for new team players, to our provisioning unit in 

Älvsjö, that want to work with experienced Software Designers and 

help us develop CIP so that we will meet the tough requirements that 

today's Call Centre customer puts on the product, the technology and 

support. 

We want you. . . 

• that want to work actively in the whole process in a development 

project. 

• who find it cool and interesting to work with "state of the art" and 

"cutting edge" technologies that utilize the best from the Data- and 

Telecommunication worlds (integration and convergence) 

• that is interested in Switching- and Network Intelligence based Call 

Centre Solutions and the architecture behind those. 

• that requires an empowered working climate with driving, enthu

siastic, humorous and competent colleagues. 

• who is very interested in C+ + , Object Oriented Design, UML, SQL 

server and Windows N T and COM programming, TCP/IP, ISDN 

System Manager 
The Provisioning unit in Älvsjö is hunting for System Managers who 

will be responsible for securing the quality and technology that will 

ensure CIP's conunuos success. We are involved in the whole process, 

from the first customer contact to the delivering and installation. 

We want you. . . 

• that find it cool and interesting to work with "state of the art" and 

"cutting edge" technologies that utilize the best from the Data- and 

Tele- communication worlds (integration and convergence) 

• who is interesred in Switching- and Network Intelligence based 

Call Centre Solutions and the architecrure behind those 

• that requires an empowered working climate with driving, enthu

siastic, humorous and competent colleagues 

• KEY W O R D S : C+ + , O O D , AXE, SQL, NT, ISDN, MD110 , 

CS1 + , TCP/IP, OLE COM 

For further information, please contact: 
Franco Sarocchi, Provisioning Manager, 

phone +46 8 7 1 9 8 2 71 

franco.sarocchi@era.ericsson.se 

Manager 
We are looking for someone with the drive and ambition to manage a 

global team responsible for the development of business opportunities 

in markets of interest to Call Centre Solutions and its Cenaxis™ port

folio. 

The successful candidate will be part of the management team 

responsible for developing the Call Centre Solutions product line, and 

work closely with product management and provisioning to achieve 

objectives. The role will include: 

• All aspects of managing a diverse and enthusiastic team 

• Identifying, directing and helping to secure profitable business on 

behalf of Call Centre Solutions 

• Setting objectives in line with the Call Centre Solution vision and 

mission 

• Driving initiatives in support of achieving objectives 

• Developing and maintaining a network within SCSA and Ericsson 

The position requires knowledge of the telecommunications and IT 

marketplace, Call Centre product and market knowledge, personnel 

and budget management, business and economics awareness, fluent in 

English. 

This position provides the opportunity for a great deal of interna

tional travel and the successful applicant will experience the conver

gence of the IT/ Telephony market first hand. 

For further information, please contact: 

Julio Bran-Melendez, Director, Call Center Solutions, 

phone +46 8 7 1 9 9 0 4 1 

julio.bran-melendez@era.ericsson.se 

Market Manager 
We are looking for Market Managers with the ambition to maintain, 

develop and drive business opportunities in markets of interest to Call 

Centre Solutions and its Cenaxis™ portfolio. Positions are available in 

a number of geographical locations outside of Europe. Our customer 

are network operators and service providers and our customer base is 

Global. Working as part of a close knit team, the successful candidate 

will be responsible for Cenaxis results on assigned markets. The role 

includes identifying, forecasting and securing profitable business on 

behalf of Call Centre Solutions, and driving initiatives in support of 

achieving objectives. 

The Market Manager will input on decisions concerning approp

riate products and internal pricing in close cooperation with solutions 

and product management. The skills required to undertake this chal

lenging position include marketing and sales competence, an aware

ness of IT and Telecomms network infrastructures, Call Centre know

ledge and fluency in English (oral and written). 

This position provides the opportunity for a great deal of interna

tional travel and the successful applicant will experience the conver

gence of the IT/Telephony market first hand. The successful candidates 

will also be placing themselves on a career path with potential for 

development into management within Ericsson's market and channel 

development organizations. 

Solutions Development Manager 
We are looking for a Solutions Development Manager to work as part 

of a close knit team, developing and driving business opportunities in 

markets of interest to Call Centre Solutions and its Cenaxis™ port

folio. The position will be based in Latin America. Our customers are 

network operators and service providers and our customer base is 

Global. The role includes identifying and helping to secure profitable 

business on behalf of Call Centre Solutions, preparing formal offers of 

Call Centre Solutions Cenaxis' portfolio to Ericsson local companies 

(LC's) and developing business cases as appropriate to advise Call 

Centre Solutions management regarding new development require

ments 

The position requires a working knowledge of telecomm and IT 

networks including AXE, OPS/OTN and call centre knowledge, plus 

computer literacy in Microsoft office. Fluency in English (oral and 

written) is a requirement. This role provides the opportunity for 

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 poten

tial for development into management within Ericsson's solutions 

development organizations. 

For further information, please contact: 
Chris Graham-Fielding, manager 

phone +46 8 7 1 9 4 2 88 

chris. g raham-field ing @era.ericsson. se 

PROGRAM OFFICE 
The SCSA Program Office has the responsibility to ensure the timely and qua

lity delivery of SCSA products to our customers. This will be accomplished 

through the management of total projects that cover the entire range of SCSA 

deliverables from the respective line organizations. There are two specific 

Programs: Open platform Programs (Jambala) and Traditional IN (AXE) 

Programs. We are currently looking for: 

Total Project Coordinator 
The Total Project Coordinator is responsible to work closely and sup

port the total project manager by performing the following tasks: 

• Ensure efficient project information communication and distribu

tion by establishing and maintaining the total project library and 

webpage. 

• Ensure the total project BTA is properly consolidated and prepare 

project survey and economy reports. 

• Coordinate the total project change control board and be respon

sible for the project's configuration management activities. 

• Maintain the total project action, decision, risk management and 

overall project logs to ensure that all actions are addressed by those 

responsible in a timely manner. 

• Maintain the total project t ime schedule and tollgate plan with the 

total project manager as the main responsible for the inputs. 

• Assist with minutes of meetings and arranging total project face-

to-face meetings and main events. 

The ideal candidate has very good communications skills, good in 

written and spoken English, takes initiative and responsibility, likes 

working as a team player and has knowledge of the Ericsson PROPS 

methodology for projects. 

Program Administrator 
The program administrator has an important role to consolidate and 

manage a number of key activities for the program office, which include: 

• Overall assignment/BTA handling and follow-up routines for the 

unit , working closely wi th the SCSA finance control department 

and the total project coordinators. 

• Prepare and report the overall budget and economy survey for the 

unit . 

• Prepare, maintain and report the SCSA multi-project plan, which 

shows all existing and planned total projects. 

• Establish, maintain and communicate the unit's configuration 

management procedure. 

• Responsibility to track and report the overall program office KPI 

(key performance indicators), goals and objectives. 

• Report the above information to the unit and the SCSA manage

ment team and operative steering group (OSG) on a regular basis. 

The ideal candidate has very good communication and presentation 

skills, good in written and spoken English, takes initiative and respon

sibility, likes working as a team player and has good knowledge of the 

Ericsson Accounting systems (EPOS, etc). 

For further information, please contact: 

Peter de Gourville, Program Office Manager 

phone +46 8 404 5 6 1 2 

petet.de-gourville@era.ericsson.se 

MARKETING AND SALES SUPPORT 
Product Marketing and Sales Support is responsible for the professional support 

and marketing of todays intelligent networks and the future 3rd Generation 

IN nodes touards the different B V s/M Vs.We are actively promoting our open 

system solutions across all established standards (GSM. TDMA, CDMA, 

UMTS, wireline). We are nou looking for ambitious people to help to extend 

our leading position globally. 

Product Marketing Managers 
We are looking for Product Marketing Managers. The position as pro

duct marketing manager requires both commercial and technical com

petence. 

The successful candidate will be able to translate the technical 

functionality of the products into clear, concise commercial arguments, 

which highlight our customer needs and value. The responsibilities 

include market segmentation, product positioning and product struc

tures that reflect customer value, formulating and maintaining the 

SCSA related market messages and co-ordinate them with the BU's 

overall market messages well as driving market introduction projects 

defined in the total project. 

As a product marketing manager you will be responsible both for 

the introduction of new products as for the longer term marketing 

messages and support. A successful product launch requires, clear mar

keting messages, attractive packaging and well-structured sales mate

rial and tools. To achieve these objectives successfully the Product 

Marketing Manager needs a close working relationship with the 

Regional Sales Support Centres and the Product Manager for the 

respective product/ application area. 

The position requires co-ordination of different functions, both 

within the Product Unit and across other Business and Markets Units. 

For further information, please contact: 

Jan Hallberg, mobile +46 8 70 681 11 91 

jan.e.hallberg@era.ericsson.se 

Sales Support 
To our Sales Support Uni t we are looking for people to work with all 

standards, like UMTS, GSM, TDMA and wireline with our internal 

and external customers. We are responsible for sales support towards 

our local companies and account teams. 

The Sales and Support position is responsible for the success of 

SCSA products and solutions for the countries assigned. To actively 

promote SCSA products to customers but also to the local company to 

ensure proper priority, visibility and competence level. You will also 

be the Product Unit 's best generalist in both technical and commer

cial issues in order to support tender offers. Finally, based on direct 

customer contact, the Sales Support Manager will identify to the PU 

key product requirements that can generate significant new business 

opportunities for the PU. Main tasks will be to support in offers and 

tenders, customer presentations, demo and trade shows and to develop 

business cases. We will work in a Core three concepts to ensure the 

best possible support. 

The candidates for above two positions should have a university 

degree or similar, several years of working experience in an internatio

nal business environment with product marketing/technical and com

mercial sales support towards the fixed or mobile operator segment. 

For further information, please contact: 

Monika Gadhammar, 

phone +46 8 7 1 9 9 1 54, mobile +46 70 54305 30 

monika .gadhammar@era.ericsson .se 

Are you interested in any position, please send your application, 

market with the position you apply for to: 

Ericsson Radio Systems AB 

SG/ERA/LU/HR Marie-Louise Rogsåter 

164 80 Stockholm 

marie-louise. rogsater@era.er icsson .se 

Make yourself heard. 
ERICSSON ^ 
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Vi söker dig som är civilingenjör eller motsva
rande, alternativt teknisk gymnasieutbildning. Du 
har erfarenhet av logistik, projektledning och/eller 
inköp. Som person är du drivande och har förmå
ga att motivera och entusiasmera ett team. 

Kontakta: Tomas Lindström, 08 757 15 73, Anna-
Greta Eriksson, personal, 08 404 53 69. Ansökan: 
Supply Projektledare GSM, Ericsson Radio Access 
AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 Stock
holm, jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Project Manager for TTC 
Is your soul burning for change management? 
Project 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 effici
ency in the future business. The worldwide imple
mentation of this concept is the Product Units re
sponsibility. Your responsibility is to present the 
concept for the Market Units- do a careful gap 
analysis, comparing the Market Units today's pro
cess with the wanted process- to implement the 
necessary changes together with the Market 
Units. 

• We expect you to be a dynamic and mature hu
man, be prepared for to travel frequently, have 
project management, negotiation- and presenta
tion skills, create team spirit and performance, get 
people committed 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 8 404 27 01, +46 
70 590 15 92, cornelia.ahlberg@era.ericsson.se, 
Elsa Brodin, Human Rescources, +46 8 404 51 
69. Application: Project Manager for TTC, Ericsson 
Radio Systems AB, LR/H la Pettersson, 164 80 
STOCKHOLM, 
ingegard.pettersson@era.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Projektledare 
Energy Systems utvecklar, producerar och mark
nadsförprodukter för Telekommunikation såsom 
strömförsörjningsutrustningar och system, klimat
system samt energiövervakningssystem och ener-
girelaterade tjänster. 

• VI söker dig som vill ha ett spännande och ut
manande arbete där du får nytta av Din breda le-
darerfarenhet Arbetsuppgifterna omfattar styr
ning och planering av produktframtagningsprojekt 
med hjälp av PROPS. Projekten omfattar kon
struktion av hård och mjukvara för övervaknings
utrustning över Internet. Du kommer att leda pro
jekt i nära samarbete med kunden. 

För att passa in i rollen som projektledare bör 
du ha examen från datateknisk linje eller elektro-
teknisk linje vid högskola/universitet och arbetat 
som projektledare några år. Gärna med erfaren
het av PROPS. Du behärskar engelska i tal och 
skrift samt är drivande och har lätt för att samar
beta. 

Kontakta: Urs Selberg, 08 721 61 20, John Gus
tafsson (Personal), 08 721 67 23. Ansökan: 
KK99128 Projektledare, Ericsson Components AB 
Cv. energy@eka.ericsson.se. 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
ERICSSON RADIO ACCESS AB. KISTA 

Projektledare 
för MCR-projekt 
MCT (Muhj Carrier Transceiver) Design är en pro
duktutvecklingsenhet inom Ericsson Radio Access 
AB. Var uppgift är att utveckla, vidareutveckla och 
förvalta Muhi Carrier tekniken för radiobasstatio
ner inom Ericsson. Var produktutveckling baseras 
pä senaste rön i form av nya teorier och teknolo
gier inom radioområdet I vår uppgift ingår också 
att tillsammans med Ericssons forskningsenheter 
inom radioområdet testa och verifiera nya tekni
ker, teknologier, komponenter och metoder. MCT 
Design består idag av ca 80 personer som är lo
kaliserade i Kista. Vi befinner oss nu i etablerings-
fasen för ett produktutvecklingsprojekt av en Mul-
6 Carrier Transceiver på uppdrag av affärsenhe
ten BMOA 

• Till vårt projektkontor söker vi en driven och er
faren projektledare som ska leda vårt MCR (Multi-
Carrier Radio) projekt Projektet omfattar 50-80 
personer och du rapporterar direkt till chefen för 

utvecklingsenheten. I projektet ingår bi a produkt-
framtagning och produktsättning i nära samarbete 
med vår produktionsenhet. 

Lämplig bakgrund är civilingenjör med några 
års arbetslivserfarenhet från projektledning inom 
mobiltelefoni. Du är en tekniskt kunnig person 
som har stor förmåga att leda och entusiasmera 
din omgivning. Du har också en hög personlig 
drivkraft och kan arbeta självständigt. 

Kontakta: Jan Bohult, 08 757 35 63, 
jan.bohult@rsa.ericsson.se, Pia Bolmgren Svens
son, 08 585 34 135. Ansökan: Projektledare för 
MCR-projekt Ericsson Radio Access AB, 
KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 Stockholm, 
jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
DIVISIONEN FÖR FLYGRADR, MÖLNDAL 

Biträdande projektledare 
Ericsson Microwave Systems AB ansvarar inom 
Ericsson för försvarselektronik och mikrovågs
kommunikation samt är centrum för Ericssons 
forskning och utveckling inom mikrovågsteknik 
och höghastighetselektronik Divisionen för 
Flygradar utvecklar, säljer och ansvarar för pro
jektledning av flygburna elektronikprodukter t ex 
radar. Svenska försvaret är vår huvudkund men 
vi har även en inte obetydande del export 

• Eftersom vår biträdande projektledare för JURA 
(radarn till JAS 39 Gripen, delserie 3) har utveck
lats mot nya arbetsuppgifter internt, har vi nu be
hov av att förstärka vår projektledning. Divisionen 
ser även denna tillsättning som ett steg att förstär
ka kompetensen inom vår projektledning med av
seende på kunnande inom projekt med stort pro-
gramvaruinnehåll. Du som har teknisk bakgrund 
(helst med programvaru- och/eller systemerfa
renhet) och som har intresse av att leda och ad
ministrera projekt, har nu möjligheten att (under 
erfaren ledning) utvecklas inom detta gebit inom 
ett av vara mest avancerade projekt 

Vi värdesätter och förutsätter att du har intresse 
för kundaspekter, drivkraft, fantasi, positiv livssyn, 
ordningssinne, helhetssyn, kostnadsmedvetenhet, 
lyhördhet, flexibilitet samt intresse för samarbete 
med andra. Vi har väl etablerade projektstyrnings
hjälpmedel. Eftersom vara projekt är tekniskt 
avancerade kommer du att till kunna bibehålla 
kontakten med tekniken och bredda ditt tekniska 
kunnande. Du får stor frihet i Dina arbetsuppgif
ter. 

Kontakta: Tage Eriksson, 031 747 12 91, 
tage.eriksson@emw.ericsson.se. Ansökan: BITRÄ
DANDE PROJEKTLEDARE, DIVISIONEN FÖR 
FLYGRADAR, ref nr 99-195, Ericsson Microwave 
Systems AB, Personal och Organisation, 431 84 
Mölndal, 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Delprojektledare WCDMA 
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd 
och bred kompetens inom trådlös kommunika
tion. Vi är verksamma inom radioaccess system 
far trådlös telefoni, basstationer, antennära pro
dukter och transmissionssystem för analoga och 
digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet 
finns i Kista och vi är idag ca 1400 anställda. In
om Ericsson är RSA kant som ett okonventionellt 
men resultaanriktat företag. Så vill vi fortsätta att 
vara. Vår kultur bygger pä att vi klarar det omöjli
ga, det som ingen förut har gjort Vi säger om oss 
själva att vi är flyhänta, snabbfotade, jordnära, 
kundnära och uppfinningsrika. Det handlar verk
ligen om passion för det vi gör. 

• Du kommer att arbeta med planering och koor
dinering av verifiering för ANP delen (MCPA, filter, 
TMA etc) i WCDMA. Arbetet omfattar allt från mil
jö och radioprestanda verifiering till "product ap
proval" och testmiljöutveckling. 

Vi söker dig som är civil- eller högskoleingenjör 
och har erfarenhet av projektledning och känne
dom om prestanda- resp funktionsverifiering. Vi 
vill även att du har kunskap om radionät Som 
person är du ordningssam, har lätt för att leda och 
arbeta i grupp samt har ett stort teknikintresse. 

Kontakta: Ulf Neiiman, 08-404 65 19, ulf.neu-
man@rsa.ericsson.se, Bim Ahlström, personal, 08-
757 16 74. Ansökan: Delprojektledare WCDMA, 
Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Personal, 
Box 11, 164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Supply Projektledare 
MCT (Mufti Carrier Transceiver) Design är en pro
duktutvecklingsenhet inom Ericsson Radio Access 
AB. Vår uppgift är att utveckla, vidareutveckla och 

förvalta Mufti Carrier tekniken för radiobasstatio
ner inom Ericsson. Vår produktutveckling baseras 
på senaste rön i form av nya teorier och teknolo
gier inom radioområdet I vår uppgift ingår också 
att tillsammans med Ericssons forskningsenheter 
inom radioområdet testa och verifiera nya tekni
ker, teknologier, komponenter och metoder. MCT 
Design består idag av ca 80 personer som är lo
kaliserade i Kista. Vi befinner oss nu i etablerings-
fasen för ett produktutvecklingsprojekt även Mul-
(/ Carrier Transceiver på uppdrag av affärsenhe
ten BMOA 

• Vi söker en supply projektledare som ska orga
nisera och genomföra inköp i projekten inom en
heten Radio Design Unit. 

Lämplig bakgrund är civilingenjör med några 
års arbetslivserfarenhet från projektledning och 
inköpsarbete inom mobiltelefoni. Du är en kunnig 
person som har förmågan att leda och entusias
mera din omgivning. Du har också en hög person
lig drivkraft och kan arbeta självständigt 

Kontakta: Jan Bohult, 08-757 35 63, 
jan.bohult@rsa.ericsson.se, Pia Bolmgren Svens
son, personal, 08-585 341 35. Ansökan: Supply 
Projektledare, Ericsson Radio Access AB, 
KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 Stockholm, 
jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

System & Solution 
Verification Engineers 
Mass-market services based on IP-networks will 
demand broadband access. Fixed wireless access 
will be a major competitive technology for the re
sidential and small office/home office market! 
Fixed Radio Access is a sub business unit within 
New and Special Business Operations (BNSO). 
We intend to become the world leader also in the 
field of fixed Internet connections via radio. 
System & Solution Verification Engineers. 

• We need qualified System verification engine
ers. This is a challenging position in a rapidly 
changing international environment. We believe 
you have a degree in engineering, or equivalent 
practical work experience, preferably knowled
geable in radio based telecommunications, and a 
wide experience of testing procedures. You have 
good communication skills as well as good know
ledge of the English language. 

Contact: Gert-Eric Lindqvist, +46 8 764 3252, 
gert-eric.lindqvist@era.ericsson.se., Birger Kjellan-
der, +46 8 764 06 05, birger.kjellander@era.erics-
son.se, Kjell-Gunnar Königsson, + 46 8 404 7946, 
kjell-gunnar.konigsson@era.ericsson.se Applica
tion: System & Solution Verification Engineers, 
Ericsson Radio Systems AB, SG/ERA/KD/HS Mari 
Skoglöf, 164 80 STOCKHOLM, 
mari.skoglof@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

ERA/LVT/D Product Package Development is a 
part of the new Swithing Platform Development 
and Supply Unit at CSM Systems We are respon
sible 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 1000 nodes have been shipped to our custo
mers. Now we need to strengthen our organisa
tion to continue to develop both the packaging 
concept and the products, to support the chal
lenges given by R8, R9, Core BSS and TTC Global. 

Manager -
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 nee
ded together with our suppliers. You have mana
gement experience and are eager to take this op
portunity to develop a new function, both with re
gards to the technical and business challenges. A 
background in HW Sales Support, Engineering 
and/or product management is relevant. The ma
nagement role will include operational work with 
the products. 

Manager - Node Design 
• Our core products today are the MSC, BSC and 
GSP (HLR and IN) order objects. They are develo
ped in cooperation with the Strategic Product Ma
nagers, SPM, the Node Production Centers in 
Katrineholm and Östersund, Implementation Ser

vices - LVZ, Logistics Management, LVT/L, and 
Spare Parts, LY. We are responsible for creating, 
releasing and maintaining the products in PRIM 
and PCAT.You have management experience, pre
ferably from a design organisation. You are willing 
to take an operative role toward our development 
projects. Some of the key tasks are resource plan
ning, maintenance and changes in the products. 

HW 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 HW Technology unit is to pre
pare for new products coming in, run the Techni
cal coordination in our projects and being respon
sible for:- product substitution- main interface 
towards the supplier organisations in technical is
sues, i.e. how to configure new products, etc. To
day it is mainly UAB and ACC- main interface 
towards Implementation Services, LVZ, with re
gards to development of methods and toolsYou 
are interested in developing the organisation to 
meet the challenges listed above. You have good 
techical understanding of GSM Nodes, with know
ledge of both HW and SW. A background in HW 
Dimensioning, HW Sales Support, Engineering 
and/or system development in GSM/AXE is rele
vant. The management role will include operatio
nal work with the products. 

Contact: Henrik Hassler, +46 8 404 8754, hen-
rik.hassler@era.ericsson.se. Application: MANA
GERS TO GSM SYSTEMS - PRODUCT PACKAGE DE
VELOPMENT, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, 
Kerstin Almblad 164 80 STOCKHOLM, kerstin.alm-
blad@era.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB, NACKA 
STRAND 

Product Marketing Writer 
• Finns Du? Till Product Unit Medium & Large 
Communication Systems och enheten Product 
Management söker vi en Product Marketing Wri
ter, som kan informera om vara produkter på ett 
ledigt och korrekt satt med målgrupperna för ögo
nen. VI har ett stort behov av att informera om vå
ra produkter i olika sammanhang, vara målgrup
per är framförallt distributörer och slutanvändare. 
Texterna ska användas i exempelvis OH-presenta-
tioner, sälljhandböcker, säljobjektbeskrivningar 
och systembeskrivningar etc Med all sannolikhet 
är du en Technical Writer med dragning åt copy-
hållet, det vill saga du ska kunna se fördelarna 
med vara produkter ur ett sälj-/kund-/användar-
perspektiv. Vi vill dessutom att du fungerar som 
generell engelsk språkgranskare. 

Vi söker dig som: har engelska som modersmål, 
kan skriva en ledig och tydlig engelska, har arbe
tat som technical writer, har lätt att förstå teknik 
inom data och eventuellt telekomär skicklig på att 
behandla språk och text och har erfarenhet av att 
jobba med text- och grafikprogram. Vi tror att du 
har Engelsk språkutbildning, teknisk utbildning 
samt utbildning i text- och språkbehandling. 

Kontakta: Anita Sandström, 08-422 0175, 
anita.sandstrom@ebc.ericsson.se., Ann-Christine 
Svensson/Human Resources, 08-422 1742, ann-
christine.svensson@ebc.ericsson.se. Ansökan: 
Product Marketing Writer, Ericsson Business 
Networks AB, HR Helpdesk, 131 89 Stockholm, 
hr.helpdesk@ebcericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. SUNDBYBERG 

Network Planning - A Move 
to System Perspective 
ERA/LVR/P is part of Ericsson Services, involved in 
numerous customer projects in mainly Europe, 
but also in the Middle East and Africa. Our focus 
is on network planning and improving network 
performance, e.g. improve the utilization of infra
structure resources, or create voice to datacom 
migration plans. 

• Due to an increasing customer demand, we're 
now searching for more Switching Network De
sign (SND) Engineers. The emphasis in SND is on 
core network issues, e.g. on the selection of sui
table nodes and topological structures in circuit 
and packet switched networks. This area encom
passes all systems, such as GSM, TDMA WCDMA 
and wireline. Defining the core network issues in 
close cooperation with the customer indicates 
that you'll act as consultant and ambassador -
committed to aid, assist and solve the jointly defi
ned tasks. In this position you'll be introduced to 
a training and certification program, tailored to 
match your previous experience. Customer pro
jects are typically performed in two member 
teams and vary widely in scope and duration. 

You should approximately match the following 
criteria: documented AXE-experience, or a M.Sc in 
Telecom/Datacom, excellent interpersonal and 
multicultural skills, good oral and written English, 
business oriented, able to freely travel in mainly 
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Do you want to work for a high-tech company 
which puts people's communication first? 

BMOA Supply 
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 D-
AMPS/AMPS. Today, over 50% of the world's 
wireless subscribers are served by TDMA sys
tems. 

The BMOA Supply Chain group is respon
sible for BMOA's global supply chain strategy 
and operational supply activities. The main res
ponsibilities of the group are to set up the supply 
chain to ensure new BMOA products to be 
orderable, forecastable and deliverable. To do so 
we have challenging open positions for highly 
qualified individuals. 

The BMOA Supply organisation is under
going a successful change program including 
new processes and organisation. The candidate 
will have a high freedom to self develop his/her 
work within the framework for the group. 

Supply Project Manager, 
New Product Introduction 

Main activities are: 
— Manage new product introduction supply pro

jects 
— Develop and be responsible for supply project 

specifications 
— Ensure that the new products are forecastable, 

orderable and deliverable from a supply pers
pective 

We are looking for persons with a sound busi
ness sense, who are customer oriented and have 
good analytical skills. In order to accomplish 
your responsibilities you should be a driving, 
result-oriented team worker with the ability to 
motivate others. You are fluent in English. You 
have project manager experience and a wide 
network inside Ericsson would be an asset. A 
university degree in engineering or economics 
and/or several years experience working with 
supply chain is required. 

For more information, contact 
Jan Schonbeck, phone +46 8 404 53 36 

Supply Project Manager, 
Supply Chain Development 
Main activities are: 
— Manage supply chain development projects 
— Develop supply chain processes, working as an 

expert in the field 
— Continuos improvements of existing supply 

chain processes 

We are looking for persons with a sound busi
ness sense, who are customer oriented and have 
very good analytical skills. In order to accom
plish your responsibilities you should be a highly 
driving, result-oriented team worker with the 
ability to motivate others. You have project 
manager experience. A university degree in 
engineering or economics and/or several years 
experience working with supply chain develop
ment is required. You are fluent in English. 

For more information, contact 
Jan Schonbeck, phone +46 8 404 53 36 

Mid Range Planner 
Main activities are: 
— Consolidate global demand 
— Conduct business intelligence analysis of the 

global demand 
— Prepare supply and demand capacity map 
— Communicate and present global demand 

We are looking for a person with a customer 
orientation and analytical skills. In order to 
accomplish your responsibilities you should be a 
driving, result-oriented person with fluency in 
English. You easily work with people in teams 
and have good communication and presentation 
skills. Experience from business intelligence ana
lysis is an advantage. A degree in engineering or 
economics and/or several years working experi
ence from supply chain with special knowledge 
of forecast and planning is required. 

For more information, contact 
Jan Schonbeck, phone +46 8 404 53 36 

Supply Planner 
Main activities are: 
— Develop forecasts to suppliers 
— Maintain and development of the dimensio

ning processes 
— Communicate the forecast internally and 

externally 

We are looking for a person with a customer 
orientation and analytical skills. In order to 
accomplish your responsibilities you should be a 
driving, result-oriented person with fluency in 
English. You easily work with people in teams. 
A degree in engineering or economics and/or a 
few years working experience from supply chain 
with special knowledge of forecast and planning 
is required. 

For more information, contact 
Jan Schonbeck, phone +46 8 404 53 36 

Trainee 
You will during one year rotate inside the group 
working in all our areas covering: Product Life 
Cycle Management, New Product Introduction, 
Product Management and Planning. The pro
gram will also include a foreign assignment. 
After the program you will be offered a position 
inside the Supply Chain group. 

We are looking for persons with a customer 
orientation and analytical skills. In order to fit 
in to our organisation you should be a driving, 
result-oriented person with fluency in English. 
You easily work with people in teams and have 
an ability to communicate and present informa
tion. A university degree in engineering or eco
nomics is required. You have a high interest in 
supplier development and logistics. 

For more information, contact 
Jan Schonbeck, phone +46 8 404 53 36 

BMOA Sourcing 
The BMOA Sourcing group is responsible for 
BMOA's global sourcing strategy and operatio
nal activities managing the BMOA supplier 
base. The main responsibilities of the group are 
to analyze the global supplier base, conduct 
supplier evaluations, continuously work with 
existing suppliers to improve performance and 
implement competitive agreements with supp
liers. The group is also responsible for securing 
suppliers for future products. We now have an 
open position as Supplier Developer. You will 
work as operational purchasing specialist and 
team leader for the "Global Hit Team" Supplier 
Development project. 

Supplier Developer 
Main activities are: 
— Work as a team leader solving daily operatio

nal supplier issues 
- Work as an operational purchasing specialist 

together with product management units, 
design and other supply organizations within 
Ericsson and externally with suppliers 

We are looking for a person with a sound busi
ness sense and good analytical skills. In order to 
accomplish your responsibilities you should be a 
driving, result-oriented team worker with the 
ability to motivate others. You are fluent in 
English and have a good working knowledge of 
MS Office. A university degree and a service 
minded attitude are required and experience 
working with purchasing or supplier develop
ment is a merit. 

For more information, contact 
Kristian Helmfrid, phone +46 8 585 301 06 or 
Barbro Falke-Almgren, phone +46 8 7572804 

We are looking forward to hear from you as 
soon as possible. 

Mark your application with the position you are 
applying for. 

Send your application to: 

Ericsson Radio Systems AB 
KI/ERA/AH/RHR Helpdesk 
164 80 STOCKHOLM 
e-mail: HR.Helpdesk@era.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON 

mailto:HR.Helpdesk@era.ericsson.se
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Europe, but also in the Middle East and Africa.Fe-
male candidates are encouraged to apply, but 
equal opportunities prevail. Our premises are 
located in Sundbyberg. For more extensive infor
mation please call the team manager. 

Contact: Maria Jonsson, +46 8 404 9223. Appli
cation: Network Planning-A Move to System Per
spective, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, 
Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.al-
mblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON INFOTECH AB. KARLSTAD 

Systemutvecklare 
Avdelningen Maintenance and Customer Support 
ansvarar för produkter som stödjer hela Ericsson 
inom Modification. Handling och Customer Servi
ce processerna. Vi ansvarar även för processbe
skrivningarna. I vårt utbud ingår ett antal produk
ter som på olika satt kommunicarar med varand
ra. För stora delar av produktutbudet är vi pro
duktägare. Vara kunder finns inom hela koncer
nen och vara produkter har uppemot 20000 an
vändare. 

• Avdelningen ansvarar för produkter inom pro
duktområdet dels som produktägare med full 
produktledning, dels även på uppdrag av extern 
produktägare. Exempel på produkter är MHweb, 
MSS, CPMS, TRtool, MHS, SRHtool, MHADtool. I 
vårt åtagande ligger allt från produktledning, ut
redningar, förstudier och utveckling till installa
tion, introduktion, utbildning, förvaltning och sup
port. Som systemutvecklare arbetar du med ana
lys, design, implementering och verifiering av 
mjukvara i små och medelstora projekt. Du kom
mer att jobba med både vidareutveckling och un
derhåll av befintliga produkter och även utveck
ling av nya. Teknikområden som vi jobbar inom är 
databasteknik, C, C++, Java, Centura och web-ut-
veckling på UNIX och NT. Även Rational produkter 
som Requisite Pro och Rose används i analysfa
serna. 

VI förutsätter att du har en akademisk examen 
och om du har erfarenhet från vårt produktområ
de är det en fördel. 

Kontakta: Anna Carli, 054 19 36 50, Anna.Car-
li@ein.ericsson.se, Karin Samuelsson, 054 19 36 
09, Karin.Samuelsson@ein.ericsson.se. Ansökan: 
Systemutvecklare-Maintenance and Customer 
Support, Ericsson Infotech AB, EIN/H- Agneta Ag
nemyr, Box 1038, 651 15 Karlstad, Agneta Agne-
myr@ein.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Configuration Managers 
Energy Systems utvecklar, producerar och mark
nadsför produkter för Telecommunication såsom 
strömförsörjningsutrustningar och -system, kli
matsystem samt energiövervakningssystem och 
energirelaterade tjänster 

• • nheten energy Management söker två Confi-
gc^iion Managers. Vi tycker det är viktigt att det 
är ordning och reda i vara projekt Därför söker vi 
dig som tycker likadant och som vill ha en över
blick över utvecklingsarbetet och bistå projektle
daren med information. Till din hjälp har du Clear-
Case, ett konfigurations ledningsverktyg du måste 
behärska. Du kommer också ha CM koordinatorer 
i varje projekt som du ska kunna hjälpa och som 
också kommer att kräva din hjälp. Du kommer ha 
kontaktytor mot varje projekt och även utåt då 
området är på kraftig frammarsch och vi är bland 
de främsta. 

Vi ser gärna att du har driv och en vilja att ut
vecklas som person. Att du behärskar engelska är 
ett måste, då den mesta kommunikationen sker 
på detta språk. Som person är du kommunikativ, 
noggrann och energisk. Kunskaper om ISO900 
och ISO 14000 är meriterande, önskvärda kvalifi
kationer är 3 årig gymnasialutbildning, gärna in
om teknik och data. 

Kontakta: Fredrik Hovland, 08 721 67 11, John 
Gustafsson, 08 721 67 23. Ansökan: Configuration 
Managers K99132, Ericsson Components AB, 
Energy Systems, cv.energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, STOCKHOLM 

We have taken the better of the two worlds, the 
former Network Intelligence at BN and Value Ad
ded Services at BR, and merged them into SCSA: 
Service Capability Servers & Applications. With a 
broader product range, and truly converging ser
vices 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 SCSA product area is an area where many 

new applications and platforms are developed 
each year. Working with SCSA products means 
working with complete solutions (i.e. the whole IN 
network). Our mission is to make sure that the 
SCSA products are functioning in the customers 
network. ERA Supply & Support are now looking 
for new 

Third Party Platform 
Supply & Implementation 
Engineers 
• For local employment. This area is an area 
where a lot will happen in the near future. New 
solutions with a mix of Infocom and Internet pro
ducts are just around the corner. In order to pre
pare the organization for deliveries of new pro
ducts and also to be able to handle today's pro
ducts like SMAS, SDP and SCP-C we need more 
people with Unix and Internet background. 

We believe that you are a team worker who li
kes 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 internet background and that you are eager 
to learn more about Ericsson's IN platforms and 
applications. We believe that you have either wor
ked 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 com
municate fluently in English. The job also involves 
travels. 

Contact: Kristina Killström (Manager - Stock
holm), +46 8 719 29 23,Mobile: +46 70 213 29 
23, kristina.killstrom@ericsson.com. Linda Tho-
massen (Manager - Karlstad), +46 54 19 36 93, 
Mobile: +46 70 246 93 26, 
linda.thomassen@ericsson.com. Application: 
PLATFORM SUPPLY & IMPL ENGINEERS, Ericsson 
Radio Systems AB, HF/ERA/LU/OZ or 
KS/ERA/LU/OZ att: manager, 126 25 STOCKHOLM 
or 652 26 KARLSTAD 

wmMmmmmmmMmmam&wmmmm 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, NACKA 
STRAND 

Media hantering i Windows 
Produktenheten CSM@Enterprise inom affärsom
rådet CSM Systems ansvarar för och utvecklar en 
ny genrations kommunikations plattform baserad 
på IP teknologi. Det är en ny produkt som kom
mer att lanseras och levereras till kunder under 
våren samtidigt som vi specificerar och utvecklar 
nästa ars utgåvor. Vår arbetsplats är i Nacka 
Strand och projektet bedrivs tillsammans med 
andra Ericssonbolag inom och utanför Sverige. 

• Vi söker dig som vill arbeta med mediahanter
ing (ljud, bild, data) i IP nät och i Windows miljö. 
Vi har i dag utvecklat produkter för ljudhantering 
med mycket bra realtidsegenskaper och kommer 
att vidareutveckla dessa både för ljud och andra 
mediatyper. 

Du har kunskaper inom C programmering, IP 
protokoll och mediaströmmar, Windows miljö, Ac
tiveX, DirectX mm. Du strukturerar problem och 
system, du tycker det är roligt att programmera, 
du påverkar och håller tidplaner. Din utbildning 
och arbetslivs erfarenhet kan variera. Det viktiga 
är att du har kompetens inom delar av området 
och har viljan att jobba med nya problemställ
ningar i en dynamisk miljö. Du behärskar engels
ka i tal och skrift Besök gärna vår Web sida: 
http://gsmrbs.ericsson.se/gsip/ 

Kontakta: Jörgen Moberg, NA/ERA/LRG/NYC, 
+46 8 422 06 53, jorgen.moberg@era.ericsson.se. 
Ansökan: MEDIA HANTERING I WINDOWS, Erics
son Radio Systems AB, NA/ERA/LRG/NS Cecilia 
Jettel, 131 89 STOCKHOLM, cecilia.jettel@erics-
son.com. 

mmmmmmmmmmmmmamammmm 
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Utv.ingenjör 
test/mätteknik mjukvara 
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs pro
duktionsenhet Vi finns i Kista och sysselsätter 
omkring 800 personer av totalt ca 1400 anställda 
vid Ericsson Radio Access AB. Fabrikens huvud
sakliga verksamhet är tillverkning av radio
basstationer till mobilnät 

• Du kommer att arbeta med utveckling av testp
lattform, mjukvara, mätmetoder, instrumentstyr
ning m m. I arbetsuppgifterna ingår även att beva
ka utvecklingen inom området test nya produkt
krav, nya tekniska möjligheter samt att driva/med
verka i interna teknikprojekt i samarbete med öv
riga produktionstekniska avdelningar, utvecklings
funktioner och externa leverantörer. 

VI söker dig som är civilingenjör med inriktning 
elektro/data eller motsvarande. Du har erfarenhet 
av mjukvarukonstruktion, testutveckling och mät

teknik. Har du även erfarenhet av projektledning 
och RF-teknik är detta meriterande. Som person 
är du konstruktiv, har förmåga att leda teknikpro
jekt samt har en god samarbetsförmåga. 

Kontakta: Björn Eriksson, 08 757 39 51, Bo Gun
narsson, 08 404 66 24, Per-Gunnar Nyström, per
sonal, 08 764 15 39. Ansökan: Utv.ingenjör 
test/mätteknik mjukvara, Ericsson Radio Access 
AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 Stock
holm, jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Verifiering Prestanda 
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd 
och bred kompetens inom trådlös kommunika
tion. Vi är verksamma inom radioaccess system 
för trådlös telefoni, basstationer, antennära pro
dukter och transmissionssystem för analoga och 
digitala nätverk Huvuddelen av vår verksamhet 
finns i Kista och vi är idag ca 1400 anställda. In
om Ericsson är RSA kant som ett okonventionellt 
men resultatinriktat företag. Så vill vi fortsätta att 
vara. Vår kultur bygger pä att vi klarar det omöjli
ga, det som ingen förut har gjort Vi säger om oss 
själva att vi är flyhänta, snabbfotade, jordnära, 
kundnära och uppfinningsrika. Det handlar verk
ligen om passion för det vi gör. 

• Du kommer att arbeta med verifiering av ANP-
delar (MCPA, filter TMA etc) för WCDMA med in
riktning mot prestanda, EMC (Electro Magnetic 
Compatibility) och Product Approval. 

Vi söker dig som är civil- eller erfaren högskole
ingenjör och har kännedom om instrument och 
verktyg för verifiering. Du har även erfarenhet av 
verifiering av radiosystem. Som person är du dri
vande, har lätt för att arbeta i grupp samt har ett 
stort teknikintresse. 

Kontakta: Pekka Urmio, 08 757 1642, Bim 
Ahlström, personal, 08 757 1674, Ansökan: Verifi
ering Prestanda, Ericsson Radio Access AB, 
KI/RSA/HPS Personal, Box 11,164 93 Stockholm, 
jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

JAVA Designers 
to RNS/BSS design 
77ie AW/R unit is responsible for and develops the 
new RNS (Radio Network Server) for IP BSS, a 
new generation of IP based CSM/BSS. The RNS is 
also intended for use in the next generation TD-
MA systems or 3C. The way we work is incremen
tal design with development teams that takes full 
responsibility to handle requirements to verified 
code. We work in state of the art SW development 
environments where UML and JAVA are core 
Herns and where we try to improve daily. 

• We now need to strengthen and hire more de
signers to the organization. The unit for design is 
responsible for developing and testing of the new 
RNS node. The responsibility includes both object 
oriented analyze and design, function oriented 
testing before handed over to later stages of test. 
The work is characterized by frequent deliveries, 
just in time testing, tight contacts with system and 
short lead-times for corrections. Test automation 
and daily build are in focus. The tools we use are 
from Rational, Symantec and TogetherJ. 

We are now looking for: Designers, CM respon
sible, ClearCase administrator Pre requisites: 
Knowledge of object oriented design. IP knowled
ge and proven skills in language as C++ or JAVA is 
a plus. You like to work in Teams and with a lot of 
different tasks in a small company approach whe
re a team member can do more than just design 
when needed. The teams are responsible to work 
with a total approach view and business focus. 

Contact: Harry Kaipainen, +46 8 764 1151, +46 
70 585 36 78, Harry.Kaipainen@era.ericsson.se, 
Gunnar Borg, +46 8 404 44 73, +46 70 552 17 
87, Gunnar.Borg@era.ericsson.se. Application: JA
VA Designers to RNS/BSS design, Ericsson Radio 
Systems AB, Elisabet Grahl AH/R, 164 80 Stock
holm, elisabet.grahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Lab/Ver WCDMA 
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd 
och bred kompetens inom trådlös kommunika
tion. Vi är verksamma inom radioaccess system 
för trädlös telefoni, basstationer, antennära pro
dukter och transmissionssystem för analoga och 
digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet 
finns i Kista och vi år idag ca 1400 anställda. In
om Ericsson är RSA kant som ett okonventionellt 
men resultat inriktat företag. Så vill vi fortsätta att 
vara. Vår kultur bygger på att vi klarar det omöjli

ga, det som ingen förut har gjort Vi säger om oss 
själva att vi är flyhänta, snabbfotade, jordnära, 
kundnära och uppfinningsrika. Det handlar verk
ligen om passion för det vi gör. 

• Som ansvarig för vårt verifieringslab (ANP-delar 
för WCDMA) kommer du att arbeta med att hålla 
ordning på vara matplatser, bygga upp nya mätp-
latser/testhjälpmedel samt inköp av instrument 
och övrigt material. Vidare kommer du att arbeta 
med verifiering av produkter. Då vi planerar att 
utöka produktantalet samt även utöka labbet är 
det viktigt att du kan hålla flera bollar i luften. 

Vi söker dig som är gymnasie- eller högskole
ingenjör och har erfarenhet som labingenjör 
och/eller verifiering av radio. Kunskaper inom 
elektronik, IT och elkraft är önskvärt. Som person 
är du ordningsam, har lätt för att arbeta i grupp 
samt har ett stort teknikintresse. 

Kontakta: Pekka Urmio, 08-757 1642, Bim 
Ahlström, personal, 08 757 1674. Ansökan: 
Lab/Ver WCDMA, Ericsson Radio Access AB, 
KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 Stockholm, 
jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Standardisation 
co-ordination 
The next generation of telephony systems is un
der development right now. The CSM on the Net 
system provides a complete IP based CSM wire
less office communication solution. Standards in 
these areas influence our product in both long 
term and short-term perspective. 

• You will co-ordinate our activities with other ac
tivities within Ericsson. You will be actively taking 
part in standardisation work in key areas like IP-
telephony. You will actively follow all standard 
changes upon which our product relies and see to 
that that information is feed into relevant part of 
the organisation. You will influence the technical 
roadmaps and architecture in accordance with 
the long-term standardisation trends. 

We need you, with a background in standardi
sation work. Previous engagement in IP-telepho-
ny and computer telephony and a good contact 
network within Ericsson and understanding of 
standardisation policies is merit. Educationally 
you probably hold a MSc or BSc degree with a 
few years of experience from the telecom or data-
com industry. 

Contact: Dag Helmfrid LRGAAC, +46 8 757 03 
75, dag.helmfrid@era.ericsson.se, David Saraby 
LRG/TC, +46 8 757 58 03, david.saraby@era.erics-
son.se. Application: Standardisation co-ordination, 
Ericsson Radio Systems ABERA/LRG/NS Cecilia 
Jettel, 131 89 STOCKHOLM, cecilia.jettel@erics-
son.com. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, NACKA 
STRAND 

Java Utveckling 
Produktenheten CSM@Enterprise inom affärsom
rådet CSM Systems ansvarar för och utvecklar en 
ny genrations kommunikations plattform baserad 
på IP teknologi. Det är en ny produkt som kom
mer att lanseras och levereras till kunder under 
våren samtidigt som vi specificerar och utvecklar 
nästa års utgåvor. Vår arbetsplats är i Nacka 
Strand och projektet bedrivs tillsammans med 
andra Ericssonbolag ipom och utanför Sverige. 

• Vi söker system designers som kan utveckla vår 
Applikations Nod med ytterligare tjänster, både 
tilläggstjänster och grundläggande tjänster. 

Du har kunskaper inom Java programmering, IP 
teknologi, protokoll, system konstruktion, NT, Web 
servrar mm. Du strukturerar problem och system, 
du tycker det är roligt att programmera, du påver
kar och håller tidplaner. Din utbildning och ar
betslivserfarenhet kan variera. Det viktiga är att du 
har kompetens inom delar av området och har 
viljan att jobba med nya problemställningar i en 
dynamisk miljö. Du behärskar engelska i tal och 
skrift. Besök gärna vår Web sida: 
http://gsmrbs.ericsson.se/gsip/ 

Kontakta: Jörgen Moberg, NA/ERA/LRG/NYC, 
+46 8 422 0653, jorgen.moberg@era.ericsson.se. 
Ansökan: JAVA UTVECKLING, Ericsson Radio 
Systems AB, NA/ERA/LRC/NS Cecilia Jettel, 131 
89 STOCKHOLM, cecilia.jettel@ericsson.com. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

NPI Consultants/ Engineers 
Established in June 1999, Ericsson Services is the 
new name for service excellence within Ericsson, 
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a Business Unit in the Network Operators & Servi
ce Providers segment. Ericsson Services combines 
the best elements of OS's service unit network to 
create a single focused organization. The result -
a dynamic resource which aims to build on our 
impressive sales growth and maximize business 
opportunities well into the new millennium. To 
find out more about this new force in service so
lutions please visit our website at: http://ericsson-
services.ericsson.se/ 

• EMEA - Regional Service Delivery Center-
Network Design and Network Performance Im
provement The unit Network Performance Impro
vement Services for Switching Systems offers ope
rators advanced switch-, network quality evalua
tions and optimization service solutions for swit
ches and networks.. 

We can offer you a challenging position in a fast 
growing and demanding market and of major im

portance to Ericsson future business. Your perfor
mance will make a difference. 

We are looking for skilled engineers with solid 
working experience, preferably 2-5 years, within 
Wireline or wireless telephony eager to develop 
their own skills and to share competence and 
knowledge. 

Data Transcript and O&M experience is most vi
tal in this position, an advantage is operator expe
rience. 

Experience from system design, system verifica
tion is also valuable. It is further a prerequisite 
that you are fluent in English. 

We think that important characteristics are good 
analytical skills, ability to work in teams and to 
share knowledge, ideas and experiences as well 
as business orientation. 

We expect you to be able to travel within Euro
pe, Middle East and Africa (EMEA) on short and 
long term business trips, to act as a consultant at 

customer premises and to take responsibility for 
NPI service projects. 

We also provide service sales support to ES-RO 
and actively participate in the sales process, <br 
NPI assignment normally varies from one week 
up to one month. Travelling is often made with 
very short notice. As a part of a global organiza
tion we shall also support our Regional Service 
Delivery Centers in Malaysia, China and the 
Americas. 

You will be given all necessary training and sup
port in order to meet expectations. Our premises 
are located in Sundbyberg. 

Contact: ERA/CPD/PPC Mikael Karlsson, +46 8 
764 13 78, mikael.karlsson@era.ericsson.se. Ap
plication: NPI Consultants/ Engineers, Ericsson 
Radio Systems AB, SG/ERA/CH Anna Häger, 164 
80 Stockholm, anna.hager@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Verifieringsingenjör till RDU 
MCT (Multi Carrier Transceiver) Design är en pro
duktutvecklingsenhet inom Ericsson Radio Access 
AB. Vår uppgift är att utveckla, vidareutveckla och 
förvalta Multi Carrier tekniken för radiobasstatio
ner inom Ericsson. 

Vår produktutveckling baseras på senaste rön i 
form av nya teorier och teknologier inom ra
dioområdet I vår uppgift ingår också att tillsam
mans med Ericssons forskningsenheter inom ra
dioområdet testa och verifiera nya tekniker, tek
nologier, komponenter och metoder. MCT Design 
består idag av ca 80 personer som är lokalisera
de i Kista. Vi befinner oss nu i etableringsfasen 
för ett produktutvecklingsprojekt av en Multi Car
rier Transceiver på uppdrag av affärsenheten 
BMOA. 

Time is what Prevents Everything 
from Occurring Simultaneously! 

Ericsson Network Synchronization Center 
All digital telecommunications technologies 
need synchronisation in order to prevent chaos 
and thus preventing everything from occurring 
simultaneously. In the introduction of new 
technologies (such as ATM, IP, satellite 
communications, SDH, W-CDMA etc.), the 
network synchronisation issues are often 
critical for success. 

Ericsson Network Synchronization Center 
is a corporate function for the entire Ericsson 
group regarding issues related to network 
synchronisation. Our task is to provide Ericsson 
with strategies and future proof solutions 
regarding network synchronisation for all types 
of new technologies as well as for existing 
networks. We also provide a synchronisation 
product portfolio supporting these strategies. 
Moreover we are responsible to provide 
customer services in the area of Network 
Synchronization (Network Planning, etc.) for 
the entire Ericsson group. 

The main tasks for our group are to define 
and promote solutions: 
• In international standardisation bodies (ITU-

T, ETSI, ANSI). 
• In Ericsson-wide contact networks. 
• In meetings with product development 

organisations, operators and marketing staff. 

Manager 
We are today organised as a team within the 
core switching products unit. The team today 
consists of four Product- and System managers. 
To be able to meet new responsibilities and 
increased activities in the area of network 
synchronisation we need to broaden the team 
and transform it into a department. We are 
therefore planning to appoint a manager for 
Ericsson Network Synchronisation Centre 
(ENSC). Being a manager for ENSC includes 
activities such as: marketing of customer 

services, marketing of network synchronisation 
products, customer negotiations and ordinary 
line manager activities. You will be responsible 
to lead ENSC and its staff into the future. 

For the requested position, the following 
applies: 
• You have a large contact network within 

Ericsson. 
• You have the ability to open the doors for 

new business opportunities and technical 
solutions. 

• You shall be able to present and negotiate 
your results in an international environment, 
on both technical- as well as business 
matters. 

• Your experience in the network syn
chronisation area and/or in transmission 
technology is beneficial. 

System Engineer 
We see an increase in our undertakings, in 
particular related to activities in the customer 
service area and we must therefore strengthen 
our team with more members. 

You will work with the latest technology 
developed by Ericsson as well as external 
suppliers (for example GPS receivers and 
clocking systems). You will also participate in 
forming the strategies how to meet the future. 
This includes both technical and business 
aspects. We work in a global environment, 
which means that travelling may be required. 

For the requested position, the following 
applies: 
• You shall be able to present and negotiate 

your results in international environment, 
both technical- as well as business matters. 

• Your experience in the network 
synchronisation- and/or transmission techno
logy areas is beneficial. 

• You have the ability to open the doors for 
new technical solutions. 

For more information please contact: 
Stefano Ruffini, phone: +46 8 727 30 11 
e-mail: Stefano.Ruffini@uab.ericsson .se 
Björn Neihoff, phone: +46 8 727 42 74 
e-mail: Bjorn.Neihoff@uab.ericsson.se 
Jonas.Bjurel, phone: +46 8 727 4 253 
e-mail: Jonas.Bjurel@uab.ericsson.se 

Send your application to: 

Ericsson Utvecklings AB 
Personalenheten 
ÄL/UAB/P Birgitta Friis 
Box 1505 
125 25 ÄLVSJÖ 

e-mail: birgitta.friis@uab.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON 

http://ericsson-
http://services.ericsson.se/
mailto:mikael.karlsson@era.ericsson.se
mailto:anna.hager@era.ericsson.se
mailto:Bjorn.Neihoff@uab.ericsson.se
mailto:Jonas.Bjurel@uab.ericsson.se
mailto:birgitta.friis@uab.ericsson.se


30 J O B B N Y T T KONTAKTEN NR 1 2000 

• I ditt arbete som verifieringsingenjör kommer 
du att utföra systemtester på MCT. Detta innebär 
att skriva testspecar, testinstruktioner och testrap
porter samt utföra tester. 

Vi söker dig som har teknisk högskoleutbildning 
eller motsvarande samt systemkurs i mobiltelefo-
ni, D-AMPS och GSM. Du har tidigare erfarenhet 
av systemverifiering av mobiltelefonsystem inom 
basstationsutvecklingsprojekt, testmetoder inom 
HW/SW samt radiomätningsteknik. Som person är 
du socialt mogen, självgående, noggrann samt 
har god förmåga att samarbeta. 

Kontakta: Björn Haraldsson, 08-764 1323, Pia 
Bolmgren Svensson, personal, 08 585 341 35. An
sökan: Verifieringsingenjör till RDU, Ericsson Ra
dio Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 
93 Stockholm, Jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING 

Center for Radio Network Control är en enhet in
om Ericsson Radio Systems AB med ca 850 an
ställda i Linköping och Hässleholm. Grunden för 
verksamheten är ett komplett produkt- och af
färskunnande samt bred komptens inom områ
det radionätstyrning. Inom enheten utvecklas 
centrala delar i dagens ledande smalbands-
system såväl som i framtidens bredbandssystem. 
Vi är en nystartad avdelning, ERA/LVA/E inom Ra
dio Network Control, i Linköping som ansvarar för 
framtagning av ett nytt generiskt ramverk för 
Operation and Maintenance. Värt system bygger 
på principer som komponenttänkande, sourcing, 
skalbarhet, distribuerbarheL realtidsegenskaper 
etc. Teknik som vi utnyttjar är Corba, Java, TCP/IP, 
Webteknik, Objektdatabasteknik o.s.v. Vi arbetar 
med en inkrementell systemutvecklingsmodell 
där vi snabbt kommer fram med körbara del
system. För att säkerställa vara leveranser till 
GSM och WCDMA behöver vi förstärka inom ett 
flertal områden. För mer information om tjänster
na läs dä under respektive tjänst nedan. De ledi
ga tjänsterna är inom:. Integration & Test, Supply 
& Support, Training, Subcontract Management, 
Software Development, Configuration Manage
ment. System Architecture, Development & Test 
Environment Configuration Management 

Section Manager 
Integration & Test 
• I detta område ingår arbetsuppgifter såsom 
produktifiering, paketering (bundling) av 3PP 
(tredjepartsprodukter), installationsanpassning, 
test och integration av 3PP och egenutvecklad 
programvara. Det är bra om du har erfarenhet av 
test i miljöer som NT och Unix Har du jobbat med 
integration och hantering av tredjepartsprodukter 
är det extra värdefullt Förutom att praktisk delta i 
ovanstående arbetsuppgifter kommer du också 
tillsammans med dina kollegor att vidareutveckla 
detta område. Saker som vi planerar att jobba vi
dare med är rutiner för införande av automatise
rade tester, införande och användning av testverk
tyg och simulatorer, säkerställa testbarhet i design 
etc 

Supply & Support 
• I detta område ingår arbetsuppgifter såsom le
veransplanering, orderhantering, kundkoordiner-
ing, paketering, licenshantering, release, leverans 
samt rättningshantering. Arbetet omfattar också 
customer support (on-site och HelpDesk), kun
dinstallationer, och felrapporthantering. Vi söker 
dig som har arbetat med liknande, har gott ord
ningssinne, är serviceinriktad och gärna har en lo-
gistikutbildning i botten. Det är ett plus om du har 
kunskap om Unix och NT. 

Training 
• I avdelningens uppdrag ingår art leverera ut
bildning till vara interna kunder. Vi behöver ett an
tal personer som kommer att arbeta med planer
ing, administration, utveckling och genomförande 
av utbildning. Målgruppen för utbildningen är 
mjukvarukonstruktörer som utvecklar applikatio
ner för drift och underhållsystem med vara pro
dukter som bas. Du är antingen utbildad pedagog 
med starkt intresse för IT eller mjukvaruutvecklare 
och intresserad av art utbilda andra. 

Subcontract Management 
• En av de principer vi använder inom vårt syste-
mutveckiingsarbete är att sourca in produkter och 
lösningar från externa leverantörer där så är möj
ligt Detta innebär art vi genomför subcontract 
management (SM) och external technology provi
sioning (ETP) aktiviteter mot dessa leverantörer. 
Ericsson har definierade processer inom dessa 
områden. 

Några av de arbetsuppgifter som ingår i denna 
roll är att identifiera möjliga leverantörer, bygga 
upp och förvalta relationer, förhandla avtal, ge
nomföra upphandling och hantera inleveranser av 
media och licenser. I arbetet ingår också livscykel
hantering av tredjepartsproduktema samt sa
mordning med Supply och Support, Configuration 
Management etc för att säkerställa detta. Du 

kommer också att arbeta med subcontract mana
gement mot interna och externa företag som fun
gerar som underleverantörer till oss. Du som sö
ker bör ha erfarenhet från SM och ETP och jobbat 
med liknande uppgifter tidigare. Din bakgrund är 
förmodligen teknisk med någon påbyggnad av ju
ridik och eller inköp. 

Software Development 
• Vårt utvecklingsarbete bedrivs i målstyrda team 
med tre till sju personer. Vi söker dig som trivs att 
arbeta i team och är intresserad av art jobba med 
avancerad mjukvaruutveckling i teknikens fram
kant. De områden du bör ha erfarenhet från är Ja
va, Corba, UML, LDAP, ODBMS, SNMP, TCP/IP etc. 
Tyngdpunkten i ditt arbete blir implementation 
men du deltar även i test och underhåll. Vi söker 
dig som har erfarenhet från dessa områden. Vi ser 
också gärna art du har en postgymnasial utbild
ning inom dataområdet 

Configuration Management 
• För framgångsrik mjukvaruutveckling krävs det 
att vi har god konfigurationsstyrning, d.v.s. ordning 
och reda på de produkter som har utvecklas och 
de som är på gång. VI söker i första hand dig som 
har arbetat som Configuration Manager inom el
ler utanför Ericsson. Du bör också ha en teknisk 
bakgrund så att du kan bygga upp produktkun
skap inom vårt område. I arbetsuppgifterna ingår 
definition, dokumentation och uppdatering av 
konfigurationer, ändringshantering, releasehanter-
ing mm. Arbetet kräver ordningssinne, samarbets
förmåga och förmåga att förmedla kunskap om 
CM arbetet inom organisationen. I arbetsuppgif
terna ingår förutom att ta hand om den löpande 
konfigurationsstyrningen i vara projekt också att 
vidareuteveckla detta område. Därför är det viktigt 
att du kan identifiera vara gränsytor, se samman
hangen och föreslå och genomdriva förbättringar. 
Ericsson använder flera olika hjälpmedel för konfi
gurationsstyrning (PRIM, CASK, ClearCase, diverse 
Databaser etc), om du inte har erfarenhet av des
sa så kommer du att få lära dig av oss. 

System Architecture. 
• Vi söker dig som har flera års erfarenhet av 
system- och arkitekturarbete inom mjukvaruom
rådet. Förutom djup och bred kunskap inom IT-
området bör du ha god kunskap om telekom. Er
farenhet från och drift- och övervakning är särskilt 
meriterande. Du skall tillsammans med vara övri
ga systemarkitekter arbeta med att säkerställa vi
dareutvecklingen av ramverket. I dina arbetsupp
gifter ingår att följa med vad som händer i om
världen vad gäller arkitektur, teknik och inte minst 
lösningar som går att sourca in. Du skall bevaka 
vad som händer inom standardiseringsområdet i 
organisationer som TMF, ETSI, OMC, IETF etc Du 
skall delta i kravställnings-arbetet internt och till
sammans med vara kunder och delta i systemer
ing, design och implementation av vårt system. 
Du har gatt C eller D-linjen eller motsvarande ut
bildning och har gärna licat eller doktorerat. 

Development & Test 
Environment Configuration 
Management 
• Detta arbete innebär art planera, säkerställa 
och underhålla vår mjuk- och hårdvarumiljö som 
behövs för vår produktutveckling och test. I arbe
tet ingår också att vidareutveckla gemensamma 
rutiner tex. för att bygga ihop och integrera vara 
komponenter. Vara miljöer är NT för utveckling 
och Unix som målmiljö. Vi söker dig som har djup 
erfarenhet av Windows NT- och Unix systemadmi
nistration samt erfarenhet att administrera nät
verk. Har du dessutom erfarenhet av ClearCase 
och scriptprogrammering är det meriterande. Det
ta arbete kräver koordinering och samarbete med 
vara designteam och projektledningen, det är där
för viktigt att du har lätt att samarbeta och är ser
viceinriktad. 

Section Manager 
• Eftersom vi planerar att expandera så behöver 
vi ytterligare en sektionschef. Vi söker dig som har 
erfarenhet av ledande befattningar, har goda kun
skaper om IT och telekom samt ett genuint intres
se art arbeta med personal- och verksamhets ut
veckling. Vi söker dig som är drivande, har lätt art 
samarbeta och har erfarenhet från ett eller flera 
av ovanstående områden. Du kommer att vara en 
del av en flexibel, öppen och fokuserad organisa
tion som arbetar i teknikens framkant. VI ställer 
höga krav på vara medarbetare, men erbjuder dig 
samtidigt stora möjligheter att vidareutvecklas 
och vaxa tillsammans med oss. Vi har flera kvin
nor på avdelningen men vill gärna öka andelen 
ytterligare. 

Om du tycker att någon av ovanstående uppgif
ter verkar intressant och passar dig är du välkom
men att skicka in din ansökan. Vi vill ha Din ansö
kan så snart som möjligt! 

Kontakta: tärs Göran Aspenström, tel 013 28 49 
63, larsgoran.aspenstrom@era.ericsson.se, Joakim 
Delbom, joakim.delbom@era.ericsson.se, 013 28 

47 59. Ansökan: ref nr 99-91, Ericsson Radio 
Systems AB, LVA/FH, Monica Olovsson, Box 1248, 
581 12 LINKÖPING, monica.olovsson@era.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Vi utvecklar kabinett för GSM Basstationer och 
framtida system! Vill du var med och systemera -
konstruera nya produkter till vara basstationer för 
inomhus- och utomhusmiljö? Vår avdelning Enc
losure Systems LRN/K -ansvarar för utveckling av 
byggsätt och konstruktion av skap till radio
basstationerna för GSM och framtida system. I 
vårt ansvar ingår mekanik, kraftförsörjning, kli
mat och förbindningsteknik. Du kommer att få ar
beta i en global miljö med kunder och leverantö
rer I alla världsdelar. 

Blockansvarig konstruktör 
förbindningsteknik 
• Vi söker en ny medarbetare till vår sektion som 
ansvarar för konstruktion av förbindningsteknik, 
dvs RF-kablage, kraft- och signalkablage samt 
bakplan. I arbetsuppgifterna ingår systemering, 
specificering och verifiering av produkterna. VI ar
betar nära vara leverantörer, som får göra detalj 
konstruktionen och produktionsanpassningarna. 
Dock förekommer viss detalj konstruktion på en
heten. Arbetet innebär alltså deltagande i hela ut
vecklingsprocessen, från specificering och diskus
sion med leverantörer, via dokumentation och ve
rifiering fram till produktionsstart. Som blockan
svarig är du teknikansvarig för all förbindningstek
nik. Du ska verka för likformighet och återanvänd-
ning i konstruktionerna. Du utvecklar samarbets
formerna med vara underleverantörer. Du initierar 
och driver teknikframförhållning både inom enhe
ten och tillsammans med liknande funktioner in
om koncernen och med vara underleverantörer. 

Vi söker dig som är civilingenjör, högskole
ingenjör eller erfaren gymnasieingenjör. Vi vill gär
na att du har några års erfarenhet av liknande ar
betsuppgifter. Du ska kunna arbeta självständigt, 
vara van att ta egna initiativ och kunna leda 
mindre arbetsgrupper .Du behärskar engelska i tal 
och skrift. Du är van att arbeta i projektform och 
har förmåga att hantera tvära kast i en föränderlig 
miljö. 

Kontakta: Per Östberg, 07 757 32 90, per.e.ost-
berg@era.ericsson.se. Ansökan: Blockansvarig 
konstruktör, Ericsson Radio Systems AB, LR/H la 
Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, ingegard.pet-
tersson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Ericsson Business Innovation är en enhet inom 
ERA som finansierar nya idéer I syfte att bilda nya 
verksamhetsområden. Inom denna enhet finns 
ett antal s.k Ventures, bildade kring dessa idéer, 
med syfte att utveckla både teknik och marknad 
för de nya produkterna, Mulblet är ett sådant 
Venture. Mulblet erbjuder abonnenter i tex. fler
familjshus, en enkel bredbandsaccess till Internet 
Tekniken är patentsökt och baseras på Ethernet-
standarden. De första produkterna är framtagna 
och nu väntar en intensiv fas av teknisk vidareut
veckling och marknadsföring. Arbetsformen är 
det lilla företagets (Venturet) men med det stora 
företagets resurser. Vi arbetar med korta beslut
svägar och att individuella förslag och initiativ 
premieras är en självklar del av synsättet Vill du 
vara med och arbeta småskalig! där dina idéer 
får direkt genomslag, och aktivt forma din egen 
framtid är du välkommen att söka nedanstående 
tjänster. 

Konstruktör H/W eller S/W, 
nätverk 
• Du skall kunna några av områdena: Nätverk, 
specifikt Ethernet /IP/GatewaysDigital H/W-kon-
struktionAnalog H/W-konstruktionS/W-konstruk-
tion, kommunikation workstation/server. Erfaren
het från LINUX/UNIX/NT.Test och verifiering av 
ovanstående. Du bör vara: Civilingenjör eller mot-
svarandeDu bör ha: Kunskap om den senaste tek
niken. Några års erfarenhet av utvecklingsarbete. 
Energi och drivkraft Ett bra kontaktnät Sist men 
inte minst: En vilja att vara med om att bygga upp 
något nytt. 

HF-konstnjktör Du skall kunna några av områ
dena: Analog H/W-konstruktion Filter, förstärkare 
Radioteknik. Du bör vara: Civilingenjör eller mot-
svarande.Du bör ha: Kunskap om den senaste 
tekniken. Minst 5 års erfarenhet av konstruktion 
Energi och drivkraftEtt bra kontaktnät Sist men in
te minst: En vilja att vara med om att bygga upp 
något nytt. 

Kontakta: Staffan Söderlund, 08 404 53 60, Staf
fan soderlundgera.ericsson.se. Ansökan: Med re
spektive tjänst, Ericsson Radio Systems AB, 
SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 Stockholm, 
mari.skoglof.aera.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

System Engineer Site 
Solutions 
The successful introduction of the Site Solution 
concept, with the ambition to deliver almost com
plete radiosites to the customers, is followed up 
by our Site Solution System group. We are re
sponsible for the system management of comple
te sites: Antenna systems, Installation equipment. 
Transmission-interface equipment and Transmis
sion systems. We need your help in this! 

• As System engineer you will, together with pro
duct managers, be responsible for defining pro
ducts and requirements within the Site Solution 
concept. Your main contacts will be with the 
system units within GSM Systems, local compani
es and suppliers. A comprehensive view of requi
rements on radio sites or industrial plants is ne
cessary. Paired with this, practical experience from 
site implementations, is appredated. In addition, 
applicants with system engineer background and 
a desire for wider perspectives are invited. It is al
so important that you write and speak English 
and that you are able to travel both within Swe
den and abroad. 

Contact: Stig Nyström, +46 8 757 22 92, stig.nyst-
röm@era.ericsson.se. Johanna Ros, +46 8 585 
338 74, johanna.ros@era.ericsson.se. Application: 
System Engineer Site Solutions, Ericsson Radio 
Systems AB, LR/H la Pettersson, 164 80 STOCK
HOLM, ingegard.pettersson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, TELEFONPLAN 

Manager 
The newly formed organization Shared Product 
Unit Technology has the following opening: 
Within the unit New Solutions and Services we 
are looking for a manager to take on the respon
sibility in helping us etablishing a tools and met
hods group in Stockholm. Solutions, tools and 
methods will be some of the main areas that this 
group will work with. We are working close with 
the system business units (e.g. GSM, UMTS, Data-
corn Networks & IP Services) in defining solutions 
and services for the emerging next generation 
multi service networks (IP, ATM). This is also done 
in close co-operation with some key customers. 

• The candidate should have: A strong leadership 
profile, A can-do-attitude, An attitude to be where 
the action is, A strong business and customer un
derstanding. 

As we are working with many different organi
zations the following is essential: Fluent in English 
(Spanish, French, Italian, Chinese, Japanese are 
pluses). Understand and appreciate culture diffe
rences. Good communication skills (presentation 
and in writing). We are offering you the possibility 
to work with new technologies, our key custo
mers and with highly competent people in the 
new telecom world. If you have the competence, 
ambition and interest needed to be a part of the 
new Shared Product Unit New Technology at 
Ericsson Services. If you forward your application 
by E-mail, please send a copy to Erik. 

Contact: Erik Lundbäck, +46 8 422 17 87, 
Erik.Lundback@etx.ericsson.se. Jesper Smith, Hu
man Resources, +46 8 422 17 98. Application: 
MANAGER, Ericsson Telecom AB, NA/ETX/D/H 
Siw-Britt Johansson, 131 89 STOCKHOLM, Siw-
Britt_lohansson@etx.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING 

Testledare/Systemverifierare 
På avdelningen för Test and Simulation Solutions 
(TSS) arbetar vi med utveckling av simulatorer 
och testverktyg för telekommunikation. Vara pro
dukter används för test och verifiering av alla de 
stora mobiltelefonisystemen 
GSM900/I800/1900, TDMA och PDC. Vi simule
rar också nätverkselement och deras uppförande 
ur ett drift- och underhållsperspektiv. Vara kunder 
finns därmed spridda över i stort sett hela värl
den. För närvarande utvecklar vi system för GPRS, 
WCDMA, inför ett nytt grafiskt anvåndargränssnitt 
för en av vara simulatorer och tar fram en ny 
plattform för en annan. 

• Som testledare i vara projekt på TSS kommer 
du att arbeta med samtliga aspekter av testled
ning och verifiering, med alltifrån från kravanalys 
ur testbarhetssynpunkt, uppföljning av tidiga test
faser, via testplanering, utveckling av testfall för 
systemverifiering till genomförande av systemveri
fiering. Arbetsuppgifterna varierar med storleken 
på projekten. 

Vi vill att du ska ha vana från testledning och 
systemverifiering. Du skall också ha programmer-
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ings-vana, gärna med erfarenhet av scriptpro-
grammering. Kunskap om telekommunikation i 
allmänhet och Ericssons produkter i synnerhet är 
också önskvärt Du är högskoleingenjör, civiling
enjör eller liknande med minst tre års erfarenhet 
av utveckling av komplexa mjukvarusystem. 

Kontakta: Håkan Strääf, 013 28 41 77, 
hakan.straaf@era.ericsson.se. Ansökan: 99-94 
Testledare/Systemverifierare, Ericsson Radio 
Systems AB, LM/ERA/LVA/FH Anna Fasth, Box 
1248, 581 12 LINKÖPING, anna.fasth@era.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Digitalkonstruktör 
Cellular Transmission system (CTS) är ett af
färssegment inom Ericsson Radio Access AB. Vi 
erbjuder kompletta transmissionssystem för alla 
mobila tillämpningar. Systemen ökar utnyttjande 
grad av infrastruktur och ger ökad kontroll, flexi
bilitet och tillförlitlighet För att kunna mota kun
dernas krav pä snabba lösningar krävs självstän
diga och kunniga medarbetare. CTS består för 
närvarande av 80 personer och nu behöver vi 
utöka vår personalstyrka med ytterligare perso
nal. 

• Som digital konstruktör kommer du att arbeta 
med delsystemering och utveckling av digital ma
skinvara, samt maskinnära programvara. Vi arbe

tar med programmerbara kretsar (FPCAer) och 
det bra om du har erfarenhet av VHDL program
mering. Utvecklingen kommer att göras i nära sa
marbete med affärsenheter för de olika cellulära 
standarderna samt med vara partners (underleve
rantörer). 

Du är civil-, högskole- eller gymnasieingenjör 
med minst ett par års erfarenhet av digital kon
struktion. Du är självständig, öppen, noggrann 
och har lätt för att samarbeta med andra. 

Kontakta: Anders Eriksson, 08 404 45 10, Made
leine Koch, Personal, 08 757 17 49. Ansökan: Di
gitalkonstruktör, Ericsson Radio Access AB, 
KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 Stockholm, 

rsa.ericsson.se. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEM AB, MÖLNDAL 

Programvarukonstruktör 
databehandling 
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom 
Ericsson för försvarselektronik och mikrovågs
kommunikation samt är centrum för Ericssons 
forskning och utveckling inom mikrovågsteknik 
och höghastighetselektronik. 

• Enheten Realtidsprogrammering och Datakom
munikation, FN/DH inom divisionen för Flygradar 
tar fram programvara för databehandlingsfunktio
nen i: Radarn PS05/A för JAS39 CripenRadarn 

PS46/A för JA37 ViggenSimulatorer och testut
rustningar för flygande radarsystemProgramvaran 
konstrueras i varierande programspråk såsom C, 
C++, Ada95, D80 Pascal och Java. 

Till vår enhet söker vi nu ett antal programvaru-
konstruktörer med följande kvalifikationer: Civi
lingenjör D, E, F eller motsvarande högskoleut
bildning (minst 120 p). Erfarenhet av radar, objek
torienterad- och/eller realtids programvarukon-
struktion är meriterande. Vi ser gärna att du är sa
marbetsvillig, kreativ och noggrann och har lätt för 
att uttrycka dig i tal och skrift 

Ansökningsformulär, Kontakta: Christian Olaus
son, 031 747 2771, 
christian.olausson@emw.ericsson.se., Maria Fors
berg, 031 747 3615, maria.forsberg@emw.erics-
son.se., Ansökan: PROGRAMVARUKONSTRUKTÖR 
DATABEHANDLING, ref nr 99-157, Ericsson 
Microwave Systems AB, Personal och Organisa
tion, 431 84 Mölndal. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KISTA 

Utvecklingsingenjör 
Vi inom Power Modules utvecklar, marknadsför 
och tillverkar DC/DC-omvandlare för telekommu
nikationsområdet Vara produktionsvolymer går 
stadigt uppåt och det resulterar i investeringar i 
ny teknik och mycket tekniskt avancerade maski
ner, samt ständigt ökande kvalitetskrav. Till vår 
teknikgrupp på 10 personer söker vi nu därför yt

terligare en kvalificerad utvecklingsingenjör. 

• Som utvecklingsingenjör får Du ansvara för in
förandet av nya produkter i vår produktion och för 
kvalitén på dessa produkter. Teknikstödet omfat
tat att halla samman aktiviteterna kring införandet 
av den nya produkten, utvecklande av mjukvara, 
elektrisk analys samt producerbarhetsgranskning. 
Du kommer att samarbeta med konstruktörer, in
köp och logistik, marknadsavdelningen och pro
duktion. Som person gillar Du att få saker att fun
gera och Du drivs av viljan att skapa optimalt pro-
ducerbara produkter. Genom att Ditt arbete inne
bär många kontakter så är god samarbets- och 
kommunikationsförmåga (svenska och engelska) 
en förutsättning. Du bör vara noggrann, stresstå
lig, kunna anta utmaningar samt ha god struktur 
på Ditt arbete. 

Du har en teknisk utbildning från högskola med 
inriktning elektronik, gärna några års erfarenhet 
av konstruktion, programmering och produktveri-
fiering. Du kan arbeta både i grupp och självstän
digt 

Kontakta: Kristina Wikström, 08 757 42 73, kristi-
na.wikström@eka.ericsson.se. Jan Uhlander, 08 
721 65 46 eller 070 513 53 75, 
jan.uhlander@eka.ericsson.se. Ansökan: K 99115 
UTVECKLINGSINGENJÖR, Ericsson Components 
AB, KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 KISTA, 
STOCKHOLM, cv.energy@eka.ericsson.se. 

Vi har redan en "state of the art" plattform! 
Nu behöver vi en motsvarande utvecklingsmiljö! 

Ericsson Utvecklings AB är ett fristående bolag 
inom Ericssonkoncernen med ca 2 000 medar
betare. Vi förser Ericsson och dess kunder med 
plattformsprodukter för telekommunikation, 
telekommunikationstjänster och datacom. Du 
finner oss i Älvsjö, strax söder om Stockholm. 

Vår enhet på Ericsson Utvecklings AB 
utvecklar ett nytt distribuerat realtidsoperativ
system, TelORB, med många revolutionerande 
egenskaper v.b. robusthet och flexibilitet. 
Produkten utgör en plattform som flera av 
morgondagens telekom. tillämpningar kom
mer att byggas på. 

Vi arbetar i teknikens absoluta framkant 
med det senaste inom objektorienterade språk 
och standarder som t ex Java och Corba. 
Enheten ansvarar även för en egenutvecklad 
distribuerad och objektorienterad databas-
hanterare. 

Vår konstruktionsmiljö utgörs främst av 
SUN/Solaris, och PC med GNU:s program
meringsverktyg. Arbetet bedrivs småskaligt 
med ett minimum av byråkrati. 

Intresset för TelORB har ökat explosions
artat och en mängd projekt inom Ericsson 
utvecklar redan, eller står i startgroparna för att 
utveckla tillämpningar på TelORB. För att 
underlätta för alla nya användare behöver vår 
nuvarande utvecklingsmiljö genomgå en kraft
full förbättring. 

Vi avser därför att skapa en enhet som ska 
ansvara för att ta fram en ny konstruktions
miljö för applikationsutveckling på vår system-
plattform, och söker nu såväl programvaru-
utvecklare som en chef till den nybildade 
gruppen. 

Programvaruutvecklare 
Som programvaruutvecklare får du ansvara för 
hela konstruktionskedjan, från den inledande 
designen till själva implementationen och test
ningen. Vi tror att du: 
• Har goda kunskaper och erfarenheter i 

C++/Java. 
• Är civilingenjör med datainrikning eller har 

motsvarande kompetens. 
• Har erfarenhet av att jobba med integrerade 

utvecklingsmiljöer. 
• Är teknikglad och har förmåga och intresse 

av att snabbt ta fram prototyper då så behövs. 

Chef 
Som chef för den nybildade gruppen får du 
ansvaret för att bygga upp verksamheten kring 
det nya konstruktionsstödsystemet. Eftersom 
enheten är starkt teknikfokuserad tror vi att 
även du som chef: 
• Har kunskaper i C++/Java. 
• Är civilingenjör med datainrikning eller har 

motsvarande kompetens. 
• Har erfarenhet av att jobba med integrerade 

utvecklingsmiljöer. 
• Är en teknikglad person med en stor portion 

entreprenörsanda. 

Låter det intressant? Kontakta i så fall: 
UAB/FC Mike Williams, tel 08-727 30 28 
e-mail: mike.williams@uab.ericsson.se 
UAB/F/DC Alexander Larruy, 
tel 08-727 38 86 
e-mail: alexander.larruy@uab.ericsson.se 

Din ansökan, märkt med den tjänst du söker, 
skickas till: 

Ericsson Utvecklings AB 
Birgitta Friis, ÄL/UAB/P 
Box 1505 
125 25 ÄLVSJÖ 

E-mail: birgitta.friis@uab.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON^ 
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. SUNDBYBERG 

Systemledare 
/ £75/ pågår just nu i rasande fart utveckling av 
en blivande världsstandard - HiperLAN/2 - ett 
höghastighets-LAN med datatakter upp till 54 
Mbit/s. HiperlAN/2 möjliggör trådlös access och 
mobilitet inom kontoret och utgör en viktig del av 
framtidens hemmanät, där TV, video och PC kom
municerar via radio. WLAN Systems är en liten 
men expansiv produktenhet inom Ericsson Radio 
Systems med ansvar för standardisering och de
sign av trådlösa LAN. 

• Vi söker en person med erfarenhet av prestan
dasimuleringar och med intresse för matematik 
och köteori, som kan vaxa in i rollen som vår spe
cialist av scheduleringsalgoritmer för HiperLAN/2. 
Arbetet medför uppbyggande av simuleringsmiljö 
samt simulering och jämförelse av olika WLAN 
system och standarder. Skapande av effektiva 
scheduleringsalgoritmer och support till desig
nenheter är en viktig del av arbetet I arbetet ingår 
även att sammanställa och presentera simuler
ingsresultat i konferens- och standardiseringsbi
drag. Erfarenhet från simuleringar av paketdatanät 
(typ Ethernet, ATM eller TCP/IP) med avseende på 
köer, fördröjningar och paketförluster är en fördel, 
liksom kunskap om radionät och radioprotokoll. 
Coda kunskaper i engelska är ett krav eftersom 
arbetet kräver samarbete med forskningsenheter i 
Tyskland och Ungern. 

Kontakta: Mikael Larsson 08 757 2745, 
mikael.xlarsson@era.ericsson.se. Ansökan: Hiper
LAN/2 Systemledare, Ericsson Radio Systems AB, 
SC/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 STOCK
HOLM, mari.skoglof@era.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB. KISTA 

Utvecklingsingenjör 
Vi inom Power Modules utvecklar, marknadsför 
och tillverkar DC/DC-omvandlare för telekommu
nikationsområdet Vara produktionsvolymer går 
stadigt uppåt och det resulterar i investeringar i 
ny teknik och mycket tekniskt avancerade maski
ner, samt ständigt ökande kvalitetskrav. Till vår 
teknikgrupp på 10 personer söker vi nu därför yt
terligare en kvalificerad utvecklingsingenjör. 

• Som utvecklingsingenjör får Du ansvar för tek
nikstöd till produktionen. De processer du kom
mer att utveckla och förvalta är tryckning av lod-
pasta, lödning (både automatiskt & manuellt), 
och härdning av epoxy. Som person gillar Du att 
initiera och driva förbättringar, lösa problem, få 
saker att fungera och att ständigt utvecklas. Ge
nom att Ditt arbete innebär många kontakter så 
är god samarbets- och kommunikationsförmåga 
(svenska och engelska) en förutsättning. Du bör 
vara noggrann, stresstålig, kunna anta utmaningar 
samt ha god struktur på Ditt arbete. 

Du har en teknisk utbildning från högskola med 
inriktning mot materialteknik. Du kan arbeta både 
i grupp och självständigt och till exempel fungera 
som projektledare. 

Kontakta: Kristina Wikström, 08-757 42 73, kristi-
na.wikström@eka.ericsson.se., Jan Uhlander, 08 
721 65 46, jan.uhlander@eka.ericsson.se. Ansö
kan: K 99115 UTVECKLINGSINGENJÖR, Ericsson 
Components AB, KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 
81 KISTA STOCKHOLM, 
cv.energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ 

Microprocessors 
At the Datacom department of the Ericsson 
Network Core Products we ore responsible for the 
development of Data Communication Platforms, 
Regional Processors, and their support systems. 
Our work is state-of-the-art in the processor area, 
both software and hardware. We aim towards in
creased openness and flexibility in our products. 
Our systems are now undergoing an intense de
velopment phase in order to meet the current de
mands on IP based solutions in the New Telecom 
World 

• We look for specialists/experts. Our organisa
tion is based on a number of competence 
centres, which supply our product areas with 
knowledge and resources for the development of 
market-leading products. To enhance the strength 
of our competence centres, we now plan to ap
point specialists in the following area: Micropro
cessors the object of the specialist area is to assu
re a high competence within the microproces-
sor/-processor product area. A high degree of 
knowledge is vital to ensure that it is possible to 
design control systems specialized for telecom
munication and datacommunication control. The 
scope for the specialist area is within the proces

sor and DSP area and this activity is limited to. 
Embedded Desktop/server DSP Processor core on 
silicon SOC (system on a chip) Processors archi
tecture Memory system. We belive in an interna
tional world, where creativity, quality and respon
sibility are natural values. Our world consists of 
international co-operation and cross-border 
networking. If you are interested. 

Contact: Mårten Sundling, 46 8 727 43 63, mar-
ten.sundling@uab.ericsson.se. Application: 
Microprocessors, Ericsson Utvecklings AB, Birgitta 
Friis, Box 1505 125 25 Älvsjö, 
birgitta.friis@uab.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB, NACKA 
STRAND 

PRODUCT UNIT MEDIUM S LARGE COMMUNICA
TION SYSTEMS located at Nacka Strand. The mis
sion of the Product Unit is to develop (migrate) its 
strong product portfolio based on the MD 110 and 
associated CTI products, wired and wireless ter
minals into new technologies (i.e. IP, CSM, WCD-
MA) to enable capitalization on our large custo
mer base through expansion and migration to 
the Internet (IP) infrastructure. 

Manager for MD@ 
• Your main task will be to lead the work 
towards MD@, a system that is designed for per
fect fit in the converged enterprice network. We 
offer very exciting challenges for the right person! 
We are looking for an experienced manager to 
this unit which for a start will have approximately 
20 persons. To be successful in this role good ma
nagement track records as well as a solid techni
cal interest are cruical. Experience in the MD pro
ducts, product development and systems mana
gement is seen as important. You have the ability 
to combine technical and commercial aspects. We 
expect you to be result oriented with a strong dri
ve and a leading team player with the ability to in
spire and motivate your employees. 

Contact: Ulf Brandels, +46 8 422 2532, urf.bran-
dels@ebcericsson.se., Ann-Christine Svensson, 
ann-christine.svensson@ebc.ericsson.se., Applica
tion: MANAGER FOR MD@, Ericsson Business 
Networks AB, HR Helpdesk, NA/BEES/HR, S-131 
89 Stockholm, hr.helpdesk@ebcericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Mekanikkonstruktör TDMA 
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd 
och bred kompetens inom trådlös kommunika
tion. Vi är verksamma inom radioaccess system 
för trådlös telefoni, basstationer, antennära pro
dukter och transmissionssystem för analoga och 
digitala nätverk Huvuddelen av vår verksamhet 
finns i Kista och vi är idag ca 1400 anställda. In
om Ericsson är RSA kant som ett okonventionellt 
men resultat inriktat företag. Så vill vi fortsätta att 
vara. Vår kultur bygger på att vi klarar det omöjli
ga, det som ingen förut har gjort Vi säger om oss 
själva att vi är flyhänta, snabbfotade, jordnära, 
kundnära och uppfinningsrika. Det handlar verk
ligen om passion för det vi gör. 

• Vi söker en mekanikkonstruktör som tillsam
mans med RF-konstruktörer ska konstruera och 
dokumentera lösningar för vara utrustningar, dvs 
olika typer av filter och combiners för TDMA Du 
kommer att delta i utvecklingsprojekt samt ibland 
delta i och även driva utredningar med avseende 
på mekaniskt produkt framtagning. 

Lämplig erfarenhet är civil- eller högskoleingen
jör eller erfaren konstruktör. Erfarenhet av 3-D 
CAD-system (gärna Unigraphics) är önskvärt. Har 
du även erfarenhet av mekanikkonstruktion för 
gjutgods, finmekanik och massproduktion är det
ta meriterande. Vi tror att du är en initiativrik och 
noggrann person med stor social kompetens och 
uthållighet. Har du lätt för att arbeta i grupp, då 
kommer du att trivas hos oss! 

Kontakta: Peter Josephson, 08 404 68 71, Bim 
Ahlström, personal, 08 757 16 74. Ansökan: Me
kanikkonstruktör TDMA, Ericsson Radio Access 
AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 Stock
holm, Jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Civilingenjörer - patent 
Vill du arbeta med nyo idéer? Vill du kombinera 
ditt intresse för ny teknik med din känsla för 
språk och din pedagogiska läggning? Vill du ha 
ett omväxlande arbete i teknikens framkant? Vill 
du vara med i det viktiga arbetet med att skydda 
vara utvecklingsprojekt och Ericssons framtida 
produkter? Dä är det dig som vi söker till vår pa
tentenhet för utbildning all patentombud. Ett pa
tentombuds arbetsuppgifter består i att på ett 

självständigt satt utarbeta och fullfölja patentan
sökningar över hela världen samt genomföra ut
redningar i samband med patenträttsliga konflik
ter. Vårt arbetsområde är huvudsakligen radio
system och mikrovågsteknik. 

• Du är civilingenjör (E/F/D/Y eller liknande) och 
är intresserad av att vidareutbildas/ utvecklas till 
patentombud hos oss. För att uppnå detta kom
mer du att få en gedigen utbildning och handled
ning i arbetet av erfarna ombud. Du kommer 
bland annat att få utbildning till europeiskt paten
tombud och få teknisk vidareutbildning samt möj
lighet till specialisering i något av de tekniska om
råden som passar dig och vår enhet. Du kommer 
vidare att erbjudas utlandspraktik inom och utan
för Ericsson.Förutom lämplig teknisk bakgrund 
och viss ingenjörspraktik bör du ha mycket goda 
kunskaper i svenska och engelska samt god för
måga att uttrycka dig såväl muntligt som skriftligt. 

På vår patentenhet. Common Patent Depart
ment är vi 15 patentombud och 9 patentassisten
ter och vi ska nu utöka vårt goda gäng med ytterli
gare ett par civilingenjörer. Om du vill vara en av 
dem eller om du har frågor rörande tjänsten eller 
utbildningen är du välkommen att hora av dig. 

Kontakta: Klas Norin, 08 764 14 72, Hans Bande
lin, 08 585 320 16. Ansökan: IN029, CIVILINGEN
JÖRER - PATENT, Ericsson Radio Systems AB, 
LX/HS Ann Beer, 164 80 STOCKHOLM, ann.be-
er@era.ericsson.se. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

PC Software designer 
In a few years the ways of mobile communication 
will change drastically. MPEC-4, Bluetooth, WCD-
MA, IP, EPOC, WAP, VoIP are future bass words 
you can find in all employment ads. We are today 
integrating all these techniques into live demo 
applications for 3rd generation mobile networks. 
Have you got any exciting ideas how we can use 
H? 

• Wideband Image Applications is developing 
image and video applications for use in mobile 
terminals. At present we are working with demo 
applications to use with the Ericsson WCDMA ex
perimental system. It is a small group working ve
ry close together at high tempo. The work is done 
in corporation with Wideband Radio Networks in 
Kista and UMTS terminals in Lund. Since our pro
ducts are used at major exhibits we are also wor
king as stand staff around the world. 

We are looking for a new colleague that has ex
perience in developing real-time applications for 
PC. Visual C++ and IP communication is main 
area of work. You should have documented expe
rience in these areas. You should be used to 
handling all parts of a Windows/PC environment 
from device drivers to user interface. Knowledge 
in signal processing and telecommunication is 
qualifying but not a requirement 

Contact: Lars Persson, +46 31 7470341, 
lars.m.persson@emw.ericsson.se. Application: PC 
Software designer, Image applications for 3G, ref 
nr 99-226, Ericsson Microwave Systems AB, Per
sonal och Organisation, 431 84 MÖLNDAL 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

System Byggare 
/ £75/ pågår just nu i rasande fart utveckling av 
en världsstandard - HiperLAN/2 • för höghastig
hets-LAN med datatakter upp till 54 Mbit/s. Hi
perLAN/2 möjliggör trådlös access och mobilitet 
inom kontoret och utgör en viktig del av framti
dens hemmanåt där TV-, video- och PC-sladdar 
är ersatta av radiovågor. Wireless LAN Systems är 
en enhet inom Ericsson med ansvar att standardi
sera, utveckla, producera och sälja trädlösa LAN 
(WLAN). Enheten är under uppbyggnad vilket ger 
dig stora möjligheter att påverka organisationen 
och dina arbetsuppgifter. Vi vill kombinera det lil
la företagets arbetssätt med det stora företagets 
resurser. Är du intresserad av att jobba i tekni
kens 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 ingenjörer som vill integrera ihop ett 
system enligt HiperLAN/2 standarden samt speci
ficera hur systemet skall testas i dess olika miljöer. 
Vi vill att du tar del av systemarbetet och att du 
följer med i standardisering. Vi vill dessutom att 
du medverkar i att ta fram interop-specar tillsam
mans med övriga företag som utvecklar Hiper
LAN/2. Arbetet kommer att ställa höga krav på din 
förmåga att sätta in dig i HiperLAN/2 standarden 
och vår produkt Det här ett strålande tillfälle att få 
arbeta med trådlös datakommunikation, Ethernet 
LAN och IP nätverk. 

Kontakta: Lars Nylén, 08 404 8541, 
lars.nylen@era.ericsson.se. Hans Schmekel, 08 
757 5592, hans.schmekel@era.ericsson.se., Ansö
kan: System Byggare, Ericsson Radio Systems AB, 
SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 Stockholm, 
mari.skoglof@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KATRINEHOLM 

Produktlinjeansvarig 
Supply Unit Mediacom i Katrineholm är Ericsson 
koncernens globala försörjare av högteknologis
ka mediacomprodukter - produkter som hanterar 
data.röst och videokommunikation över Internet 
Vi tar ett helhetsansvar från produktutveckling, le
verans och installation av hård-och mjukvara, till 
utbildning och försörjning under produktens livs
tid. Vårt mål är att bli den självklara leverantören 
av kompletta lösningar för tjänster på e-markna-
den. Korta ledtider och snabba förändringar 
präglar vardagen, vilket kräver en kontinuerlig 
kontakt med vara kunder världen över. Ericsson i 
Katrineholm är en världsaktör att räkna med ge
nom produktens hela livscykel. 

• Som produktlinjeansvarig ansvarar Du, tillsam
mans med Produktledning på utvecklingsenheter
na, för produkternas utveckling, förvaltning och 
avveckling inom produktlinjen. Vår produktportfölj 
består idag av framtidens IP- och datacom-pro-
dukter som GPRS, GSM-pro, IP-telefoni, ATM-swit
ch, IP-router, e-box, W-LAN, Media GateWay. 

Vi tror att Du är civilingenjör eller har motsva
rande erfarenhet och ett stort intresse av ovan 
nämnda produkter. De personliga egenskaperna 
vi värdesätter är hög personlig drivkraft, förmåga 
att arbeta självständigt såväl som i grupp i en 
ständigt föränderlig verksamhet. Du bör också ha 
god kommunikations och innovationsförmåga. 
Självklart behärskar Du engelska i tal och skrift. Ef
tersom vi arbetar mycket med processer och olika 
flöden, vill vi att Du har viss vana av process- och 
flödestänkande. 

Kontakta: Thomas Andersson, chef teknikavdel
ningen, thomas.j.andersson@era.ericsson.se., An
sökan: Produktlinjeansvarig/Carina Karlsson 
AK/UH, Ericsson Radio Systems AB, Supply Unit 
Mediacom, KH/ERA/DSP/AK/UH, Box 193, 641 
22 KATRINEHOLM, 
Carina.Karlsson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Verifieringsingenjör TDMA 
Product Unit Base Transceiver Station, CSM 
systems har det totala ansvaret för radiobassta
tioner baserade på CSM standard. Globalt sett är 
GSM det i särklass snabbast växande mobiltelefo-
nisystemet Ericsson är alltsedan starten den 
marknadsledande leverantören. 

• LRN/DV, Radio Performance Verification söker 
medarbetare till radioprestandaverifieringTD-
MA(DAMPS). Enheten ansvarar för radioprestan-
daverifiering och certifiering av TDMA samt PDC 
produkter. Vi har stort behov av personal inom ra-
dioprestandaverifiering av RBS884.Befattningsbe
skrivning 

Arbetet omfattar verifiering av radiokaraktä-
restik på radiobasnivå. Du kommer sitta med i oli
ka designprojekt där du representerar verifiering. 
Ditt ansvars område blir konfigurering av testmil
jön, verifiering samt dokumentation och rappor
tering. Arbetet ställer krav på radiokompetens och 
vana art hantera AXE som vi använder som test
verktyg. Utbildning inom dessa områden kommer 
vid behov naturligtvis att erbjudas. Din profili tror 
att du har erfarenhet av verifiering inom telekom
munikation eller radio. Testmiljön är UNIX och det 
är en fördel om du har programmeringsvana i 
Matlab, script etc. Vi tror att du har lätt att samar
beta och kan jobba självständigt Låter detta in
tressant så är du välkommen att kontakta: 

Kontakta: Thomas Arvidsson, 08 4047371, tho-
mas.arvidsson@era.ericsson.se.. Ansökan: Verifier
ingsingenjör TDMA Ericsson Radio Systems AB, 
LR/H la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, inge-
gard.pettersson@era.ericsson.se. 
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Supportingenjör 
Produktenheten SPP (Speech Processing Pro
ducts) utvecklar produkter för talkodning och 
ekosläckning innehållande senaste teknik avse
ende algoritmer och mikroelektronik Vi har tota
lansvar för uteckling och leverans av talkodare 
och ekosläckare för Ericssons alla mobiltelefon
system. Nu befinner i oss i ett generationsskifte 
inom telecombranschen där telefoni över ATM 
och Internet (IP) är den nya trenden. Vi söker där
för flera entreprenörer som är intresserade av att 
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Tango is the base for the 
next generation of Ericsson servers! 

Tango is based on stable interfaces, 
standardized or specific, and a set of 
components. Open Systems will be the 
provider of the critical components, TelORB 
and Ronja, and of the integrated Tango 
products. Large parts of Tango are 3d party 
products. 

Tango is characterized by uniformity in its 
parts; i.e. hardware solutions, management 
interfaces, design environment, product 
administration etc. will be the same for the 
various configurations. 

Tango is the base for the future server and 
controller nodes within Ericsson, to be used in 
telecom and datacom networks. 

The Network Server Platforms organization 
within Open Systems is responsible for the 
integrated Tango products. This comprises: 
• Overall systems and product management 

for Tango. 
• Coordination of sourcing and design of 

hardware. 
• Integration and verification of server 

platforms. 
• Coordination of the system development 

environment work. 
• Information management for Open Systems. 

Today this is a dedicated but rather small team. 
Each one of us is looking for two new 
colleagues to be able to manage the rapidly 
growing demand for our products. 

We need people to help us in the 
following areas: 

Product Managers 
Product management owns the development 
budget, which means that we decide how to 
distribute the budget between system and 
technology studies, product development and 
product support & maintenance. You will be 
involved in issues such as choosing third party 
suppliers, defining product configurations, 
defining and ordering product functionality 
etc. You may also be the interface to our 
customers, discussing and agreeing on 
requirements, presenting and marketing the 
product portfolio. 

Together with our system management and 
product development you will decompose 
requirements into design packages. You will be 
involved in the approval procedures for the 
implemented functions and products. 

System Managers 
System management is responsible for the 
strategic technical directions for the Tango 
products. 

You will compile and maintain a system 
description defining the architecture, 
functionality and characteristics of Tango. The 
system description also indicates future 
technical directions of development for the 
products. 

As a system manager you will participate in 
or conduct system studies on the order of 
product management. You may also lead 
project pre-studies and participate in project 
feasibility studies. You can be made responsible 
for system objects/technical coordination 
within project execution. 

System management participates in 
commercial standards development (OMG, 
ITU etc.) to achieve lower deviation costs with 
retained competitive edge for the benefit of our 
products and Ericsson as a whole. 

Integration and Verification 
Tango is a server platform that comprises 
components of our own design combined with 
components from other parts of Ericsson and, 
largely, external suppliers. We need to 
integrate and verify a complete run-time 
system where all these components are 
integrated. 

You will plan and execute the integration 
and the verification of new Tango products. 
This means that you must act as the "spider in 
the web", the co-ordinator, of a number of 
separate activities. The software and hardware 
components must be there when you need 
them. The integration steps must be planned, 
the verification environment must be in place. 
There will plenty of space for the well-
organized planner, if that is your strength, but 
if you really like hands-on type of jobs this will 
suit you perfectly. 

System Development 
Environment 

A very important component, to achieve 
productivity and quality, is the design 
environment. 

Our product is still fresh out of the cradle, 
which implies that the design environment is 
still immature. We want you to build this, in 
co-operation with our component design units 
and the users of our platform. I.e. take part in 
the definition of tools and methods as we 

identify the need for them, and then bring your 
expertise to our users, take part in their projects 
and plant the design environment there. 

You should expect an entrepreneurial 
atmosphere with lots of informal contacts 
within and outside our unit. We need to keep 
things in the right place, but also to move 
quickly. You will find a technically very 
competent organization, with an incredible 
accumulated experience of design in modern 
technologies. The unit as such >s however still 
young and we all need to work together to 
become not only very productive, but also very 
efficient. 

We expect you to be experienced in system 
design or engineering within telecom or 
datacom. Other competencies that will help 
you are management experience and knowledge 
about the basic technologies that we utilize. 
You will be given a lot of personal 
responsibility and should not expect too much 
guidance. This is a rapidly growing operation 
and you can grow with it. 
Welcome! 

For further information, contact: 
Bo Andren, phone 08-727 38 97 
e-mail: bo.andren@uab.ericsson.se 

Send your application to: 
Ericsson Utvecklings AB 
Personalenheten 
AL/U AB/P Birgitta Friis 
Box 1505 
125 25 ÄLVSJÖ 

e-mail: birgitta.friis@uab.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON 
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komplettera SPP med sin kompetens. Vi har ska
pat en organisation som ger stor frihet erbjuder 
snabb utveckling, fortlöpande kunskapsuppbygg
nad och inte minst en positiv gemskap. Vara kor
ta och informella beslutsvägar ger snabba resul
tat Till vår hjälp har vi ett antal direktrapporeran-
de resurscentra i Europa. Idag är vi ca 60 perso
ner och vi finns i Kista, norr om Stockholm. 

• Suportingenjör - ASIC-utvecklingsmiljöVår 
UNIX-baserade utvecklingsmiljö för ASIGs är 
marknadens modernaste och bland de mest 
avancerade. Ditt jobb blir att initiera, underhålla, 
uppdatera och verifiera vårt system. 

Du skall sätta upp scripts, hjälpa konstruktörer 
att komma igång, samordna med andra design
centra etc 

Arbetet kräver kunskap om ASIC design och kan 
kombineras med konstruktionsuppgifter. Vi an
vänder verktyg från bland annat Mentor och Sy-
nopsys. 

Kontakta: Per-Anders Carlstedt, 08 585 303 29, 
per-anders.carlstedt@era.ericsson.se, Pär Höög-
lund, 08 585 319 59, par.hooglund@era.erics-
son.se., Ansökan: Supportingenjör, Ericsson Radio 
Systems AB, KI/ERA/T/HS Elisabeth Sandström, 
Torshamnsgatan 23, 164 80 STOCKHOLM, elisa-
beth.sandstrom@era.ericsson.se. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Programvarukonstruktör 
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom 
Ericsson för försvarselektronik och mikrovägs-
kommunikation samt är centrum för Ericssons 
forskning och utveckling inom mikrovågsteknik 
och höghastighetselektronik. Enheten för Utveck
ling av datorplattformar ansvarar för konstruktion 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Elektronikkonstruktör 
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom 
Ericsson för försvarselektronik och mikrovågs
kommunikation samt är centrum för Ericssons 
forskning och utveckling inom mikrovågsteknik 
och höghastighetselektronik. Enheten för Utveck
ling av datorplattformar ansvarar för konstruktion 
och utveckling av datorstyrda presentations- och 
ledningssystem för ERIEYE. Dessa baseras på 
COTS (Commersial Of The Shelf). Systemen blir 
alltmer kraftfulla med ett flertal datorer i varje 
system. 

• Vi arbetar inom ett brett kompetensområde 
från kraft, mekanik och maskinvarukonstruktion 
till datorsystemkonfiguration och operativsystem. 

Vi söker dig som har några års erfarenhet inom 
konstruktion av elektroniksystem där du har kun
skap om datorsystem, kretskorts- och kablage-
konstruktion samt inköp. Delprojektledning kan 
bli aktuellt för dig som har intresse av det 

Kontakta: Per Austria 031-747 2326, per.au-
strin@emw.ericsson.se. Håkan Hallberg, 031-747 
2516, hakan.hallber@emw.ericsson.se. Ansökan: 
Elektronikkonstruktör ref nr 98-344, Ericsson 
Microwave Systems AB, Personal och Organisa
tion, 431 84 Mölndal. 
• • B B V > H E « n E W B H n H B a a l 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Systemkonstruktörer -
högre systemnivå 
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom 
Ericsson för försvarselektronik och mikrovågs
kommunikation samt är centrum för Ericssons 
forskning och utveckling inom mikrovågsteknik 
och höghastighetselektronik. Vår uppgift är att 

forma det totala systemet så att kundens krav på 
funktioner och prestanda optimeras. 

• Du kommer att få arbeta tillsammans med er
farna systemkonstruktörer och utveckla befintliga 
och framtida AEW-system. vi kan erbjuda arbete 
inom området systemkonstruktion radar, kommu
nikation, tal och datalänkar, där arbetet med att ta 
fram kompletta lösningar sker i nära samarbete 
med kund och samarbetspartners. Här värdesätter 
vi en bred erfarenhet och kompetens. 

Vi kan även erbjuda arbete inom området led
ningssystem och angränsande system. Även här 
värdesätts förmågan att specificera funktioner på 
en övergripande nivå. Arbetet bedrivs med många 
externa kontakter varför du behöver kunna ut
trycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som 
engelska. 

Kontakta: Roff Larsson, 031 747 1864, rolf.lars-
son@emw.ericsson.se. Erik Winberg, 031 747 
3561, erik.winberg@emw.ericsson.se. Ansökan: 
SYSTEMKONSTRUKTÖRER-Högre Systemnivå, ref 
nr 98-342, Ericsson Microwave Systems AB, Per
sonal och Organisation, 431 84 Mölndal. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Programvarukonstruktörer 
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom 
Ericsson för försvarselektronik och mikrovågs
kommunikation samt är centrum för Ericssons 
forskning och utveckling inom mikrovågsteknik 
och höghastighetselektronik. Vipa enheten för 
Systemdatorfunktion söker nya medarbetare. En
heten består idag av drygt IO personer och vi ar
betar med programvara inom flera ansvarsområ
den: 

• Vi ansvarar för utveckling av systemdatorfunk-
tionen i ERIEYE, vilket innebär att vi arbetar med 
databehandling och har tyngdpunkten på kom
munikation med operatör, radar och andra senso
rer, radioutrustning och navigationssystem. Exem
pel på teknikområden är realtidsprogrammering, 
datakommunikation, implementation av algorit
mer och grafiska användargränssnitt Vi arbetar nu 
främst i exportprojekt till bi a Brasilien och Gre
kland och behöver förstärkning inom både pro
grammering och integration. 

Vi arbetar i en utvecklingsmiljö med Sun ar
betsstationer under Unix, använder objektorien
teringsmetodik och kodar framförallt i Ada. Arbe
tet bedrivs gemensamt i projektorienterade team 
och innebär mycket kontakter både inom och 
utom enheten. Utbildning: Teknisk högskola eller 
motsvarande. 

Kontakta: Patrik Falk, 031 747 6646, 
patrik.falk@emw.ericsson.se. Svante Floden, 031 
747 1463, svante.floden@emw.ericsson.se. Ansö
kan: PROGRAMVARUKONSTRUKTÖRER, ref nr 98-
345, Ericsson Microwave Systems AB, Personal 
och Organisation, 431 84 Mölndal 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Programvarukonstruktör 
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom 
Ericsson för försvarselektronik och mikrovågs
kommunikation samt är centrum för Ericssons 
forskning och utveckling inom mikrovågsteknik 
och höghastighetselektronikVi på enheten för Ad
optiv målföljning söker nya medarbetare. Enhe
ten består idag av ca 10 personer och arbetar 
med programvaruutveckling. Vi ansvarar för ut
veckling av målföljningsfunktionen i ERIEYE, vilket 
innebära att vi arbetar med databehandling och 
har tyngdpunkten på implementering av målföl-
jealgoritmer och högnivåstyrning av radarsen
sorn. Objekt orientering och verifiering är viktiga 
beståndsdelar inom programvaruutvecklingen. 
Exempel på teknikområden är återanvändnings-
bara programkomponenter, realtidsdatabaser 
och regelbaserat beslutsfattande. 

• Vi arbetar i en utvecklingsmiljö med Sun ar
betsstationer under UNIX, använder objektorien
teringsmetodik och kodar i Ada. Arbetet bedrivs 
gemensamt i projektorienterade team och inne
bär mycket kontakter både inom och utom enhe
ten. 

Vi söker dig som är civilingenjör eller motsva
rande med intresse för programvarukonstruktion. 
Eftersom arbetet bedrivs i team och med mycket 
kontakter mot övriga konstruktionsenheter bör du 
ha lätt för att samarbeta. Att kunna se till helheten 
är också en viktig egenskap. 

Kontakta: Henrik Dotevall, 031-747 3453, hen-
rik.dotevall@emw.ericsson.se. Ansökan: Program
varukonstruktör, ref nr 98-340, Ericsson Microwa
ve Systems AB, Personal och Organisation, 431 84 
Mölndal. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Mekanikkonstruktion 
Sektionen Mechanical Design TDMA Systems and 
CSM Americas ansvarar för utveckling samt för
valtning av mekanik och kablage för både 
CMS88 och CMS30. Vi står inför nya utmaningar 
då vara produkter ska utvecklas in i framtiden 
och mota kraven på tredje generationens mobil
system och behöver förstärkning inom mekanisk 
konstruktion. Vi konstruerar radionära mekanik 
för stor serieproduktion och måste därför ta hän
syn till bl.a. EMC-, klimat-, produktsäkerhets- samt 
produktionskrav i konstruktionsarbetet Du kom
mer att ha mycket kontakt med vara underleve
rantörer och använda CAD-verktyget UniCrap-
hics. Konstruktionen rör både plåt, aluminiumpro
filer samt gjutning. 

• Vi hoppas på att Du kan driva mindre förstudier 
samt utvecklas till en god kravställare på externa 
leverantörer vid inköp konstruktioner externt. Lå
ter det spännande? Du som söker är driftig, har 
lätt att jobba i team samt har några års erfarenhet 
av konstruktion. 

Vi vill att Du behärskar både engelska och 
svenska i tal och skrift 

Kontakta: Anna Sterner, +46 8 7573109, 
anna.sterner@era.ericsson.se#9u#. Ansökan: Me
kanikkonstruktion, Ericsson Radio Systems AB, 
LR/H la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, inge-
gard.pettersson@era.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Objektledare 
Till vår enhet Software inom Terminal Develop
ment i Lund söker vi en objektledare. 
• Som objektledare kommer Du att leda utveck
lingen av programvara från idé till färdig produkt. 
Detta innebär att ta aktiv del i hela projektet samt 
koordinera utvecklingen inom flera grupper 

Din bakgrund är civilingenjör med erfarenhet av 
C kodning i realtidsmiljö. Har Du erfarenhet av 
projektledning är detta meriterande. Vidare har 
Du ett strukturerat arbetssätt, är uthållig samt trivs 
med att samarbeta i team. I Din kommunikation 
använder Du obehindrat engelska i tal och skrift. 

Kontakta: John Sarhede, 046 19 33 17, john.sar-
hede@ecs.ericsson.se., Ansökan: Objektledare SW 
- GH 00:009, Ericsson Mobile Communications 
AB, Personalenheten, 221 83 LUND, personalen-
heten@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Layoutkonstruktörer 
Energy Systems utvecklar, producerar och mark
nadsförprodukter för telekommunikation såsom 
strömförsörjningsutrustningar, klimat- och ener
giövervakningssystem samt energirelaterade 
tjänster. Till vår enhet OEM Power söker vi layout
konstruktörer för kundspecifik strömförsörjnings
utrustning inom radio- och telekommunikation. 

• I arbetet ingår konstruktion och utveckling av 
kretskortslayouter till nya kraftsystem såväl som 
variantkonstruktion och rationalisering av befintli
ga produkter. Arbetet utförs i IPL (Super Max E-
CAD). 

Önskvärda kvalifikationer är att du är högskole
ingenjör med Elteknisk inriktning, alternativt gym
nasieingenjör med erfarenhet av layoutkonstruk-
tion i kompakta elektronikenheter. Vidare måste 
du behärska engelska flytande i tal och skrift Ef
tersom arbetet sker till stor del i projektform, med 
kontakter med produktledning, leverantörer och 
produktion, är det av vikt att du har god samar
betsförmåga. 

Kontakta: Ulrika Berg, 08 721 6513, 
ulrika.berg@eka.ericsson.se., Cecilia Söderström, 
personal, 08 721 6708, 
cecilia.soderstrom@eka.ericsson.se. Ansökan: KP 
99073, Ericsson Components AB, KK/EKA/K/P 
Kristin Engh, 164 81 Kista, cv.energy@eka.erics-
son.se. 
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ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

GSM-utvecklare 
Mjukvaran år en ytterst viktig del av vara mobilte
lefoner och dess betydelse ökar för varje dag. 
Därför satsar vi hårt på att ståndigt förbättra vår 
utvecklingsmiljö och har tex. alltid verktyg som är 
"state of the art". Den snabba utvecklingstakten 

ställer oss hela tiden inför nya problem, som krä
ver ett stort matt kreativitet och initiativförmåga. 
Arbetet är alltså både omväxlande och stimule

rande. Vår enhet inom Research S Development 
som har ansvaret för utvecklingen av mjukvaran 
till vara mobiltelefoner, i synnerhet den hårdvaru-
nära delen, växer snabbt och behöver nya me
darbetare. 

• Ständiga behov av nya tjänster i GSM, tex. pa
ketdata och höghastighetsdata, kräver ny mjuk-
och hårdvara, som uppfyller högsta krav på pre
standa och säkerhet. För att skapa den optimala 
balansen mellan mjuk- och hårdvara samarbetar 
vi nära med vara ASIC-designers. Nu behöver vi 
förstärka vår enhet med personer som är intresse
rade av den här typen av utmaningar. Program
meringsspråket är C och programmeringen sker i 
realtidsmiljö. 

1 din bakgrund har du en civilingenjörsexamen 
eller liknande. Det har ingen betydelse om du är 
nyutexaminerad eller erfaren, vi har plats för bada 
kategorierna. Det viktigaste är att du är intresse
rad av realtidsprogrammering eller telekomut-
veckling. 

Kontakta: Kjell Jansson, 046-19 31 70, kjell.jans-
son@ecs.ericsson.se, Alf Ek, 046-19 35 62, 
alf.ek@ecs.ericsson.se. Ansökan: GSM-utvecklare -
Ref. G007, Ericsson Mobile Communications AB, 
Personalenheten, 221 83 LUND, personalenhe-
ten@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Chef - GSM BTS 
System Verification 
• En utmanande uppgift 2000! Vi söker en chef 
för vår avdelning för System Verification. Vi ansva
rar för HW-verifiering inklusive radioverifiering på 
systemnivå, miljöverifiering, HW-integration och 
produktkvalitet. Vi skapar testmiljön för GSM ra
dioverifiering. 

VI söker dig som kan anta utmaningen att ut
veckla verksamheten och medarbetarna att kla. a 
verifieringsbehoven under 2000 och 2001! Där ci
vilingenjör, högskoleingenjör eller motsvarande. 
Du har chefserfarenhet och ett genuint intresse 
för människor och utveckling! Du har helhetssyn, 
är drivande och har förmåga att lyssna och trivs i 
en mångkulturell miljö med högt tempo. 

Kontakta: Mats Anvret, 08-757 25 23, mats.anv-
ret@era.ericsson.se, Mikael Hofverberg, 08-757 30 
32, mikael.hofverberg@era.ericsson.se, Maria 
Palmskog, human resources, 08-585 339 87, ma-
ria.palmskog@era.ericsson.se. Ansökan: Chef -
GSM BTS System Verification, Ericsson Radio 
Systems AB, LR/H la Pettersson, 164 80 STOCK
HOLM, ingegard.pettersson@era.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Mekanikkonstruktörer 
Energy Systems utvecklar, producerar och mark
nadsförprodukter för telekommunikation såsom 
strömförsörjningsutrustningar, klimat- och ener
giövervakningssystem somt energirelaterade 
tjänster. Till vår enhet OEM Power söker vi meka
nikkonstruktörer för kundspecifik strömförsörj
ningsutrustning inom radio- och telekommunika
tion. 

• I arbetet ingår konstruktion och utveckling av 
nya kraftsystem såväl som variantkonstruktion 
och rationalisering av befintliga produkter. Du 
kommer huvudsakligen att arbeta med konstruk
tion i plast och plåt frän idé till färdig produkt. Ar
betet utförs i 3D solidmodellering i CAD-system 
(Unigraphics). 

Önskvärda kvalifikationer är att du är civil- eller 
högskoleingenjör med Maskinteknisk inriktning. 
Alternativt gymnasieingenjör med erfarenhet av 
byggsystem, kapsling av elektronik eller värmeled
ning i kompakta elektronikenheter. Vidare måste 
du behärska engelska flytande i tal och skrift Ef
tersom arbetet sker till stor del i projektform, med 
kontakter med produktledning, leverantörer och 
produktion, är det av vikt att du har god samar
betsförmåga. 

Kontakta: Ulrika Berg, 08-721 65 13, 
ulrika.berg@eka.ericsson.se, Cecilia Söderström, 
personal, 08-721 67 08, 
cecilia.soderstrom@eka.ericsson.se. Ansökan: KP 
99074, Ericsson Components AB 
cv.energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Desginer 
DESIGNER av programutvecklingsmiljö och/eller 
konfigurationshantering. Mjukvaran är en ytterst 
viktig del av vara mobiltelefoner och dess bety
delse ökar för varje dag. Därför satsar vi hårt på 

och utveckling av datorstyrda presentations- och 
ledningssystem för ERIEYE. Dessa baseras på 
COTS (Commersial Of The Shelf)- Systemen blir 
alltmer kraftfulla med ett flertal datorer i varje 
system. 

• Vi arbetar inom ett brett kompetensområde 
från kraft, mekanik och maskinvarukonstruktion 
till datorsystemkonfiguration och operativsystem. 

Vi söker dig med kunskap inom maskinnära 
programmering och datorsystem med erfarenhet 
inom något av följande: realtidssystem, signal-
och databehandling, DSP, Ada, C, Unix, VxWorks 
och VME-system. 

Kontakta: Per Austria 031 747 2326, per.au-
strin@emw.ericsson.se., Håkan Hallberg, 031 747 
2516, hakan.hallberg@emw.ericsson.se. Ansökan: 
Programvarukonstruktör ref nr 98-343, Ericsson 
Microwave Systems AB, Personal och Organisa
tion, 431 84 MÖLNDAL 
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attständigt förbättra var utvecklingsmiljö och har 
tex. alltid verktyg som är "state of the art". Den 
snabba utvecklingstakten ställer oss hela tiden 
inför nya problem, som kräver ett stort matt krea
tivitet och initiativförmåga. 

Arbetet är alltså både omväxlande och stimule
rande. Vår enhet inom Research & Development, 
som har ansvaret för utvecklingen av mjukvaran 
till vara mobiltelefoner, i synnerhet den hårdvaru-
nära delen, växer snabbt och behöver nya me
darbetare. 

• Arbetet består av vidareutveckling och under
håll av vår miljö för utveckling av programvaran i 
Ericssons mobiltelefoner. Förutom design och im-
plementering av utvecklingsmiljön, ingår stod till 
och utbildning av användarna. Utvecklingsmiljön 
består av en blandning av Microsoft Visual Studio 
och egenutvecklade verktyg. Vårt CM-system är 
Rational ClearCase. 

Du är en initiativrik problemlösare, helst med 
mångårig erfarenhet av de aktuella områdena. 
Det är önskvärt att du har allmänna färdigheter i 
programutvecklingsmiljö och/eller konfigura
tionssystem, samt gärna specifikt i Peri, Visual 
C++, Visual Basic eller ClearCase. Utvecklingsmil
jön används på flera utvecklingscentra runt om i 
världen. Därför är det viktigt att du behärskar eng
elska i tal och skrift. 

Kontakta: Peter Lerup, 046-19 31 07, peter.le-
rup@ecs.ericsson.se. Ansökan: Desginer - Ref. 
G008, Ericsson Mobile Communications AB, Per
sonalenheten, 221 83 LUND, 
personalenheten@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Senior System Managers 
Broadband to the Home! Mass-market services 
based on IP-networks will demand broadband 
access. Fixed wireless access will be a major com
petitive technology for the residential and small 
office/home office market! Fixed Radio Access is a 
sub business unit within New and Special Busi
ness Operations (BNSO). 

• We intend to become the world leader also in 
the field of fixed Internet connections via radio.lf 
you have technical expertise in any of areas be
low, we want you to join us in the challenge of 
launching a new family of broadband radio 
systems; TCP/IP networking and securityOAM. Ter
minal/Consumer products. Broadband Radio 
networks. Wireless Ethernet. 

We are looking for three System Managers that 
enjoy working in the areas of data communica
tion and radio technology in a dynamic internatio
nal environment. 

We expect You to be a strong team player with 
substantial achievements from relevant areas. You 
have a M.Sc. degree within telecommunication. 
You are result oriented with a drive! If You have 
few years of experience apply for System Mana
ger, if You have several years of experience apply 
for Senior System Manager. 

Contact: Stefan Axelsson, +46 8 764 05 63, ste-
fan.axelsson@era.ericsson.se. Application: Senior 
System Managers, Ericsson Radio Systems AB, 
SC/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 STOCK
HOLM, mari.skoglof@era.ericsson.se. 

Service Program Managers 
• We are looking for Program Mangers within the 
below areas. Customer Support (Hw & Sw sup-
port)Network Design/Network Performance Im
provement Data, Network/Total Solutions, 
Network Roll-Out and Integration Competence 
Development 

You are expected to be a prime mover, a facili
tator and a driving force behind successful co-or-
dination of service development, service sales, 
service introduction, service delivery and service 
follow-up within your area. 

For all positions we believe you are a Product or 
a Project Manager preferably with skills in the 
area of Customer Services. You should communi
cate with easy in English and Swedish. These po
sitions require co-ordination between different 
functions. It is important that you are creative, 
outgoing, independent though co-operative and a 
driver with interpersonal and communication 
skills. 

Contact: Björn Ljungström, +46 8 764 08 14, 
bjorn.ljungstrom@era.ericsson.se. Application: 
Service Program Managers, Ericsson Radio 
Systems AB, SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 
STOCKHOLM, mari.skoglof@era.ericsson.se. 

Strategic Sourcing Manager 
• We intend to become the world leader also in 
the field of fixed Internet connections via 
radio.You will handle the sourcing for the second 
generation wireless broadband system, this 
means set agreements for everything from tech
nology to OEM. You will also follow up our exis
ting agreements for parts of our product portfolio. 

Contact: Peter Brokmar, +46 8 764 04 08, 
peter.brokmar@era.ericsson.se. Application: Stra
tegic Sourcing Manager, Ericsson Radio Systems 
AB, SC/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 Stock
holm, mari.skoglof@era.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
KISTA 

ASIC konstruktion/ 
verifiering av Bluetooth 
Baseband 
• Vi söker Dig som vill vara med och konstruera 
digitala ASIC till morgondagens trådlösa kommu
nikationsteknologi. Bluetooth-teknologin är ett 
nytt koncept för trådlös kortdistans kommunika
tion via radio, som möjliggör kommunikation 
mellan enheter, som tex. mellan en mobiltelefon 
och en PC 

Vi är en enhet som idag arbetar med utveckling 
av basbands ASIC för Bluetooth. Vi söker Dig som 
har gedigen erfarenhet av digital ASIC utveckling 
med VHDL och ASIC verifiering. Du har gedigen 
erfarenhet av VHDL på RTL nivå och är van att 
omsätta funktionsspecifikationer till syntesbar 
VHDL kod. Har Du kunskaper inom digital kon
struktion, digital signalbehandling, microproces-
sorer, Unix och C-programmering så är detta me
riterande. Vi förutsätter också att Du har erfaren
het av verktyg från Synopsys och Mentor (Model-
Sim). 

För att trivas hos oss måste Du vara målinriktad, 
drivande och duktig på att samarbeta. Du gillar att 
arbeta i ett högt tempo och Du är intresserad av 
att utvecklas i en snabb och dynamisk värld. Vi ar
betar i en internationell miljö med många externa 

Kreativ och inspirerande 
Projektledare sökes! 

Vi behöver Din hjälp för att utveckla framti
dens system för telefoni och datacom! Ericsson 
Utvecklings AB söker fler medarbetare. 

Ericsson Utvecklings AB är ett fristående 
bolag inom Ericssonkoncernen. Vi förser 
Ericsson och dess kunder med plattformspro
dukter för telekommunikation, telekommuni
kationstjänster och utvecklingsstöd. Ericsson 
Utvecklings AB ansvarar för den fortlöpande 
utvecklingen av AXE-systemet som är världens 
mest installerade telefonisystem, samt andra 
basprodukter inom telekommunikation för 
mobil, fast och bredbandsprodukter. Ericssons 
100.000 anställda är verksamma i mer än 130 
länder. Ericssons samlade kompetens inom 
fasta och mobila nät, mobiltelefoner och info-
komsystem gör företaget till världsledande 
leverantör inom telekommunikation. 
www.ericsson.se/SE/uab 

Projektledare 
Vi har en unik chans för Dig som gillar att leda 
projekt med högt tempo, ny spännande teknik, 
uppskattade produkter och dessutom tillsam
mans med ett kompetent och trevligt gäng på 
Ericsson Utvecklings AB. 

Vi är en produktutvecklingsavdelning på 
Ericsson Utvecklings AB i Älvsjö som utveck
lar driftstödsystem till Ericssons telekomplatt-

formar. Vi är det lilla företaget i företaget med 
produktutveckling från idé till CD. Här 
bygger vi applikationerna som kunderna verk
ligen ser och dagligen använder för driften av 
sina telesystem. 

Vi är stolta för vara produkter och vår 
ambition är att utveckla nya effektiva verktyg 
till vara kunder. Varje ny applikation har unika 
förutsättningar och krav. Vi anpassar metoder 
och verktyg efter uppgiften och naturliga kom
ponenter hos oss är C+ + , Java, RMI, Corba, 
COM+, XML, WWW, m.m. Vår primära 
utvecklingsmiljö är WindowsNT vilket ger oss 
stora fördelar. 

Vi söker nu efter en projektledare som är 
beredd att axla ansvaret för ledningen av ett av 
vara viktigaste projekt. Projektet skall utveckla 
en ny infrastruktur för Element Management 
samt ett antal viktiga applikationer för opera
törer och experter. Vår ambition är att moder
nisera användargränssnittet mot dagens AXE, 
men samtidigt bygga en infrastruktur med 
verktyg som kan användas för de nya plattfor
mar som tas fram inom Ericsson. 

För att klara av arbetet vill vi att Du har 
tidigare erfarenhet av projektledning. Du skall 
också tycka om att arbeta med ny teknik i en 
ständigt föränderlig värld full av nya utmaningar. 
Du måste absolut vara drivande, kreativ och 
inspirerande. I bagaget ser vi också helst att Du 
har en relevant akademisk utbildning. 

Det är en tuff men definitivt inspirerande 
utmaning. Är Du ratt person? Kontakta oss! 

Ansvarig för tjänsten är Christer Fryxell, som 
kan nås på 08-727 56 97 eller säkrast per e-mail 
på Christer.Fryxell@uab.ericsson.se 

Skriftlig ansökan skickas till: 
via mail: birgitta.friis@uab.ericsson.se 

via post: 
Birgitta Friis 
Personalavdelningen 
Ericsson Utvecklings AB 
125 25 Älvsjö 

Make yourself heard. 
ERICSSON 

mailto:rup@ecs.ericsson.se
mailto:personalenheten@ecs.ericsson.se
mailto:fan.axelsson@era.ericsson.se
mailto:mari.skoglof@era.ericsson.se
mailto:bjorn.ljungstrom@era.ericsson.se
mailto:mari.skoglof@era.ericsson.se
mailto:peter.brokmar@era.ericsson.se
mailto:mari.skoglof@era.ericsson.se
http://www.ericsson.se/SE/uab
mailto:Christer.Fryxell@uab.ericsson.se
mailto:birgitta.friis@uab.ericsson.se


36 J O B B N Y T T KONTAKTEN NR 1 2000 

kontakter varför vi förutsätter att Du kommunice
rar väl på engelska i tal och skrift. VI söker Dig 
som är erfaren civilingenjör från data-, elektro-, el
ler tele-området, teknisk fysik eller har motsvaran
de bakgrund. 

Kontakta: Peter Wickström, +46 8 757 25 06, pe-
ter.wickstrom@ecs.ericsson.se. Ansökan: ASIC 
konstruktion/verifiering av Bluetooth Baseband, 
Ericsson Mobile Communications AB, KI/ECS/HKS 
Anna Pelkonen, 164 80 Stockholm, anna.pelko-
nen@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB, 
KARLSKRONA 

Designer 
Telematiklösningar 
Ericsson Software Technology AB utvecklar pro
dukter och tjänster med den senaste tekniken in
om mobiltelefoni, företagskommunikation och 
programvaruteknik. Vi är ett ungt och expansivt 
företag med ca 800 anställda. Huvudkontoret 
finns i Karlskrona men vi har också kontor i Ron
neby, Malmö och Sundbyberg. Vårt företag ingår 
också i det lokala nätverket TelecomCity som be
står av ett flertal expansiva IT/telekomföretag i 
Karlskronaregionen. Vi är 10 personer i full gång 
med att att fram prototyper för Telematik och 
skulle vilja ha någon mer designer med i grup
pen. Telematik är kort och gott att möjliggöra 
kommunikation mellan maskin-maskin-männi
ska, detta för att tex ändra pris eller veta när det 
är dags att fylla på cola burkar i en lask automat, 
utan att behöva besöka automaten. Vi använder 
oss idag av Java, C/C++ och XML 

• Du är den som skall vara med och analysera 
vilka komponenter som behöver tas fram för att få 
ett fungerande telematiksystem, implementera 
dessa och testa att de fungerar tillsammans. Du 
skall delta i systemstudier, analysera krav och fö
reslå lösningar. Har du även kunskaper om di
mensionering, installation och tuning av databa
ser så är det ett extra plus. Om du är intresserad 
av att jobba med design inom ett nytt område 
kan detta vara ditt drömjobb. Vi erbjuder dig att 
jobba på en liten avdelning, inom ett nytt område 
med ny teknik för att även få maskiner att prata 
med varandra, ett område som dessutom är hett 
på marknaden. 

Kontakta: Eva Nilsson, 0455-39 56 53, eva.nils-
son@epk.ericsson.se. Ansökan: Designer Telema
tiklösningar, Ericsson Software Technology AB, 
KA/EPK/HH Annika Larsson, Box 518, 371 23 
KARLSKRONA, job@epk.ericsson .se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Teknikinformatörer 
CPI and Implementation Methods S Products, Ra
dio, LRN/Z, är en PDU (Product Development 
Unit) och vi utarbetar CPI (Customer Product In
formation), verktyg och installations-materiel. Just 
nu händer mycket spännande inom CPI-områ-
detlnom sektionen LRN/ZH ansvarar vi för Test 
Methods and Test Equipment Vi år en sektion pä 
12 glada personer som söker fler teknikinforma
törer! Vi tar fram testmetoder och testhjälpmedel 
för CSM Radiobasstationer och annan utrustning 
pä site. 

• Arbetsuppgifter innebär att utifrån faktaunder
lag utveckla testmetoder, verifiera dem i vårt lab, 
samt dokumentera dem som strukturerad infor
mation för definierade målgrupper. Vi använder 
Tag Tool och SGML och skriver på engelska. 

Du kommer att få arbeta under stort eget an
svar i en kompetent omgivning med intressanta 
uppdrag som kräver stor flexibilitet. Din bakgrund 
är antingen högskoleutbildad teknikinformatör el
ler civilingenjör med intresse av kunddokumenta
tion, eller motsvarande. 

Kontakta: Mats Persson, 08-585 346 17, 
mats.x.persson@era.ericsson.se. Ansökan: Teknik
informatörer, Ericsson Radio Systems AB, LR/H la 
Petterssonq, 164 80 STOCKHOLM, ingegard.pet-
tersson@era.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, KUNGENS KURVA 

FPGA-Designer 
Behovet av bandbredd inom telekom- och data-
komtillåmpningar ökar ständigt och överträffar 
ofta de mest agressivt ställda prognoser Teknolo
gin för att mota denna utmaning finns inom Op
tiska nät och WDM (våglängds-multiplexering). 
WDM är därför den snabbast växande teknologin 
inom telekom idag. Ericsson ser denna teknik 
som ett viktigt kärnområde och ökar därför sin 
satsning på utveckling av optiska nätlösningar 
och nätkomponenter baserade pä WDM-teknik 

Vår produktfamilj ERION (ERicsson Optical 
Networking) har redan ett fotfäste på marknaden 
och vi utvecklar för närvarande ett tredje genera
tionens system som ska klara av att skicka 32 ka
naler med 10 Cbit/s vardera över flera hundra ki
lometer fiber. 

• Du kommer att ingå i sektionen för Elektronik
design. Du ska arbeta med FPGAer som används 
för att styra vara olika optosystem. Vi jobbar på en 
UNIX-plattform och använder HDL-språken Verilog 
och VHDL samt verktyg från Synopsys, Mentor och 
Xilinx. Du bestämmer komponentval och partitio-
nering samt programmerar FPGAerna som styr 
och övervakar vara transmissionssystem. 

Du är civil- eller gymnasieingengör med erfa
renhet av FPGAer eller ASIC-design. 

Kontakta: Magnus Öberg, chef. Optical Systems 
Design, 08-719 20 31, magnus.oberg@etx.erics-
son.se, Anita Lindqvist, Personal, 08-681 21 92, 
anita.lindqvist@etxericsson.se. Ansökan: FPGA-
Designer, Ericsson Telecom AB, Susanne Hellberg, 
KK/ETX/W/H, 126 25 STOCKHOLM, susanne.hell-
berg@etxericsson.se. 

Analogkonstruktör 
• Du kommer att ingå i sektionen för Elektronik-
design. Vi söker en person med erfarenhet av ge
nerell analogdesign + mixed signal (LF, låg effekt). 
Dina konstruktioner kommer att ingå på flertalet 
av kretskorten i WDM-familjen, men tyngdpunk
ten kommer att vara inom transponderdesign. Du 
är med från idéstadiet via komponentval och spe
cifikation till korttest Simuleringar gör du med 
SPICE, tex 

Du är civil- eller gymnasieingenjör med några 
års erfarenhet. 

Kontakta: Magnus Öberg, chef, Optical Systems 
Design , 08-719 20 31, magnus.oberg@etx.erics-
son.se, Anita Lindqvist Personal, 08-681 21 92, 
anita.lindqvist@etx.ericsson.se. Ansökan: Analog
konstruktör, Ericsson Telecom AB, Susanne Hell
berg, KK/ETX/W/H, 126 25 STOCKHOLM, susan-
ne.hellberg@etxericsson.se. 

HF-konstruktör 
• Du kommer att ingå i sektionen för Elektronik
design. Du har erfarenhet av analog/digital hög-
frekvensdesign, gärna med radiobakgrund. Du 
kommer att jobba med transponderdesign vilket 
innebär att du ska göra bredbandiga konstruktio
ner från 0.1 till 10 Gbit/s. Du är med hela vägen 
från idé till slutlig korttest. Mätningar kan du själv 
göra i labbet. Har du erfarenhet från HF-layout 
och/eller HF-CAD så är det ett stort plus. 

Du är civilingenjör med några års erferenhet. 

Kontakta: Magnus Öberg, chef. Optical Systems 
Design, 08-719 20 31, magnus.oberg.@etxerics-
son.se, Anita Lindqvist, Personal, 08-681 21 92, 
anfta.lindqvist@etxericsson.se. Ansökan: HF-kon
struktör, Ericsson Telecom AB, Susanne Hellberg, 
KK/ETX/W/H, 126 25 STOCKHOLM, susanne.hell-
berg@etxericsson.se. 

Digitalkonstruktör 
• Du kommer att ingå i sektionen för Elektronik
design. Vi söker en person för design och imple-
mentering av mikroprocessor/ FPGA/CPLD i hård-
varukonstruktioner. Det handlar i första hand om 
digitala konstruktioner men även analoga opto-
komponenter ingår. Vi är i behov av nya lösningar 
som kräver god kännedom om seriella/parallella 
interface liksom även olika typer av minnesarki
tekturer. Vi arbetar med Ericsson-specifika kon
struktionsverktyg för schemaritning (Concept) och 
layout (IPL). 

Du är civil- eller gymnasieingenjör med erfaren
het inom digitalkonstruktion. 

Kontakta: Magnus Öberg, chef, Optical Systems 
Design, 08-719 20 31, magnus.oberg@etxerics-
son.se, Anita Lindqvist, Personal, 08-681 21 92, 
anita.lindqvist@etxericsson.se. Ansökan: Digital
konstruktör, Ericsson Telecom AB, Susanne Hell
berg, KK/ETX/W/H, 126 25 STOCKHOLM, susan-
ne.hellberg@etxericsson.se. 

Optoingenjör, Förstärkare 
• Du kommer att ingå i gruppen för Optode-
sign.Du kommer att ingå i ett mycket kompetent 
förstärkarteam och hjälpa till med utvärdering av 
nya optiska förstärkare, kontakter med underleve
rantörer mätplatsuppbyggnad, beräkning av 
systemprestanda, samt eventuellt design av 
elektronik för styrning och kontroll av förstärkarna. 

Du är civilingenjör eller teknologie doktor med 
erfarenhet av optiska förstärkare. 

Kan du något om elektronikkonstruktion är det 
ett plus. 

Kontakta: Magnus Öberg, chef, Optical Systems 
Design, 08-719 20 31, magnus.oberg@etx.erics-
son.se, Anita Lindqvist, Personal, 08-681 21 92, 

anita.lindqvist@etxericsson.se. Ansökan: Op
toingenjör, Förstärkare, Ericsson Telecom AB, Su
sanne Hellberg, KK/ETX/W/H, 126 25 STOCK
HOLM, susanne.hellberg@etx.ericsson.se. 

Opto/elektronikingenjör, 
transpondrar 
• Du kommer att ingå i gruppen för Optodesign. 
En optisk transponder består av en optisk motta
gare, elektronik som snyggar upp signalen och 
gör en del brthantering och slutligen en vågläng
dsspecifik laser. Din uppgift blir att i transponder-
teamet testa nya lasrar, diskutera med underleve
rantörer, hjälpa till med mottagardesign, göra 
transmissions-mätningar m.m. 

Du är civilingenjör med erfarenhet av lasrar, 
mottagare eller optoelektronikdesign. 

Kontakta: Magnus Öberg, chef, Optical Systems 
Design, 08-719 20 31, magnus.oberg@etxerics-
son.se, Anita Lindqvist, Personal, 08-681 21 92, 
anita.lindqvist@etx.ericsson.se. Ansökan: 
Opto/elektronikingenjör, transpondrar, Ericsson 
Telecom AB, Susanne Hellberg, KK/ETX/W/H, 126 
25 STOCKHOLM, 
susanne.hellberg@etx.ericsson.se. 

Optoingenjör, optiska filter 
• Du kommer att ingå i gruppen för Optode
sign.Du kommer huvudsakligen att arbeta med 
optiska våglängdsfilter och deras användning. Du 
är med hela vägen från nätidé och komponent-
och leverantörsval via test och verifiering, till kort
design och systemintegration. Arbetet är av pro
jekttyp med blandat teoretisk och praktiskt arbete, 
med en del externa leverantörskontakter. Är du 
bra på fiberhantering så är det ett plus. 

Du är civilingenjör eller teknologie doktor med 
erfarenhet av optiska komponenter. 

Kontakta: Magnus Öberg, chef, Optical Systems 
Design, 08-719 20 31, magnus.oberg@etx.erics-
son.se, Anita Lindqvist, Personal, 08-681 21 92, 
anita.lindqvist@etx.ericsson.se. Ansökan: Op
toingenjör, optiska filter, Ericsson Telecom AB, Su
sanne Hellberg, KK/ETX/W/H, 126 25 STOCK
HOLM, susanne.hellberg@etxericsson.se. 

EERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Senior Test Methods 
Engineer 
CPI and Implementation Methods & Products, Ra
dio, LRN/Z, är en PDU (Product Development 
Unit) och vi utarbetar CPI (Customer Product In
formation), verktyg och installations-materiel. Just 
nu händer mycket spännande inom CPI-området 
Inom sektionen LRN/ZH ansvarar vi för Test Met
hods and Test Equipment Vi är en sektion på 12 
glada personer som saker fler teknikinformatörer! 
Vi tar fram testmetoder och testhjälpmedel för 
CSM Radiobasstationer och annan utrustning på 
site. 

• Dina uppgifter kommer att vara följande: Stöd-
ja/supporta vara teknikinformatörer med fälttest-
kompetens. Kontinuerligt utveckla test i fält m a p 
nya produkter/förutsättningar. Utveckla samarbe
te med testansvariga i fabrik (främst Cabinet As
sembly Test). Utveckla samarbete med/undersöka 
testbehoven hos vara kunder. Nära samarbete 
med berörda produktledningar. 

Du kommer att få arbeta under stort eget an
svar i en kompetent omgivning med intressanta 
uppdrag, som kräver stor flexibilitet I din bak
grund ingår troligtvis flera års erfarenhet av arbete 
inom installation/test av radiobas-siter. Vi söker 
dig som är högskoleingenjör eller motsvarande, 
en drivande person med intresse för att lära och 
instruera andra och en utåtriktad läggning. 

Kontakta: Mats Persson, 08-585 346 17, 
mats.x.persson@era.ericsson.se. Ansökan: Senior 
Test Methods Engineer, Ericsson Radio Systems 
AB, LR/H la Pettersson, 165 80 STOCKHOLM, ing-
egard.pettersson@era.ericsson.se. 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmam 
ERICSSON TELECOM AB, NACKA STRAND 

Configuration Manager 
The business unit Datacom Networks & IP Servi
ces is responsible for solutions for datacommuni-
cations and IP services and we are now laun
ching a number of exciting products and 
networks solutions that dramatically will change 
the way telecom networks are implemented. Var 
enhet är ansvarig för att utveckla produkter för 
drift och övervakning av datanät, med tyngd
punkt pä AXD 301 ATM/FR/MPLS nät men även 
dess viktigaste access växlar som AXI540, AXD 
321, AXD 311. Vi gör standardlöstningar inom 
områdena konfiguration, kvalitets- och felöver

vakning och säkerhet för AXD 301 men utför ock
så specialanpassningar för större operatörer. De 
viktigaste kunderna nu är AT&T nät för leased li
nes (US), NTT DoCoMo transportnät för WCDMA 
(Japan) och BT NCS (UK).För att klara av vara 
åtaganden behöver nu utvecklingsenheten för
stärkas med mera duktigt folk. 

• Som Configuration Manager skall du stödja en
heten och till viss del externa designcenter med 
ordning och reda i produktionsmiljön. Idag är CM 
en utspridd funktion på projektledare, chef och 
designers. Det fungerar men vi har kommit till in
sikt att du behövs för att få bra kvalitet i CM arbe-
tet.Arbetsuppgifterna består av: Ansvara och stöd
ja vår CM-miljö: Perforce Ansvara för byggningar, 
m.h.a make-system, Perforce Definiera och under
hålla produkter/document i PRIM/GASK Ansvara 
för enhetens felrapporthantering, uppföljning och 
statistik. 

Du har ordningssinne, är en positiv lagspelare, 
har erfarenhet av CM arbete, och gärna kunska
per/erfarenhet av Unix/Java/C++ utvecklingspro
jekt. VI jobbar mycket internationellt så bra eng
elska är ett baskrav. Vi har en bra blandning av er
faret och nytt folk, dock, en viss mansdominans 
råder. Vi ser gärna kvinnliga sökanden. Om du 
skickar din ansökan via E-mail skicka en kopia till 
Peter. 

Kontakta: Peter Pierrau, -t-46 8 422 06 84, 
peter.pierrau@etx.ericsson.se. Ansökan: Configu
ration Manager, Ericsson Telecom AB, 
NA/ETX/D/H Siw-Britt Johansson, 131 89 STOCK
HOLM, siw-britt.johansson@etx.ericsson.se. 

Designers 
• Som designer jobbar du i små team (4-7 st) 
som jobbar med allt ifrån kravanalys till stod av 
fältprov hos kund. Att jobba med Network Mana
gement innebär att man måste; Ha/bygga upp 
breda kunskaper inom Datacom (IP/ATM/FR), 
Network Management standarder (SNMP/CMIP), 
tredjeparts produkter (t ex llog/Rules, Openmas-
ter, MLM, NetHealth), men kanske framförallt 
konsten att utveckla kvalitetsprogramvara i olika 
former. Exempel på verktyg vi ansänder är Unix, 
C++, Java, RDB (Sybase, Oracle), GNU, CORBA, 
Perforce (CM), Purify, Quantify, UML 

Vi arbetar mycket internationellt så bra engelska 
är ett baskrav, och du bör vara beredd på att resa 
då och då. Du bör vara en positiv lagspelare, ha 
inställningen att en tillräckligt bra lösning i tid till 
kund är lyckan, inte den ultimata algoritmen. Har 
du erfarenhet inom några av de ovanstående om
rådena, vill jobba med Datacom Network Mana
gement, hör av dig så får du en kul och intressant 
framtid. Vi har en bra blandning av erfaret och 
nytt folk, dock, en viss mansdominans råder, och 
vi ser gärna kvinnliga sökanden. Om du skickar 
din ansökan via E-mail skicka en kopia till Peter. 

Kontakta: Peter Pierrau, +46 8 422 06 84, 
peter.pierrau@etx.ericsson.se. Ansökan: Desig
ners, Ericsson Telecom AB, NA/ETX/D/H Siw-Britt 
Johansson, 131 89 STOCKHOLMsiw-brittjohans-
son@etxericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Mikrovågskonstruktör 
TDMA 
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd 
och bred kompetens inom trådlös kommunika
tion. Vi är verksamma inom radioaccess system 
för trådlös telefoni, basstationer, antennära pro
dukter och transmissionssystem för analoga och 
digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet 
finns i Kista och vi är idag ca 1400 anställda. In
om Ericsson är RSA kant som ett okonventionellt 
men resukatinriktat företag. Så vill vi fortsätta att 
vara. Vår kultur bygger på att vi klarar det omöjli
ga, det som ingen förut har gjort Vi säger om oss 
själva att vi är flyhånta, snabbfotade, jordnära, 
kundnära och uppfinningsrika. Det handlar verk
ligen om passion för det vigör. 

• Som mikrovågskonstruktör kommer du att ar
beta med att specificera, konstruera och verifiera 
mikrovågsprodukter, exvis filter och combiners. I 
arbetet ingår att bygga upp teoretiska modeller av 
filtersystem som simuleras i vara utvecklingsverk
tyg. Goda möjligheter till vidareutbildning finns. 
Utmanande arbetsuppgifter finns både för dig 
med många års erfarenhet och för dig som är 
nyutexaminerad. 

Vi söker speciellt dig som har erfarenhet från 
produktion av filter- eller combiner för radio-
basstationer, men har ett intresse av att utvidga 
dina kunskaper mot utveckling, med andra ord 
ser vi gärna att du har gatt den långa vägen. Det 
viktigaste är dock att du har ett brinnande intresse 
av mobiltelefoni i allmänhet och mikrovågsteknik 
i synnerhet Vi vill att du har goda kunskaper i 
engelska, både tal och skrift Som person är du 
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initiativrik, ansvarsfull, drivande, öppen och har 
lätt för att samarbeta och knyta kontakter. 

Kontakta: Magnus Marthinsson, 08-757 15 71, 
Bim Ahlström, personal, 08-757 16 74. Ansökan: 
Mikrovågskonstruktör TDMA, Ericsson Radio Ac
cess AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 
Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se. 

Mekanikkonstruktör X 
• Befattningen som mekanikkonstruktör innebär 
konstruktion, beräkning och framtagning av till
verkningsunderlag samt konstruktionsverifieringar 
och produktionssättning. Arbetet innebär mycket 
kontakt med leverantörer och klienter vilket krä
ver en välutvecklad social kompetens, affärsmäs
sighet och goda språkkunskaper i engelska och 
svenska. Har du kunskaper i ytterligare ett officiellt 
EU-språk är detta en merit. 

VI söker dig som är civilingenjör M eller motsva
rande. Du har erfarenhet av mekanisk konstruk
tion i utvecklingsprojekt, 3D CAD, gärna Unigrap-
hics samt erfarenhet av prototypframtagning un
der tidspress. Har du kännedom om EMC, kylning 
och byggsätt är detta meriterande. Som person är 
du drivande och har förmåga art entusiasmera di
na medarbetare. Du har även förmåga att arbeta 
självständigt i konsultroll mot projekten. 

Kontakta: Per Engblom, 08-404 50 66, Pia Bolm-
gren Svensson, personal, 08-585 341 35. Ansö
kan: Mekanikkonstruktör X, Ericsson Radio Access 
AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11,164 93 Stock
holm, jobb@rsa.ericsson.se. 

Systemingenjör X 
• I arbetsuppgifterna som systemingenjör ingår 
systemarbete gällande radiobasprodukter för 

GSM, NMT och TACS-system vilket innebär tek
niskt analysarbete, kravnedbrytning och aktiv kra
vuppföljning. All produktutveckling drivs i projekt
form. 

Vi söker dig som är civilingenjör eller motsva
rande med erfarenhet från produktutveckling och 
projektarbete. Som person är du initiativrik, flexi
bel, samarbetsvillig samt har helhetssyn och ett 
konstruktivt tänkande. 

Kontakta: Vivi-Ann Johansson, 08-404 21 05, Pia 
Bolmgren Svensson, personal, 08-585 341 35. 
Ansökan: Systemingenjör X, Ericsson Radio Access 
AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 Stock
holm, jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Mätsystemutvecklare 
WCDMA 
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd 
och bred kompetens inom trådlös kommunika
tion. Vi är verksamma inom radioaccess system 
för trådlös telefoni, basstationer, antennära pro
dukter och transmissionssystem för analoga och 
digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet 
finns i Kista och vi år idag ca 1400 anställda. In
om Ericsson är RSA kant som ett okonventionellt 
men resultatinriktat företag. Så vill vi fortsätta utt 
vara. Vår kultur bygger på att vi klarar det omöjli
ga, det som ingen förut har gjort Vi säger om oss 
själva att vi är flyhänta, snabbfotade, jordnära, 
kundnära och uppfinningsrika. Det handlar verk
ligen om passion för det vi gör. 

• Du kommer i huvudsak att arbeta med att vida
reutveckla och underhålla vårt automatiska test
system för ANP-delarna, dvs MCPA, filter, TMA m 

m i WCDMA Systemet är idag inriktat på MCPA 
(Multi-Carrier Power Amplifier) och programmer
ing sker med HP-VEE. Vidare ingår verifiering av 
ANP-delar i ditt arbete. 

Vi söker dig som är civilingenjör eller högskole
ingenjör. Du har erfarenhet av programmering 
(gärna HP-VEE), verifiering av radiosystem med 
anvisning på prestanda, EMC, klimat m m. Har du 
även kännedom om testverktyg och testsystem är 
detta en merit Du har ett brinnande teknikintres
se och har lätt för att arbeta i grupp. 

Kontakta: Pekka Urmio, 08-757 16 42, Bim 
Ahlström, personal, 08-757 16 74. Ansökan: Mät
systemutvecklare WCDMA, Ericsson Radio Access 
AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 Stock
holm, jobb@rsa.ericsson.se. 

Teamieader WCDMA 
• Du kommer att arbeta med att underhålla och 
vidareutveckla vårt automatiska mätsystem för 
MCPA (Multi-Carrier Power Amplifier). Mätsyste
met skall klara av både prestanda och verifiering 
samt funktionsverifiering. Vidare ingår program
mering, mätteknik och förståelse för mobilsystem. 

Vi söker dig som är civilingenjör eller erfaren 
högskoleingenjör. Du har erfarenhet av prestan
da- respektive funktionsverifiering samt program
mering, helst HP-VEE. Du har även kunskap om 
radionät och ett stort teknikintresse och har för
måga att kunna leda och arbeta i grupp. 

Kontakta: Pekka Urmio, 08-757 16 42, Bim 
Ahlström, personal, 08-757 16 74. Ansökan: 
Teamieader WCDMA Ericsson Radio Access AB, 
KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 Stockholm, 
jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Programvarukonstruktör 
Cellular Transmission system (CIS) är ett af
färssegment inom Ericsson Radio Access AB. Vi 
erbjuder kompletta transmissionssystem för alla 
mobila tillämpningar. Systemen ökar utnyttjande
grad av infrastruktur och ger ökad kontroll, flexi
bilitet och tillförlitlighet För att kunna mota kun
dernas krav på snabba lösningar krävs självstän
diga och kunniga medarbetare. CTS består för 
närvarande av 80 personer och nu behöver vi 
utöka vår personalstyrka med ytterligare perso
nal. Som programvarukonstruktör kommer du att 
arbeta med systemering och utveckling/program
mering av tillämningar i driftstödsystem för 
transmissionssystem. Tjänsten innebär att du pe
riodvis kommer att vara placerad i Helsingfors. 

• Du som söker är civilingenjör alternativt erfaren 
gymnasie- eller mellaningenjör. Du har minst 2-3 
års erfarenhet av C/C++, Windowsprogrammer-
ing och/eller Unix samt Client/Server mot någon 
databasmiljö (Sybase, Oracle). Vi söker dig som 
har lätt för att arbeta självständigt och har en god 
social kompetens. Du har förmågan att finna lös
ningar där andra ser problem. 

Kontakta: Anders Eriksson, 08-404 45 10, Made
leine Koch, personal, 08-757 17 49. Ansökan: Pro
gramvarukonstruktör, Ericsson Radio Access AB, 
KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 Stockholm, 
jobb@rsa.ericsson.se. 

Installatör 
• Som installatör kommer du att driva självstän
diga projekt vilket innebär att installera, testa och 
drrftsätta DXX/Minilink hos kund. I arbetet ingår 

Specialist inom Firmware Design! 
Ericsson Utvecklings AB är ett fristående bolag 
inom Ericssonkoncernen. Vi förser Ericsson och 
dess kunder med plattformsprodukter för tele
kommunikation, telekommunikationstjänster 
och utvecklingsstöd. Ericsson Utvecklings AB 
ansvarar för den fortlöpande utvecklingen av 
AXE-systemet, som är världens mest installerade 
telefonisystem, samt andra basprodukter inom 
telekommunikation för mobil, fast och bred-
bandsprodukter. Du finner oss i Älvsjö, strax 
söder om Stockholm. 

Vi är en enhet på cirka 70 personer som 
arbetar med utveckling av maskinvara och 
maskinvarunära programvaror inom "Core 
Switching Products". Produkter som vi arbetar 
med är väljare, väljarnätsterminaler för termi-
nering 2/155 Mbit PDH/SDH, ATM-baserad 
höghastighetssignalterminaler för #7. 

Arbetsuppgifterna inom maskinvaruut-
veckling omfattar allt från analog konstruktion 
och ASIC till hela system. Programvaru
utvecklingen omfattar allt från teknikintensiv 
drivrutinsutveckling till applikationsspecifik 
funktionalitet på regionalprocessorer. 

Specialist 
inom Firmware Design 

Arbetsuppgifterna på konstruktionssidan om
fattar allt från tidiga systemeringsfaser till inte
gration och verifiering av färdiga produkter. 
Utvecklingsarbetet bedrivs i självständiga team 

och sträcker sig från maskinvarunära och real
tidskritiska funktioner till applikationspro
gramvara. Dina arbetsuppgifter: 
• Delta i konstruktionsprojekt. 
• Utvärdera nya konstruktionsprocesser samt att 

rekommendera förbättringar av existerande 
process. 

• Utvärdera samt hålla sig informerad om nya 
utvecklingsverktyg och plattformar. 

• Assistera konstruktionsenheten i kompetens
uppbyggnad. 

• Driva "prototyping"-aktiviteter. 
• Delta i fora för kravställning mot platt

formar. 
• Driva systemarkitekturarbete inom enheten 

samt vara uppdaterad på arkitekturfrågor för 
andra plattformar. 

• Vägleda konstruktionsarbetet i att bryta ned 
funktioner till processer, utveckla processkom
munikation och flödeskontrollmekanismer. 

• Budgetansvar för egen utveckling samt "pro-
totyping"-aktiviteter. 

Vi söker dig med flera års erfarenhet av utveck
ling av maskinvarunära programvara. 

Du har civilingenjörsutbildning eller mot
svarande utbildning/erfarenhet. 

Att du redan idag arbetar inom Ericsson är 
meriterande. Viktigt är att du är sugen på 
utveckling! 

Kontaktperson: 
Anders Kvarforth, tel 08-727 33 17. 

Ansökan skickas till: 

Ericsson Utvecklings AB 
Personalenheten 
ÄL/UAB/P Birgitta Friis 
Box 1505 
125 25 ÄLVSJÖ 

e-post: Birgitta.Friis@uab.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON 
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även att förbereda produkten i Kista innan den 
går ut till kunden. Detta innebär att du under kor
tare eller längre perioder ska kunna arbeta utom
lands. Underlag och beskrivningar ska tas fram för 
installationsmaterial såsom kablage och skap. 

Du som söker har minst 4-årig tekniskt gymna
sium eller motsvarande. Har du tidigare arbetat 
inom Ericsson med installation/testning av tele
com utrustning är det ett plus. Erfarenhet av pro
jektledning är meriterande. Då arbetet innebär 
nära samarbete med kunder utomlands är goda 
kunskaper i både skriven och talad engelska ett 
krav. Har du dessutom kunskaper i andra språk 
ser vi det som en god merit Som person är du 
mycket pålitlig och är van och arbeta självständigt. 
Du är initiativrik, målinriktad och har en god social 
kompetens. 

Kontakta: Niklas Wadestig, 08-404 45 11, Made
leine Koch, personal, 08-757 17 49. Ansökan: In
stallatör, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS 
Personal, Box 11, 164 93 Stockholm, 
jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ 

Managers 
At the Datacom department of the Ericsson 
Network Core Products me are responsible for the 
development of Data Communication Platforms, 
Regional Processors, and their support systems. 
Our work is State-of-the-art in the processor area, 
both Software and hardware. We aim towards in
creased openness and flexibility in our products. 
We are now developing hardware based for-war-
ding for a router in 3C Mobile system. 

• We need more managersl Our organisation is 
based on product responsible departments and a 
number of competence centres, which supply our 
product areas with knowledge and resources for 
the development of market-leading products. To 
enhance the strength of our competence centres, 
we now plan to appoint managers in the fol
lowing areas: 

We are looking for managers in the datacom 
area and also have opportunities in the OS and 
development environment We also have oppor
tunities right now within the router area. Your will 
lead part of the router software and hardware de
velopment. It will be used in the 2,5G and 3G mo
bile system. 

Qualifications: You have documented experien
ce of leading people in SW and/or HW area. Your 
background is within the Datacom area, where 
you have relevant education and at least five-year 
work experience. You have the ability to combine 
both strategic and operational leadership. You act 
both from a technical- and business oriented per
spective. We belive in an international world, 
where creativity, quality and responsibility are na
tural values. Our world consists of international 
co-operation and cross-border networking. 

Contact: Pär Karlsson, +46 8 727 56 89, par.karls-
son@uab.ericsson.se, Anders Caspar, +46 8 727 
38 44, anders.caspar@ericsson.com. Application: 
Wanted! Managers@datacom, Ericsson Utveck
lings AB, Birgitta Friis, Box 1505 125 25 Ä V 
sjöSweden, birgftta.friis@uab.ertcsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

System Designer New 
Datacom Services 
We are a part of Product Unit BSS and work with 
system design of our GSM BSS (Base Station 
System). Our responsibilities include traffic hand
ling in BSS, data services and standardisation ac
tivities. We now look for an engineer ready for 
new challenges working with early system de
sign. 

• GSM datacom will take off now! We will keep 
equal steps with UMTS making multimedia servi
ces work nicely in the future GSM/UMTS dual-
standard networks.With us you will work with ear
ly analysis of hot features like EGPRS and Voice 
over IP over GPRS and propose technical solu
tions for these within our GSM Base Station 
System (BSS). We co-operate wfth other Ericsson 
development centres in Sweden and abroad. An 
important part of our work is to be active in GSM 
standardisation, to influence it and to create the 
new services.We are something for you that are 
attracted by the combination of datacom and ra
dio! 

We look for you who want to work as a system 
designer. You will drive and participate in techni
cal pre-studies of new datacom services that are 
planned for future BSS system releases. You have 
a Master of Science degree in engineering or 
equivalent Experience of mobile telephony, mo
bile datacom, data communication protocols or 
similar is needed. You have the ability to quickly 

get a system overview of complex technical pro
blems and you like being a co-ordinating force. 

Contact: Martin Bakhuizen, +46 8 764 11 33, 
martin.bakhuize@era.ericsson.se. Application: 
System Designer New Datacom Services, Ericsson 
Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 
80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Vipa ISV, Integrering och Verifiering inom Radio 
Network Management söker folk Vi behöver me
darbetare som är starka nog att vara sig själva 
utan att slå sig för mycket på bröstet, medarbete-
rare som har förmågan att kombinera avslapp
nad attityd i ledig klädsel med stil och social 
kompetens. Det här år vad vi behöver. 

Delprojektledare l&V 
• Här finns mycket spelutrymme att prova nya 
idéer. Vi tycker själva att det råder en positiv ny-
byggaranda i vår dynamiska verksamhet, vilket ju 
på en gång är både stimulerande och krävande. 
Du behöver ha erfarenhet från projektledning el
ler testkoordinering inom integrering och verifier
ing. Har du det kommer du att fä ansvara för stra
tegier, planering och genomförande av integrering 
och verifiering av Network Management produk
ter. Delprojekten du kommer att arbeta med är 
cirka 10 personer stora. Eftersom vi har en geo
grafisk spridning av verksamheten blir det en del 
resor. VI vill att du har teknisk erfarenhet inom 
mjukvaruverifiering. Har du dessutom erfarenhet 
inom mobil telefoni, drift och underhåll, Java och 
Corba så ser vi det som extra meriterande. 

Integrator 
• Har du flera års erfarenhet av systemintegration 
av komplexa mjukvaruprodukter? I så fall kanske 
du kan bli vår problemlösare. Integratörens upp
gift är att sätta samman inlevererade produkter 
och därmed uppnå en högre ordning av funktio
nalitet, ett mervärde, i systemet Som integrator 
krävs övergripande systemkännedom och ett 
djupt tekniskt kunnande, arbetet innebär teknisk 
felanalys och åtgärdsförslag. Trouble Shooting. 
Det integrerade systemet lämnas sedan för verifi
ering där integratören har en stödjande roll för ve
rifieraren, tex vid felsökning. Integratören har stor 
påverkan i kravställningsarbete på system och 
hjälpmedel samt stort inflytande på arbetsmeto
dik och strategier. Har du erfarenheter inom ma
nagement system, mobil telefoni, mjukvarude-
sign, TCP/IP, Java och Corba ser vi det som myck
et meriterande. 

Verifierare 
• Verifierarens uppgift är att specifiera och utföra 
verifiering av de krav som ställts på systemet Veri
fieraren har en grundläggande system och pro
duktkännedom samt kunskaper om verifierings-
metodik, design regler, felanalys, hjälpmedel och 
utveckling av test program. Du har erfarenheter 
från integrering och verifiering eller mjukvarude-
sign. Extra meriterande är kunskaper inom mana
gement system, mobil telefoni, TCP/IP, Java och 
Corba. 

Unix tekniker 
• Vi har den senaste tekniken, switchat fast et-
hernet med Cisco Catalyst 2900, Sun Enterprise 
450, Sun och PC (Win NT) arbetsstationer! Som 
Unix tekniker arbetar du med drift, installation 
och administration av vårt mjukvarulab för test av 
Java och Corba applikationer. Du kommer att job
ba i mjukvarulabbet och får en fri nyckelroll i att 
supporta vara integratörer och verifierare med ratt 
utrustning på ratt plats i ratt tid. Vi söker dig med 
några års erfarenhet inom detta område och ab
solut krav är goda kunskaper inom Sun Solaris. 

Vad kommer du till? Det är vår sektion, som an
svarar för integrering och verifiering av de produk
ter som utvecklas på vår avdelning, bla en 
Network Management nod för 3:e generationens 
mobilsystem. 

Vi jobbar i ett modernt mjukvarulab med den 
senaste tekniken under mottot Building confiden
ce in software by trying to destroy it Ett mål är att 
testmiljön aldrig får vara en begränsande faktor, 
ett annat är att genomföra en social aktivitet varje 
kvartal. 

Ett annat mål är är att ha en god blandning me
darbetare, just nu har vi lite obalans i könsfördel
ningen så vi ser gärna fler kvinnliga sökanden. 

Kontakta: Per Larsson, 08-757 30 07, per.lars-
son@era.ericsson.se. Ansökan: l&V Radio Network 
Management, WCDMA. Ref nr för respektive 
tjänst Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS 
Inger Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, 
ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Systemingenjör WCDMA 
Systemenheten deltar i Ericssons utveckling av 
3:e generationens mobiltelefonsystem. Tekniken 
tillåter bättre möjligheter för överföring av ljud, 
bild och video. Systemet bygger på bredbandig 
CDMA. Vi arbetar med utveckling av basstationer, 
som år en central del i mobiltelefonsystemet Vår 
kund ärNTT DoCoMo i Japan, världens största 
mobiltelefonoperatör. 

Vi arbetar med snäva tidsramar och högt tem
po. Trots detta arbetar vi aktivt med kompetensut
veckling och vara mänskliga värderingar. Vi har 
behov av ytterligare medarbetare och söker Dig 
som är civilingenjör med teoretisk inriktning som 
dessutom har en utåtriktad, positiv och drivande 
läggning. Arbetet innebär med hänsyn till vår 
geografiska spridning ett visst matt av resande. 

• Vi söker nu en person som vill arbeta med 
systemledning för basstationen inom följande 
områden: Övergripande arkitektur/krav för 
basstationen. Ta fram krav och funktion på 
systemnivå. Radio. Basband (signalbehandling). 
Kontrollmjukvara. Mekanik/kraft/kylning. Utföra 
tekniska utredningar. Göra krav och funktionsallo
kering på delsystem. Analysera resultatet från 
systemverifiering. Ta produktansvaret för den fär
diga produkten. 

Allt arbete görs i ett nära samarbete med pro
duktledning, konstruktion och integration och ve
rifiering. Vi är ett glatt gäng som arbetar gränsö
verskridande med högt i tak. Vi finns på tre olika 
orter inom Sverige (Kista, Mölndal och Luleå). 

Kontakta: Ingemar Sohlman, 08-757 22 10, inge-
mar.sohlman@era.ericsson.se. Ansökan: Syste
mingenjör WCDMA, Ref nr R/H 1260, Ericsson Ra
dio Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger Holmgren, 
164 80 STOCKHOLM, ansokan.PU-
WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

WCDMA Systemutvecklare 
Vill Du jobba med spjutspetsteknologier? Vill du 
vara med och utveckla nästa generations mobil
system och själv blir utvecklad? Har Du tidigare 
designerfarenhet av Operation S Maintenence 
funktioner. Datasäkerhet eller jobbat med framta
gandet av kunddokumentation i TeleCom eller 
dataindustrin? 

• Har Du kunskaper i Objektorienterad design, 
CORBA, JAVA och SNMP? Är Du civilingenjör, har 
goda kunskaper i engelska, är öppen och kreativ? 
Då är Du ratt person vi söker för vår O&M sektion i 
systemavdelningen för RNC noden (Radio 
Network Controller) inom WCDMA 

Vi är en ung organisation som håller på att spe
cificera systemkrav för O&M funktioner i RNC no
den. Detta betyder stora möjligheter för dig att 
påverka de tekniska krav och lösningarna och att 
kunna lära dig systemet från grunden. Vara arbet
suppgifter är bi. a teknisk analys av O&M funktio
ner, Security Management framtagandet av RNCs 
kunddokumentation, kravspecifikation och upp
följning av dessa krav under implementering och 
test Du ska tycka om att jobba i team och kunna 
trivas i en flexibel och föränderlig miljö där det 
finns stora utrymmen för egna initiativ. 

Kontakta: Morteza Ziaei, 08-757 11 07, 
Morteza.Ziaei@era.ericsson.se. Ansökan: WCDMA 
Systemutvecklare, Ref nr R/H 1280, Ericsson Radio 
Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 
80 Stockholm, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se. 

mmmmmmKammmmmmmmmmmmm. 
ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Komponentingenjör 
Energy Systems utvecklar, producerar och mark
nadsförprodukter för Telekommunikation såsom 
strömförsörjningsutrustningar och -system, kli
matsystem somt energiövervakningssystem och 
energirelaterade tjänster. 

• Vi söker en komponentingenjör för elektrome-
kaniska komponenter som reläer, kopplingsplintar 
och fläktar. Du kommer att bevaka den internatio
nella marknaden m.a.p. typer, leverantörer och 
priser. I arbetsuppgifterna ingår även att hjälpa el-
kontruktörer att hitta ratt komponenter, kvalificera 
dem samt bistå med applikationsstöd. Med visat 
ansvar och kompetens följer ökat inflytande. 

Arbetet kräver att du har en gymnasie- eller 
mellaningenjörsexamen inom el-tele. Det är meri
terande om du har erfarenhet av komponentarbe
te eller elkonstruktion. Engelska behärskar du fly
tande i tal och skrift Vi tror du har många förbätt
ringsidéer och en vilja att både utveckla jobbet 
och dig själv personligen. 

Kontakta: Anders Ekman, 08-721 67 34, John 
Gustafsson (Personal), 08-721 67 23. Ansökan: 
Komponentingenjör K99163, Ericsson Compo
nents AB, Kungens Kurva, Cv.Energy@eka.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, NACKA 
STRAND 

Vi vill påstå att Ericsson Radio Systems (ERA) i 
Nacka Strand är en av Stockholms hetaste ar
betsplatser (var inte orolig, vi har luftkonditioner
ing) när det gäller framtida telekomteknik. Här 
tar den Nya Telekomvärlden form med Ericsson 
som världsledande aktör när det galler utveckling 
av nästa generations system för mobil tele-kom-
munikation med integrerat tal, data och multime
dia. 

Området har en enorm tillväxtpotential och in
nehåller stora tekniska utmaningar. Här arbetar 
ca 150 personer med utveck-ling av en plattform 
för mindre och medelstora telekomapplikaäoner. 
Vi kallar plattformen Cello _ ett realtids-orienterat 
multiprocessorsystem, managementsystem samt 
ATM-baserat transportnät Den s k tredje genera
tionens (3C) cellulära system, till vilka Ericssons 
produkter för WCDMA hör, kommer att baseras 
på Cello. Som du förstår, handlar det om utveck
ling i teknikens absoluta framkant Vår avdelning 
(RL/V) består att ett 30-tal personer som arbetar 
med integration och verifiering. 

Som den sista utposten mot vara kunder, arbe
tar vi i nära samarbete med vara system- och de
signavdelningar. Atmosfären är öppen och presti
gelös med gott om utrymme för egna idéer och 
initiativ. Vi tillämpar inkrementell utveckling i 
målstyrda team. Datormiljön är UNIX. 

Vi erbjuder också en av Stockholms mest at
traktivt belägna arbetsplatser. Vara lokaler är nya 
och fräscha med garanterat oslagbar utsikt över 
stad och vatten. Vill du, kan du ta båten från stan 
direkt till bryggan här nedanför. Väljer du bil eller 
buss, tar resan ungefår 10 minuter från Slussen i 
Stockholm City. För att gå i land med alla kom
mande uppdrag söker vi nu ett antal nya medar
betare. 

Verifierare 
• Till verifierarens uppgifter hör att utföra funk
tions- och systemtester av Cello. I arbetet ingår att 
analysera Cello-produkten i syfte att omsätta pro
duktkrav till testfall samt att medverka vid utform
ning av teststrategier. Du kommer också att få ar
beta med test och felsökning samt att utföra pre
standa- och egenskapsmätningar. Som resultat av 
ditt arbete kan du räkna med en bred produkt
kunskap och ett omfattande kontaktnät. 

Integratörer 
• Som integrator blir du något av spindeln i nätet 
där det gäller att koordinera inleveranser från oli
ka delprojekt inom Cello, och att sammanställa 
dessa till en komplett och fungerande produkt 
Här får du kunskap om Cello i sin helhet såväl 
som dess ingående delar. Din kontaktyta inom or
ganisationen blir stor. 

Utvecklare, Build Support 
• För att effektivisera bygget av programvara, ut
vecklar vi ett kraftfullt hjälpmedel _ Build Support 
Förutom att underlätta konstruktörens och integ
ratörens arbete, säkerställer det att kompilering 
och länkning utförs på ett enhetligt satt för alla 
programmoduler. Här får du nytta av dina kunska
per i script-språk (t ex Peri), UNIX och C. 

Kontakta: Rickard Halvarsson, 08-422 02 83, rick-
ard.harvarsson@era.ericsson.se, Anders Lind
ström, 08-422 10 77, 
anders.g.lindstrom@era.ericsson. Ansökan: Verifi
erare (R/H 1382), Integratörer (R/H 1383), Utveck
lare Build Support (R/H 1384, Ericsson Radio 
Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 
80 STOCKHOLM, ansokan.PU-WRN@era.erics-
son.se. 

i»niMiwii i»^ 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Testare 
Vid mjukvaruenheten som utvecklar CSM-stacken 
i mobiltelefonerna, finns en testsektion som tar 
fram testmiljöer, utvecklar testverktyg, stödjer ut
vecklingsarbetet och testar CSM-stacken innan 
den levereras till olika produkter runt om i värl
den. Eftersom vi år en väsentlig del av utveckling
sprocessen, ställer vi naturligtvis höga krav på 
vara medarbetare. 

Gemensamt för oss som arbetar i testsektionen 
är att vi är problemlösare med djup kunskap om 
GSM-systemet Vi arbetar nära utvecklarna och 
deltar genom hela projektet Vårt arbetsområde 
år alltså brett och utvecklingspotentialen stor. Vi 
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strävar hela tiden efter att höja vår kompetens 
och år öppna för nya idéer. 

• Som testare arbetar du nära konstruktörerna 
och blir mycket skicklig på GSM. Du kommer att 
lära dig koden i telefonen för att kunna lösa de 
olika problem vi ställs inför. Vi söker civilingenjö
rer som trivs med utmaningar, tycker om att lösa 
problem och ständigt vill utveckla sitt kunnande. I 
vår värld är ingenting statiskt och det gillar du! 

Kontakta: Håkan Lindvall, 046-19 42 90, 
hakan.lindvall@ecs.ericsson.se. Ansökan: Testare -
Ref. C011, Ericsson Mobile Communications AB, 
Personalenheten, 221 83 LUND, personalenhe-
ten@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB, 
KARLSKRONA 

Ericsson Software Technology AB utvecklar pro
dukter och tjänster med den senaste tekniken in
om mobiltelefoni, företagskommunikation och 
programvaruteknik. Vi är ett ungt och expansivt 
företag med ca 800 anställda. Huvudkontoret 
finns i Karlskrona, och vi har kontor i Ronneby, 
Malmö och Sundbyberg. Vårt företag ingår i nät
verket TelecomOty, som består av 30 växande IT-
och telekomföretag i Karlskronaregionen. Vår 
produkt Service Order Gateway (SOG) förenklar 
samspelet mellan administrativa kundsystem och 
nätet SOG hjälper operatören att snabbt och 
smidigt introducera nya tjänster och ger ett kraft
fullt stod vid hantering av tjänster för abonnenter. 
SOG-enheten har det fullständiga ansvaret för 
produkten, från produktledning och design till un
derhåll och support 

Operativ Produktledare 
• Som operativ produktledare är Du den som är 
tekniskt ansvarig för produktportföljen och hela 

dess livscykel. Det är Du som stödjer marknadsor
ganisationen i tekniska frågor, ger säljstöd och för
valtar vara lokalbolag över hela världen. Du ser 
dessutom till att portföljen utvecklas efter mark
nadens behov. Vi lägger stort värde vid en bak
grund inom systemledning eller produktledning 
och en god teknisk förståelse för GSM system. 

Supply & Support 
• Inom supply och support jobbar Du med kun
der från hela världen. Du hjälper vara kunder med 
installation och uppgradering av systemvara samt 
ansvarar för att kunderna får den hjälp de behö
ver. Du har förmodligen god kännedom om GSM, 
Unix, datakommunikation och tycker om att resa. 

Designer 
• Som designer jobbar Du med alla faserna i 
mjukvaruutvecklingen såsom analys, design och 
implementation i projektform. I vår utveckling job
bar vi idag med moderna metoder och verktyg så
som interaktiv utveckling, dairy build och automa
tisk systemverifiering. Det är en fördel om Du har 
kunskaper inom Unix, C++, Java, XML, Corba, 
OOD, TCP/IP, GSM. Vi tror att Du är en erfaren 
mjukvaruutvecklare. 

Kontakta: Torbjörn Sjöstrand, 0455-39 55 37, tor-
bjorn.sjostrand@epk.ericsson.se. Ansökan: Den 
tjänst som Du söker! Ericsson Software Technolo
gy AB, Human Resources, Box 518, 371 23 KARL
SKRONA, job@epk.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Utvecklingsingenjör 
Vår utvecklingsenhet för basband behöver för
stärkning. Basbandsutveckling innebär att kon

struera och verifiera den del av mobiltelefonen 
som år telefonens lågfrekvensdel. Denna del om
fattar styrkretsar och signalprocessing och där
med både digital och analog elektronik. Vid kon
struktionen används byggblock med mikropro
cessor, signalprocessor, minne, A/D och D/A om
vandlare, spänningsregulatorer m m. Basbands-
delen utgör, tillsammans med radiodelen, telefo
nens elektronik. Basbandsdelen utökas kontinu
erligt med nya funktioner, för närvarande med 
tex. IR överföring och lokal radiolänk 
(http://www.bluetooth.com). 

• Framtiden pekar mot att mobiltelefonen blir en 
avancerad bredbandsterminal. Utvecklingsarbetet 
utförs inom en projektgrupp som omfattar hela 
utvecklingen för en ny mobiltelefon inklusive till
behör. Basbandsdelen spelar här en central roll 
och Du kommer att ha nära samarbete med ASIC-
, radio- och mjukvaruingenjörer. 

Vi har behov av såväl erfarna som nyutexamine
rade medarbetare. Din bakgrund är civilingenjör 
eller högskoleingenjör med elektronikinriktning. 
Har Du erfarenhet från audio eller inriktning mot 
audio är det en merit Du har lätt för att samarbe
ta i team, är praktisk och initiativrik. Vi förutsätter 
att Du behärskar engelska i tal och skrift. 

Kontakta: Bo Ekdahl, 046-19 31 51, 
bo.ekdahl@ecs.ericsson.se. Ansökan: Utveckling
singenjör - Ref.GOOS, Ericsson Mobile Communi
cations AB, Personalenheten, 221 83 LUND, per-
sonalenheten@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Sektionschef DST/TAC 
RBS HW& Cooling Technique Center tillhör avdel
ningen Technical Services på Supply Technologi
es. Med vårt specialistkunnande bidrar vi all att 
produkterna blir både robusta och kostnadseffek

tiva. Vill du vara med och leda utvecklingen av 
nya teknologier och metoder inom kyldimensio-
nering, tillförlitlighet, EMC, IC & Micro-kapsling, 
miljöbelastning, material och analyser för radio
basstationer? 

• Vi söker dig som förutom sedvanliga chefsupp
gifter kan verka för att gruppens teknologiområ
den samverkar både med varandra och med vara 
framtida produkter. Till din hjälp har du en grupp 
av kvalificerade medarbetare där bland annat spe
cialister och en expert ingår. Du bör förutom tid-
gare chefs- eller ledarerfarenheter ha ett brett tek
niskt kunnade samt känsla för, och intresse av 
teknologiutveckling, gärna kombinerad med egna 
erfarenheter från något eller några av enhetens 
teknologiområden. 

Vana från projektledning är en merit eftersom 
mycket av arbetet inom sektionen bedrivs i form 
av projekt. I arbetet ingår även att skapa kontakter 
och fora ut budskap vilket gör att Du måste vara 
utåtriktad och kunna uttrycka Dig väl i både tal 
och skrift på både svenska och engelska. Du bör 
ha civilingenjörsexamen eller motsvarande utbild
ning. 

Kontakta: Ulf Hornberg, 08-757 26 80, ulf.holm-
berg@era.ericsson.se, Sara Lysell, Human Resour
ces, 08-719 46 07, sara.lysell@etxericsson.se. An
sökan: Sektionschef DST/TAC, Ericsson Radio 
Systems AB, KI/DST/TC, 126 50 Stpckholm, 
ulf.holmberg@era.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Audioingenjör 
Ljudåtergivning utgör en central del i mobiltelefo
nens funktion. Vi vill förstärka vara resurser inom 
detta område och söker därför en konstruktör 
med inriktning mot audio. 

Adjunct Processor 
Trouble Shooter! 

Vi ligger i frontlinjen! Vi har redan de öppna 
systemen installerade hos Ericssons kunder. 

Ericsson Utvecklings AB är ett utveck
lingsföretag som finns i Älvsjö, strax söder om 
Stockholm. Vi förser vara kunder med platt
formsprodukter för tele- och datakommunika
tion samt utvecklingsstöd för dessa. 
WWW.ericsson.se/SE/uab 

Vår UNIX baserade plattform finns installerad 
runt hela världen och ingår i flera högprestan-
dasystem såsom NGS och MSC5000+. Nu 
arbetar vi med att införa även WindowsNT 
som plattform. 

Du, som har de rätta förutsättningarna, 
erbjuds en chans att vara med och arbeta i detta 
nya viktiga område för Ericsson: Öppna platt
formar och dess applikationer. 

Sektionen som ansvarar för AP System inte
gration, d.v.s. att bygga ihop alla programvaru
komponenter till ett installerbart system, söker 
förstärkning. Sektionen är liten men effektiv 
och alla medarbetare får ett stort ansvar, breda 
kontaktytor och många möjligheter till egna 
initiativ. Vi jobbar nära systemtest, support och 
programvaruutvecklarna i Sverige, Holland och 
Irland. Vi har också många kontakter med vara 
användare runt om i världen. 

Adjunct Processor 
Trouble Shooter 

Vi söker dig som vill vara med och bygga ut vår 
helpdesk för Adjunct Processor (AP). Vi ger 
expertstöd internt inom Ericsson till alla som 
använder eller gör design för vår produkt. I vår 
helpdesk hanterar vi även ärenden som sänts 
vidare från kundsupport. Du ska också med
verka till att kunskapen hos Ericssons support
organisationer förbättras om hur Unix och 
WindowsNT baserade system för telekom han
teras. 

I uppgifterna ingår också att ansvara för 
den Webbsida som är ingången till all informa
tion om AP:n. 

Till stod för ditt arbete har du hela desig
norganisationen och många erfarna testare. 

Du har flera års bakgrund inom design, 
support eller test inom ett eller flera av om
rådena AXE, Windows och UNIX. 

Du har en förståelse för hur stora komplexa 
system är uppbyggda. 

Du måste ha en utpräglad servicekänsla, 
kunna jobba självständigt med många kontak
tytor både inom vår designorganisation och 
mot olika lokalbolag. 

Kontaktperson: 
Mikael Benzinger, tel. 08 - 727 5767, 
mail: Mikael.Benzinger@uab.ericsson.se 

ANSÖKAN: 
Via mail till birgitta.friis@uab.ericsson.se 

Via posten 
Ericsson Utvecklings AB 
Att: Birgitta Friis 
Box 1505 
125 25 Älvsjö 

Make yourself heard. 
ERICSSON 

mailto:hakan.lindvall@ecs.ericsson.se
mailto:ten@ecs.ericsson.se
mailto:bjorn.sjostrand@epk.ericsson.se
mailto:job@epk.ericsson.se
http://www.bluetooth.com
mailto:bo.ekdahl@ecs.ericsson.se
mailto:sonalenheten@ecs.ericsson.se
mailto:berg@era.ericsson.se
mailto:sara.lysell@etxericsson.se
mailto:ulf.holmberg@era.ericsson.se
http://WWW.ericsson.se/SE/uab
mailto:Mikael.Benzinger@uab.ericsson.se
mailto:birgitta.friis@uab.ericsson.se


40 J O B B N Y T T KONTAKTEN NR 1 2000 

• Du kommer att utveckla audiokretsar tillsam
mans med akustikspecialister och ta ansvaret för 
hela audiofunktionen i telefonen inklusive tillbe
hör. Kraven på audio ändras kontinuerligt med 
tex ökad störnings- och ekoundertryckning och 
bättre talkodare. 

Multimedia blir en funktion i framtida telefoner 
och dä utgör audio en väsentlig del. Audiofunktio
nen ingår i telefonens basbandsdel varför närlig
gande konstruktioner i denna del också kan bli 
Dina arbetsuppgifter. 

Basbandsdelen utgör, tillsammans med radio
delen, telefonens elektronik. Utvecklingsarbetet 
utförs inom en projektgrupp som omfattar hela 
utvecklingen för en ny mobiltelefon inklusive till
behör. Du kommer att ha nära samarbete med 
akustik-, ASIC-, radio- och mjukvaruingenjörer. 

Vi söker Dig som är civilingenjör eller högskole
ingenjör med erfarenhet inom audio. Kunskap el
ler erfarenhet inom akustik utgör en merit Du har 
lätt för att samarbeta i team, är praktisk och initia
tivrik. Vi förutsätter att Du behärskar engelska i tal 
och skrift 

Kontakta: Bo Ekdahl, 046-19 31 51, 
bo.ekdahl@ecs.ericsson.se. Ansökan: Audioingen-
jör - Ref. C006, Ericsson Mobile Communications 
AB, Personalenheten, 221 83 LUND, personalen-
heten@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB. 
RONNEBY 

Ericsson Software Technology AB utvecklar pro
dukter och tjänster med den senaste tekniken in
om mobiltelefoni, företagskommunikation och 
programvaruteknik. Vi är ett ungt och expansivt 
företag med ca 800 anställda. Huvudkontoret 
finns i Karlskrona, och vi har kontor i Ronneby, 
Malmö och Sundbyberg. Värt företag ingår i nät
verket TelecomCHy, som består av 50 växande IT-
och telekomföretag i Karlskronaregionen. Billing 
Gateway (BCw) skapades av oss i Ronneby för 
fem är sedan och har redan erövrat världsmark
naden. Billing Gateway är en flexibel gateway 
mellan operatörernas nät (mobila eller fasta) och 
administrativa system för exempelvis fakturering 
eller statistik. Billing Gateway samlar in all nöd
vändig information, räknar ut priser och fakta och 
levererar underlaget till det administrativa syste
met 

Teknisk produktledare 
• Du kommer att arbeta med den tekniska pro
duktledningen. Du är den som ansvarar för den 
tekniska produktutredningen och strategiska pro
duktplaneringen ur en såväl teknisk som affärs
mässig synvinkel och bevakar Ericssons strategier 
inom vårt område. Du har daglig kontakt med 
BCw säljteam och stödjer dem med tekniska svar 
och lösningar. Du bör ha en bakgrund inom 
systemledning design eller produktledning samt 
ha god teknisk förståelse för CSM-system. 

BCw Supply Engineer 
• Du kommer att arbeta som Supply Engineer för 
Billing Gateway. Vara kunder finns över hela värl
den och Du kommer att installera BGw mjuk- och 
hårdvara samt integrera den med kundens nät
verk och billingsystem. Du är ansvarig för att leda 
implementationen av systemet från order till ac-
ceptans. Du kommer att arbeta nära kunden och 
ta tillvara kundens behov för att ta fram kundspe
cifika lösningar. Du som söker bör ha Unix och 
programmeringskunskaper Kontakta; Mats Hag
man, 0457-775 13, 

Mats.Hagman@epk.ericsson.se. Ansökan: Den 
tjänst som Du söker! Ericsson Software Technolo
gy AB, Human Resources, Box 518,371 23 KARL
SKRONA, job@epk.ericsson.se. 

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB, 
RONNEB 

Ericsson Software Technology AB utvecklar pro
dukter och tjänster med den senaste tekniken in
om mobiltelefoni, företagskommunikation och 
programvaruteknik. Vi är ett ungt och expansivt 
företag med ca BOO anställda. Huvudkontoret 
finns i Karlskrona, och vi har kontor i Ronneby, 
Malmö och Sundbyberg. Vårt företag ingår i nät
verket TelecomCity, som består av 30 växande TT-
och telekomföretag i Kartskronareghnen.Mobile 
Positioning System (MPC) år en serverbaserad 
positioneringstösning som passar alla mobiltele
foner med GSM-standard. I Ronneby utvecklas 
Mobile Positioning Center, navet i vårt system. Vår 
utmaning är att avgränsa de skräddarsydda 
funktionerna, att se all att ratt telefon söks upp 
vid ratt tillfälle Därför bedriver vi intensiva studi
er kring olika system och önskemål. 

Programvaruarkitekt 
• Vi söker Dig som vill arbeta med det senaste in
om mobiltelefoni. Du kommer att jobba med ana-
rys, design och programmering. Vara redskap är 

främst C++, Java, Objektorienterade databaser 
och internet teknologier både för PC och Unix Vi 
tror att Du har högskoleutbildning och har arbetat 
några år. 

Integrationsingenjör 
• Vill Du jobba nära kunden är det här något för 
Dig. Som integrationsingenjör har Du eget ansvar 
för de operatörer Du installerar hos. Du kundan-
passar och driver visst utvecklingsarbete, genom
för även presentationer och demonstrationer hos 
kunden och sköter support och underhåll av be
fintliga system. Du som söker har telekomerfaren-
het gärna inom GSM. Dessutom har du erfarenhet 
av Unix 

Systemledning 
• Vill Du vara med och ta fram positioneringslös-
ningar för nuvarande och framtida mobiltelefon
system? Vi söker Dig som har ett gediget system-
kunnande inom CME 20 och med generell nät
kunskap. Du kommer att arbeta med systemstudi
er, utredningar, teknisk koordinering och vara del
aktig i standardiseringen av positionenngstekni-
ken. Det innebär att Du kommer att vara en av vå
ra tekniska nyckelpersoner inom Ericsson. 

Kontakta: Ase Petersen (programvaruarkitekt 
systemledning), 0457-775 87, 070-305 75 87, 
Ase.Petersen@epk.ericsson.se, Mikael Nilsson (in
tegrationsingenjör), 0455-39 50 93, 0703-10 50 
93, Mikael.Nilsson@epk.ericsson.se. Ansökan: 
Den tjänst som Du söker! Ericsson Software Tech
nology AB, Human Resources, Box 518, 371 23 
KARLSKRONA, job@epk.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Manager Transmission 
Network Design-EMEA 
Service Area Unit ND/NPI - EMEA The unit 
Transmission Network Design (ERA/LVR/PT) is 
seeking a new manager. The manager holding 
the position at present will in near future un
dertake other assignments.The unit is one of 10 
units within EMEA ND/NPI Service Delivery and is 
under development in order to meet the service 
delivery demands. The unit is responsible for ser
vice delivery of Network Design services for Wire
line and Wireless systems within Network opera
tor and Service provider segment 

• The position will require a high level of compe
tence, a great interest in competence develop
ment and knowledge management 

You shall have working experience from service 
delivery of wireline or wireless systems. It is furt
her a prerequisite that you have good Ericsson 
knowledge, solid managerial experience, excel
lent human competence, team-building skills and 
are fluent in English. 

Contact: Sören Jonsson, +46 8 404 7291, 
soren.jonsson@era.ericsson.se. Application: Ma
nager Transmission Network Design-EMEA, Erics
son Radio Systems AB, LV/HS Kerstin Almblad, 
164 80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.erics-
son.se. 

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB, 
KARLSKRONA 

Ericsson Software Technology AB utvecklar pro
dukter och tjänster med den senaste tekniken in
om mobiltelefoni, företagskommunikation och 
programvaruteknik Vi är ett ungt och expansivt 
företag med ca 800 anställda. Huvudkontoret 
finns i Karlskrona, och vi har kontor i Ronneby, 
Malmö och Sundbyberg. Vårt företag ingår i nät
verket TelecomCity, som består av 30 växande IT-
och telekomföretag i Karlskronaregionen. Erics
son Software Technology AB har det globala an
svaret för Ericssons chargingtjänst PrePaid. Den 
gör mobiltelefonen till en tankningsbar plånbok 
och är ett trådlöst satt att förändra världen. Utan 
abonnemang och fasta avgifter slipper även 
människor i fattiga länder operatörernas kredit
prövningar. Faktum är att hela världsmarknaden 
följer med når vi utvecklar mobilen till ett gräns
löst bankkonto. 

Strategisk Produktledare 
• Som strategisk produktledare reser Du jorden 
runt för att kombinera vitt skilda kunders krav 
med den senaste tekniken. Resultatet är en stra
tegisk viktig utvecklingslinje för produkten. Du un
dersöker affärsmöjligheter, hanterar marknad och 
pris och är produktens ansikte gentemot de lokala 
bolagen. Du definierar exakt vad som krävs för att 
en release ska bli en succé. Du ansvarar för un
derleverantörer, support och kommunikationen 
med kunden. Den person vi söker måste ha bred 
erfarenhet och förstå en produkts livscykel samt 

ha goda tekniska kunskaper inom telekomområ-
det samt vara affärsmässig. 

Systemledare/Operativ 
produktledare 
• Som systemledare är Du med från defini
tionsfasen av nya system till produktifieringen av 
dessa. Du ger på en övergripande teknisk nivå di
rektiv om hur vara produkter skall utvecklas. I rol
len som Operativ produktledare ansvarar Du för 
produkterna som finns på marknaden. Detta in
nebär bi a resor till kunder och lokalbolag över 
hela världen. Du presenterar nya produkter och 
för en dialog med vara kunder om vara befintliga 
produkter för att på så satt ta reda på vad kunder
na önskar av oss i framtiden. Med Din kunskap 
om vad vara kunder vill ha blir Du en viktig spela
re vid kravställningen av nya produkter. Du är ock
så med vid de tekniska diskussionerna när vi läm
nar offert till kunden. Personerna vi söker måste 
ha förmågan att förstå en produkts livscykel samt 
ha mycket goda tekniska kunskaper inom teleko-
momrädet 

Projektledare 
• Du planerar med hjälp av teknisk expertis och 
dirigerar med hänsyn till tid och budget ditt pro
jekt anda in i mål. Som ytterst ansvarig är Du ly
hörd när uppdragsgivaren uppdaterar sina önske
mål, observant på varje riskmoment och mån om 
att alla i laget trivs. Vi söker Dig som i dag arbetar 
som teknisk projektledare och har Du dessutom 
erfarenhet av GSM-system är det mycket merite
rande. 

Designer 
• Designern utvecklar mjukvaran, förverkligar 
kundemas och vara drömmar. Du samlar de krav 
och önskemål beställaren har, analyserar och av
gör vad som är möjligt att utföra. Du arbetar pa
rallellt med såväl dina kollegor som test teamet. 
Även sedan produkten lanserats är det Du, kreatö-
ren, som är mest lämpad att ansvara för att finna 
lösningen om något fel skulle uppstå. Du bör har 
goda kunskaper inom Unix, C++, objektorienter
ing Java och Corba. 

Testare 
• Vi söker en kvalificerad testare av mjukvara 
med erfarenhet av systemtestning, validering och 
verifiering. Din uppgift är att ansvara för framtag-
ning av testspecifikationer, testinstruktioner, test-
script för simulering av mobilnäten, planering och 
genomförande av tester. Utvecklingsmiljön består 
bland annat av Unix, C++, objektorientering, Java 
och Corba. 

Project Controller 
• Som project controller arbetar Du nära projek
ten och ansvarar för att göra avancerade projek
tuppföljningar såväl nationellt som internationellt 
inom Ericsson. I Dina arbetsuppgifter ingår även 
att tillsammans med huvudprojektledaren planera 
budgeten för kommande projekt Du bör ha en 
ekonomutbildning och några års erfarenhet inom 
området Rollen ingår i projektledarteamet 

Kontakta: Jonas Nilsson, 0455-39 53 67,070-370 
53 67, Jonas.Nilsson@epk.ericsson.se. Ansökan: 
Den tjänst som Du söker!, Ericsson Software Tech
nology AB, Human Resources, Box 518, 371 23 
KARLSKRONA, job@epk.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Systemingenjör GSM 
GSM Based Products (GSM) är ett av tre pro
duktsegment inom Ericsson Radio Access AB. VI 
är ansvariga för utveckling och underhäll av en
heter ingående i GSM basstationer och GSM add 
on-produkter som skapar bättre täckning och/el
ler bättre talkvalitet i operatörernas mobiltelefon
nät 

Exempel på produkter och lösningar frän GSM 
Based Products år Combiners (CDU), Tower 
Mounted Amplifiers (TMA) och Coverage Exten
sion Units (CEU). Utveckling och produktifiering 
sker i nära samarbete med alla Ericssons affär
senheter inom affärssegmentet Nätoperatörer. 

• I din roll som systemingenjör kommer du att 
ingå i utvecklingsprojekt som systemansvarig. Du 
kommer att vara tekniskt sammanhållande i pro
jektet och utföra det övergripande konstruktions-
och specifikations-arbetet samt bryta ned kraven 
till konstruktionsnivå. I arbetsuppgifterna ingår 
dessutom att ansvara för produktens prestanda 
från förstudie till produktionsstart. 

Vi söker dig som är högskole- eller civilingenjör 
med radioteknisk erfarenhet och kunskap om 
mobirtelefonisystem. 

Som person är du strukturerad, noggrann och 
har social kompetens. Du har även goda kunska
per i engelska språket i tal och skrift 

Kontakta: Martin Råberger, 08-404 35 32, Anna-
Greta Eriksson, personal, 08-404 53 69. Ansökan: 
Systemingenjör GSM, Ericsson Radio Access AB, 
KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 Stockholm, 
jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB. 
LUND 

Enhetschef -
radioutveckling 
• Till en av vara enheter för radio-utveckling i 
Lund (GT/BPG) söker vi en enhetschef. Enheten 
ansvarar för f ramtagning och förvaltning av radio
konstruktioner för digitala GSM-baserade mobilte
lefoner. 

Du kommer att leda enhetens arbete med tyng
dpunkt på: Konstruktion av radio till vara termina
ler samt produktionssättning av dessa. Förstudier 
av kommande konstruktioner. Förvaltning av radi
okonstruktionen i produkter som går i produktion. 
Utvecklingshjälpmedel. Processutredning, kvalitet
sarbete. Resursplanering för projekten. Persona
lutveckling. 

Du skall ha bred erfarenhet från radiokonstruk
tion för konsumentprodukter. 

Kontakta: Anders Larsson, 046-19 34 24, 
anders.larsson@ecs.ericsson. Ansökan: Enhet
schef - radioutveckling GH00:016, Ericsson Mobile 
Communications AB, Personalenheten, 221 83 
LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Konstruktör maskinnära 
programmering 
Ericsson Microwave Systems AB ansvarar inom 
Ericsson för försvarselektronik och mikrovägs-
kommunikation samt är centrum för Ericssons 
forskning och utveckling inom mikrovågsteknik 
och höghastighetselektronik. 

• Vi arbetar med- maskinnära programmering i 
Ada och C för inbyggda realtidssystem, konfigurer-
ing av operativsystem (ex Solaris och VxWorks), 
utveckling av drivrutiner, utveckling av funktioner 
för inbyggd test (BIT) Du får konstruera och un
derhålla systemprogramvara för vara realtids
system. Miljön är kreativ och du får goda möjlig
heter att utvecklas som tekniker och ledare. Vi ger 
även den personalsociala trivseln stort utrymme. 

Du ska vara civilingenjör D, E, F eller ha högsko
leutbildning (120p), med tyngdpunkten på da
torarkitektur och programmering. Det är bra om 
du har erfarenhet inom vårt arbetsområde. Arbe
tet sker oftast i grupp, så du måste vara öppen 
och bra på att kommunicera. 

Kontakta: Anna Dahlberg, 031-747 06 57, 
anna.dahlberg@emw.ericsson.se, Maria Forsberg, 
031-747 36 15, maria.forsberg@emw.ericsson.se. 
Ansökan: KONSTRUKTÖR MASKINNÄRA PRO
GRAMMERING, ref nr 00-001, Ericsson Microwave 
Systems AB, Personal och Organisation, 431 84 
Mölndal 

ERICSSON RADIO ACCESS AB. KISTA 

Professional Trainer 
Cellular Transmission System (CTS) is a business 
segment within Ericsson Radio Access AB. We of
fer complete transmission solutions for all mobile 
applications. The systems increase the utilization 
of infrastructure and offers additional network 
control, flexibility and reliability. To be able to me
et the rapid growth and the customer's demands 
on fast solutions we need independent and expe
rienced staffmembers. We are currently 80 peo
ple working at CTS and we now need additional 
staff. 

• The primary objective for this function is to 
train external and internal customers on the Erics
son DXX Digital Cross Connect System. Training 
will be carried out mainly in our training center in 
Kista but also at customer's premises abroad. The 
position also includes for example: Adaptation of 
courses for particular customer requirements. Par
ticipation in ongoing development of courses and 
material for our present system. Participation in 
development of courses and material for our new 
system products. Co-operation with our technical 
and marketing departments for customer course 
activities. 

The position demand: More than 3 years wor
king experience, preferably within telecommuni
cations. Good presentation and social skills. A re-
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suit oriented problem solving personality. Genui
ne interest for person to person as group presen
tations. Skills with standard PC tools. 

Contact: Gunnar Stenhjelm, +46 8 404 77 69, 
Madeleine Koch, Human Resources, +46 8 757 
1749. Application: Professional Trainer, Ericsson 
Radio Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 
164 93 Stockholm, Jobb@rsa.ericsson.se. 

Systemingenjör 
• Som systemingenjör kommer du att arbeta 
med underhåll av vara Management System för 
Digital Cross-connect (OS/2, NT, Unix, Sybase och 
SQL). Dina arbetsuppgifter kommer också att be
stå av utveckling och underhåll av DB Server kon
figurationer, bi a RAID disk system, samt support 
av DXX Management system. Resor, även med 
kort varsel, är en naturlig del av arbetet. 

Du som söker har treårigt gymnasium eller 
motsvarande med tidigare erfarenhet från konfi
guration och underhåll av datorutrustning, PC, 
Unix, Sybase och SQL. Det är meriterande om du 
har kunskaper inom Telecom/mobila system. Vi 
tror att du är en initiativrik och noggrann person 
som har lätt för att samarbeta i grupp, då kommer 
du att trivas hos oss! 

Kontakta: Joachim Walz, 08-404 28 45, Madelei
ne Koch, Personal, 08-757 17 49. Ansökan: Syste
mingenjör, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS 
Personal, Box 11, 164 93 Stockholm, 

iJrsa.ericsson.se. 

Technical Writer 
• VI behöver just nu en Technical Writer som i sa
marbete med teknisk utvecklingspersonal och 
marknadsavdelningen självständigt ska skapa un
derlag för nya produkter. Detta innebär system-
och produktbeskrivningar, product notes, short 
descriptions etc. för nya produkter inom vårt digi
tal cross-connect system. 

Du har treårigt tekniskt gymnasium eller mot
svarande och arbetat några år med telecom ut
rustning, mobila system eller motsvarande. Du 
har också erfarenhet av Ericsson-dokumentation, 
PRIM och GASK. Du är tekniskt kunnig och har 

förmågan att kunna skapa dokument med tek
niskt innehåll på engelska. Som person är du öp
pen och utåtriktad och har lätt för att samarbeta 
med andra. 

Kontakta: Joachim Walz, 08-404 28 45, Madelei
ne Koch, Personal, 08-757 17 49. Ansökan: 
Technical Writer, Ericsson Radio Access AB, 
Kl/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 Stockholm, 

ijrsa.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

• Till Product Information Management i Lund 
söker vi en sektionschef. Sektionen ansvarar för 
hanteringen av produkt- och dokumentstrukturer 
samt de dokument och den information som 
krävs för att kvalititetssäkra vara produkter. För 
produktionssidan är vi interfacet mot R&D världen 
beträffande underlaget som bereds i SAP R/3, till
verkas och sedan levereras till kund. Till vår hjälp 
har vi Ericssons regelverk samt IT-stöd som alla på 
något satt kommunicerar mot vårt främsta hjälp
medel PRIM. Detta är en gemensamma databas 
som används över hela världen för att tillse att vå
ra produkter håller ratt revisioner och är ratt sam
mansatta. 

Som sektionschef kommer Du ansvara för att 
leda, driva och förändra det arbete som bedrivs 
inom detta område. Du kommer art vara en pådri
vande faktor inom PDM (Product Data Manage
ment) och kommer att vara med att påverka i oli
ka CM (Configuration Management) relaterade 
frågor mot projekten. 

Vi arbetar i en internationell miljö och förutsät
ter att Du behärskar engelska i tal och skrift. Vida
re tycker Du om att arbeta i ett högt tempo och är 
intresserad av att arbeta i och med en grupp för 
att uppnå uppsatta mål. Meriterande är att Du har 
kännedom om PDM eller MRP (Material Resource 
Planning) samt kunskap om produktutvecklings-
och värdekedjans inverkan på produktionsbered
ning. 

Kontakta: Magnus Miegel, 046-19 30 62, mag-
nus.miegel@ecs.ericsson.se, Thomas Lövskog, 

046-19 34 16, thomas.lovskog@ecs.ericsson.se. 
Ansökan: Sektionschef - Product Info. Manage
ment GH 00:020, Ericsson Mobile Communica
tions AB, Personalenheten, 221 83 LUND, perso-
nalenheten@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Mikrovågskonstruktör 
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd 
och bred kompetens inom trådlös kommunika
tion. Vi är verksamma inom radioaccess system 
för trådlös telefoni, basstationer, antennära pro
dukter och transmissionssystem för analoga och 
digitala nätverk Huvuddelen av vår verksamhet 
finns i Kista och vi är idag ca 1400 anställda. In
om Ericsson är RSA kant som ett okonventionellt 
men resultatinriktat företag. Så vill vi fortsätta att 
vara. 

Vår kultur bygger på att vi klarar det "omöjli
ga", det som ingen förut har gjort Visägerom 
oss själva att vi är flyhånta, snabbfotade, jordnä
ra, kundnära och uppfinningsrika. Det handlar 
verkligen om passion för det vigör. 

• Arbetet som mikrovågskonstruktör omfattar 
upprättande av konstruktionsspecifikationer, si
muleringar, framtagning av prototyper, verrfiering 
av prestanda mm fram till färdig produkt i löpan
de produktion. Konstruktion av mikrovågskretsar 
och enheter inom frekvensområdet 400 MHz - 2 
GHz. 

Du har en akademisk examen med inriktning 
på mikrovågsteknik. Erfarenhet av småsignai-
mikrovågskretsar och simulering i EESOF är meri
terande. Som person har du lätt för att arbeta i 
team, men även förmågan att arbeta självständigt. 
Du tycker om att lösa problem och sedan imple-
mentera lösningarna. 

Kontakta: Karl-Göran Nygren, 08-757 17 52, Pia 
Bolmgren Svensson, personal, 08-585 34135. An
sökan: Mikrovågskonstruktör, Ericsson Radio Ac
cess AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 
Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB, 
KARLSKRONA 

Pre Paid Support 
Ericsson Software Technology AB utvecklar pro
dukter och tjänster med den senaste tekniken in
om mobiltelefoni, företagskommunikation och 
programvaruteknik Vi år ett ungt och expansivt 
företag med ca 800 anställda. Huvudkontoret 
finns i Karlskrona men vi har också kontor i Ron
neby, Malmö och Sundbyberg. Vi söker dig som 
vill stödja och vidarutveckla Prepaid Support i ett 
Globalt perspektiv. 

• Vi behöver personer med framåtanda och an
svar för att supporta Ericssons Prepaid-kunder. För 
att kunna göra detta önskar vi att du har teknisk 
kunskap inom mobila nät, AXE/GSM och allra 
helst en kännedom inom UNIX. Vi upplever själva 
att vi lär oss den nya generationens produkter 
men grunden ligger i vara Mobila nätverk. Enhe
ten P/OS är idag 22 personer och har ansvaret för 
PrePaid Support, ett ansvar som täcker hela värl
den och alla produkter som ingår i Prepaid. VI 
hanterar frågor från ASO:er (Regionala support 
centers) och FSC (1st line support). 

Jobbet är omväxlande och utmanande! Du får 
kontinuerlig intern och extern utbildning för att 
alltid ligga längst fram kunskapsmässigt. 

Kontakta: Jan Å Andersson, 0455-39 53 40, jan-
ake.andersson@epk.ericsson.se. Ansökan: Pre 
Paid Support, Ericsson Software Technology AB, 
KA/EPK/HH Ann-Sofie Hjertsson, Box 518, 371 23 
KARLSKRONA 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, HASSLEHOLM 

JOIN THE SUCCESS! Ericsson i Hässleholm söker 
medarbetareEricssons marknadsandel för GSM 
System är ca 40%. Detta är ett resultat från Erics
sons satsningar på forskning och utveckling. CSM 
är just nu inne i ett omfattande utvecklingskede. 
CPRS dvs paketförmedlad data införs, datahas
tigheten utökas, nya nätoptimeringsfunktioner in
fors mm. Ericsson Radio Systems AB i Hässleholm 

Du läser inte platsannonser. 
Du har redan ett bra jobb, så varför skulle du? 

Produktenheten "Wideband Radio Networks" 
utvecklar nya system och produkter för tredje 
generationens mobiltelefonsystem, UMTS. 
Systemen bygger på bredbandig CDMA 
(WCDMA) radioteknologi och ATM trans
mission. Produktenheten är placerad i Kista, 
Stockholm. 

WCDMA System Designers 
• Vill du jobba med spjutspetsteknologi så 

som UML, Java, ORB, ATM, IP? 
• Vill du vara med och utveckla nästa genera

tions mobilsystem och själv bli utvecklad? 
• Har du några års erfarenhet av system design, 

SW-design eller test och verifiering inom 
telecom eller datacom? 

• Har du kunskaper i objektorientering? 
• Är du öppen, kreativ och har goda kunskaper 

i engelska? 

Då är du ratt person vi söker och det här jobbet 
är skräddarsytt för dig. 

Vi är en ung organisation där vår avdelning 
arbetar med systemering av RNC-noden 

(Radio Network Controller). Detta betyder 
stora möjligheter för dig att påverka tekniska 
lösningar och att kunna lära dig systemet från 
grunden. 

Arbetsuppgifterna består bi a av design av 
nodens arkitektur, systemering av trafikala och 
O&M funktioner och framtagandet av kunddo
kumentation. 

Du ska tycka om att jobba i team och kunna 
trivas i en flexibel och föränderlig miljö där det 
finns stora utrymmen för egna initiativ. 

Vi söker nu: 
RNC - System Designer för Arkitektur 
RNC - System Designer för Produkthantering 
Lennart Jäder, tel 08-585 321 87 
E-mail: lennart.jader@era.ericsson.se 
RNC - System Designer för O&M funktioner 
RNC - System Designer för Kunddokumen
tation 
Kontakta: Morteza Ziaei, tel 08-757 11 07 
E-mail: morteza.ziaei@era.ericsson.se 
RNC - System Designer för Trafikala funk
tioner 
Tobias Ljungström, tel 08-404 57 08 
E-mail: tobias.ljungstrom@era.ericsson.se 

Mark din ansökan med RNC System Design 
samt vilket område du är intresserad att arbeta 
inom. Ansökan skickas till: 

Ericsson Radio Systems AB 
KI/ERA/R/HS Inger Holmgren 
164 80 Stockholm 

E-mail: ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON 
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har nu fått utökat ansvar för utvecklingen av radi
onätsstyrningen inom GSM. Detta är en central 
och komplex funktionalitet Vi behöver fler kvalifi
cerade medarbetare som är redo att anta utma
ningen, och behöver anställa: 

Projektledare, 
systemutvecklare, 
systemtestare, 
trouble shooters, 
configuration manager 
• Kreativitet, nytänkande och initiativförmåga är 
viktiga och nödvändiga egenskaper för att kunna 
hänga med i den snabba utvecklingen. Som pro
jektstyrningsmodell har vi PROPS. Utvecklingsmo
dellen är MEDAX kombinerat med SDL Vårt an
svar sträcker sig från förstudier till kundleverans. 
Vi har även kundstöd och underhåll av levererade 
produkter.Hos oss kommer Du att mota många 
spännande och utmanande uppgifter och ges 
möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling. 

Ericsson i Hässleholm är ett ungt framåt gäng 
på ca 100 personer som utvecklar produkter och 
tjänster inom mobiftelefoni. Vara kunder finns 
över hela världen och vi arbetar med dagens och 
morgondagens mobiltelefonisystem. Vi samarbe
tar med designkontor i Dallas, Dublin, Guildford 
samt inom Sverige. Eftersom arbetet bedrivs i pro
jektform bör du ha lätt för att kommunicera, sa
marbeta och uttrycka dig i tal och skrift på svens
ka och engelska.Fackliga representanter är:CF -
Catarina Svensson SIF - Ingvar Isaksson. 

Kontakta: Lars-Cöran Nilsson, 0451-43 402, Lars-
Christer Hansson, 0451- 43 406, Henrik Cosmo, 
0451-43 465. Ansökan: Ref nr 99-53, Join the 
Success, Ericsson Radio Systems AB, Personal, Ös
tergatan 15,281 32 Hässleholm 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Teamledare, Integration & 
Verifiering GSM 
Vi håller på att ta from en ny generation av GSM 
basstationer ingående i RBS 2000 familjen. 
Basstationen bygger pä helt ny spännande HW 
teknologi. Nu behöver vi förstärka varat gång 
med fler medarbetare för att mota utveckling
sprojektens behov. 

• Arbetet som teamledare innebär planering och 
teamledning av en grupp som integrerar och veri
fierar HW och SW som utgör plattformen i bassta
tionen. Erfarenhet av projektledning av mindre 
projekt krävs. Erfarenhet av verifiering är värdefull. 
Vi använder oss av Critical Chain för planering av 
projektArbetet utförs i nära samarbete med kon
struktions- o systemenhetema och möjligheterna 
till personlig utveckling är alftid stora. 

Kontakta: Göran Nyblom, 08-757 27 32, 
goran.nyblom@era.ericsson.se. Ansökan: Teamle
dare, Integration & Verifiering GSM. 

Integration & Verifiering -
GSM Radio 
• Arbetet innebär integration och verifiering av 
den HW och SW som utgör plattformen i bassta
tionen. Du kommer bl.a. att jobba med TCP/IP 
och EDGE. Vi använder Unix utvecklingsmiljö, C, 
C++ (ObjecTime) och JAVA Erfarenhet av verifier
ing krävsArbetet utförs i nära samarbete med 
konstruktions- o systemenhetema och möjlighe
terna till personlig utveckling är alltid stora. 

Kontakta: Göran Nyblom, 08-757 27 32, 
goran.nyblom@era.ericsson.se. Ansökan: Integra
tion & Verifiering - GSM Radio, Ericsson Radio 
Systems AB, LR/H la Pettersson, 164 80 STOCK
HOLM ingegard.pettersson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. LINKÖPING 

Support Unit Test 
Environment 
Test Environment Management, TEM, ingår som 
en del iAXE 10 utvecklingsprocess. Syftet är att 
tillhandahålla en komplett provningsmiljö med 
anpassning av programvara, hårdvara och doku
mentation. Enhetens roll att vid ratt tillf alle levere
ra en korrekt sammansatt provningsmiljö är di
rekt avgörande för projektens progress och kvali
tet Vi stöttar CME20, CMS30 och CMS40. För när
varande installerar vi en omfattande bas av väx
lar i HWM-utförande. Vi handhar MSC, BSC, ra
diobaser och mobiler. I arbetsmiljön ingår stöd
system i UNIX-, PC- och AXE-miljö. Verksamheten 
ger därför en unik möjlighet att lära sig systemen 
i sin helhet 

• Vi söker nu en person med inriktning mot kon-
figurering (Data Transcript) för BSC. Arbetet be
drivs huvudsakligen i team och innebär många 
kontaktytor mot funktioner inom projekten, både 
design, verifiering och support. 

I arbetsuppgifterna ingår: Konfigurering av mil
jön för planerad provning. Service till design och 
provning under drift Utveckling av provningsmiljö 
och omgivande verktyg.Deltagande i samord
ningsmöten med linje och projekt 

Erfarenhet från AXE 10 design eller verifiering är 
en mycket lämplig bakgrund. Det är viktigt att du 
har lätt för att samarbeta med andra. Du bör kun
na uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska 
och engelska. 

Kontakta: Mikael Pettersson, 013-28 41 04, mi-
kael.cpettersson@ericsson.se, Annakarin Sundb
lad, 013-28 41 16, annakarin.jeirud@ericsson.se. 
Ansökan: Ref.nr 00-09 Support Unit Test Environ
ment, Ericsson Radio Systems AB, 
LM/ERA/LVA/FH Eva Lindkvist, Box 1248, 581 12 
LINKÖPING, eva.lindkvist@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING 

Engineer till ZeLab 
Att höja användbarheten hos vara produkter och 
att oka kunskapen om vara slutanvändare och 
deras omgivning är prioriterade områden inom 
Ericsson. Då handlar det om att etablera en fun
gerande kommunikation mellan slutanvändare 
och systemutvecklare. Vår uppgift är att skapa 
förutsättningar för ökat användbarhetsarbete och 
aktivt stödja projekt där det är viktigt att produk
ten är anpassad till användarna och deras arbet
suppgifter. Vi använder Delta-metoden som ett 
verktyg i vårt arbete och vi strävar efter att meto
den ständigt skall utvecklas sä att den passar den 
verksamhet i vilken den används. 

• Den ena av dina huvuduppgifter är att agera 
som intemkonsuft för stötta projekt i deras an
vändbarhetsarbete. Detta innebär att introducera 
och anpassa Delta-metoden så att den passar det 
satt som projektarbetet bedrivs. Det andra huvu
dområdet är att arbeta med utvärderingar av an-
vändargränssnitt i vårt användbarhetslabb (Usabi
lity Lab). Du kommer också att arbeta med vårt 
nätverk för kompetens-utveckling för att ge aktivt 
stod till deltagarna i deras arbete. 

Dina kvalifikationer: Du har arbetat med an
vändbarhetsfrågor under ett antal år.Du har arbe
tat med att förankra och införa nya arbetsmeto
der. Du har kunskap och erfarenhet av Delta-me
toden. Du har erfarenhet av gränssnittsutvärder-
ingar. Dina egenskaper: Du är utåtriktad och pe
dagogisk. Du är drivande och engagerad. Du är vi
sionär och samtidigt realist Du tror på det du görl 

Kontakta: Martin Rantzer, 013-28 41 58, 
Martin,Rantzer@ericsson.com. Ansökan: Ref.nr 
00-10, Usability Engineer till ZeLab Ericsson Radio 
Systems AB, LM/ERA/LVA/FH Monica Olovsson, 
Box 1248, 581 12 LINKÖPING, monica.olovs-
son@era.ericsson.se. 

T M I I I ™,mtm»^nn*irrmmmwnmmmm 
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Multimedia Programmerare 
Enheten för Data Communication ansvarar för 
kommunikationsdelen av mjukvaran I vara GSM 
telefoner. Detta innefattar både kommunikation 
mot nätet för uppkoppling mot Internet, Fax-kom-
munikation m.m. samt kommunikation mellan 
mobiltelefon och Laptop, PDA etc Når det gäller 
kommunikation mot GSM-nätet så jobbar vi med 
flera nya standarder såsom höghastighetsdata 
(HSCSD) och Paketdata (GPRS). Mot PC-sidan 
jobbar vi med den nya Bluetooth-standarden för 
lokal radiolänk kommunikation och IrDA för kom
munikation över infrarött ljus. Det vi ligger i start
groparna med just nu är integrering av IP och 
Multimediaprotokoll i vara mobiltelefoner. Vi be
finner oss i ett skede dä Telekom- och Datakom-
produkterna konvergerar och blir mer och mer in
tegrerade. Utmanande och intressanta arbetsup
pgifter är alltså vad som konfronterar oss dagli
gen. 

• I framtidens mobila terminaler kommer ljud 
och bild vara viktiga användningsområden. Den 
pågående utvecklingen av mobila IP-baserade 
nätverk ställer också krav på IP-telefoni. Vi lägger 
nu grunden för dessa tjänster och söker ytterliga
re kompetens inom detta område för att kunna 
ligga i teknikens framkant Du kommer att arbeta 
med realisering av dessa tjänster genom hela ut
vecklingscykeln, dvs från specrficering fram till 
testning. Bevakning samt deltagande i internatio
nellt standardiseringsarbete kommer också att bli 
en viktig del av Ditt arbete och kommer att inne
bära kontakter både inom och utanför Ericsson. 

Du är civilingenjör eller motsvarande och upps
kattar självständigt arbete där Du får eget ansvar. 

Tidigare erfarenhet av datakommunikation, speci
ellt TCP/IP är meriterande. 

Kontakta: Mats Melander, 046-19 35 67, 
mats.melander@ecs.ericsson.se. Ansökan: Multi
media Programmerare - Ref. G012, Ericsson Mobi
le Communications AB, Personalenheten, 221 83 
LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se. 

USB Programmerare 
• PC världen håller successivt på att gå över från 
RS232 till USB i snittet mot externa enheter vilket 
ger helt nya möjligheter att överföra digitalt ljud, 
video, bilder och data mellan datorer och mobil
telefoner. 1 tredje generationens mobiltelefoner 
(UMTS) kommer USB vara ett av de viktiga inter
facen mot PC. Vi kommer därför att behöva för
stärka vår kompetens inom detta område. Du 
kommer att arbeta med implementering av USB i 
vara produkter och även vara den som bevakar 
standardisering inom detta område. Det kommer 
att innebära en hel del kontakter både inom och 
utanför Ericsson. 

Du är civilingenjör eller motsvarande och har 
helst arbetat några år med realtidsprogrammer
ing. Det är en merit om Du har erfarenhet inom 
datakommunikation. 

Kontakta: Jörgen Henningsson, 046-19 37 57, jor-
gen.henningsson@ecs.ericsson.se. Ansökan: USB 
Programmerare - Ref. G013, Ericsson Mobile 
Communications AB, Personalenheten, 221 83 
LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se. 

Windows Programmerare 
• PC världen håller successivt på att gå över från 
RS232 till USB i snittet mot externa enheter vilket 
ger helt nya möjligheter att överföra digitalt ljud, 
video, bilder och data mellan datorer och mobil
telefoner. I tredje generationens mobiltelefoner 
(UMTS) kommer USB vara ett av de viktiga inter
facen mot PC Vi kommer därför att behöva för
stärka vår kompetens inom detta område. Du 
kommer att arbeta med implementering av USB i 
vara produkter och även vara den som bevakar 
standardisering inom detta område. Det kommer 
att innebära en hel del kontakter både inom och 
utanför Ericsson. 

Du är civilingenjör eller motsvarande och har 
helst arbetat några år med realtidsprogrammer
ing. Det är en merit om Du har erfarenhet inom 
datakommunikation. 

Kontakta: David Holoshka, 046-19 38 52, 
david.holoshka@ecs.ericsson.se. Ansökan: Win
dows Programmerare - Ref. G014, Ericsson Mobile 
Communications AB, Personalenheten, 221 83 
LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se. 

Verifieringsingenjör/ 
Testkoordinator 
• Du kommer att arbeta med verifiering av 
mjukvaran på PC-sidan såsom drivrutiner, API's, 
felsökningsverktyg samt verifiering av kommuni
kationen mellan mobiltelefonen och PC. Vi tror att 
Du har ett genuint teknikintresse och är "hungrig" 
på att prova de senaste produkterna inom mobil 
data. Du får vara med i hela testcykeln, dvs vid 
planering inför testen, framtagning av testspecifi
kation, utveckling av testverktyg, testning i labb 
samt rapportering och uppföljning tillsammans 
med utvecklingsenheten. Vi vill att Du tar ansvar 
för planering och koordinering för en del testakti
viteter och tror att Du har vana att självständigt 
driva Dina uppgifter. Det är bra om Du har viss er
farenhet från projektledning. 

Vi utvecklar vara testverktyg själva, så det krävs 
att Du har erfarenhet av och intresse för program
mering i Windows-miljö, tex. VisualC++ eller VI-
sualBasic. Det är även meriterande om Du har ti
digare erfarenhet av testning/verrfiering av pro
gramvara eller om Du har arbetat med IT/Data-
kom i andra sammanhang. VI tror att Du är civil-
eller mellaningenjör med ett par års erfarenhet 
från data- eller telekombranschen. 

Kontakta: Stefan Alsved, 046-23 24 25, 
stefan.alsved@ecs.ericsson.se. Ansökan: Verifier-
ingsingenjör/Testkoordinator - Ref. G015, Ericsson 
Mobile Communications AB, Personalenheten, 
221 83 LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se. 

EHPT SWEDEN AB, MÖLNDAL 

Configuration Manager 
77ie Fault Manager is one of the most successful 
applications in EHPTs history. It is used in 
hundreds of installations all around the world. 
The latest technologies in user interface, expert 
system and datacom are used to provide a world 
class application. 

• We are looking for a Configuration Manager 
who will work with establishing our new develop
ment environment The job will focus around the 
strategy of using a Windows NT development en

vironment for producing code to run on both NT 
and Unix ClearCase will be used as the configura
tion tool on both Unix and Windows NT. You pro
bably have a background in software develop
ment/configuration management and an interest 
in working together with others to provide an ex
cellent working environment for our developers. 

You have a considerable knowledge of ClearCa
se, Unix and Windows NT. Job description Your 
main responsibility will be to establish new deve
lopment and configuration environments for our 
projects and to support project members using it 
You will be the primary contact towards the deve
lopment departments and designers concerning 
configuration management. You will be respo-
nible for planning, compiling and version hand
ling of the products. 

Responsibilities,' operation of the local ClearCa
se environment with focus on the operation. Ge
neration and release handling will be the respon
sibility of each project. Planning, installation and 
maintenance of different components in the de
velopment environment interface towards deve
lopment departments concerning the develop
ment and configuration environment Require
ments; knowledge of NT/Unix administration, ex
perience from software development, good skills 
in the English language both verbally and in wri
ting, result orientation, social competence, high 
school or academic degree. It is an advantage if 
you; have knowledge of Clearcase, are quality 
conscious, are service minded. 

Location: Mölndal, Lackarebäck (Gårda from 
2000-02-01 ) 

Contact: Stefan Larsson, +46 31 746 23 31 Ste
fan.larsson@ehpt.com. Application: MO316, EHPT 
Sweden AB, EHS/FP, Box 333,431 24 Mölndal, 
ehsjob@ehptcom. 

ERICSSON COMPITEX AB, GÖTEBORG 

Testare 
Ericsson CompitexAB (EGS) är ett programvaru
företag inriktat på utveckling av integrerade IT-
system (radio-/tele-/datakommunikation och ap
plikationer). Vi agerar dels underleverantörer till 
andra Ericsson-enheter inom vårt kompetensom
råde och driver även utveckling av egna produk
ter, med tonvikten på PC-baserad programvara 
inom CTI-området (Computer Telephony Integra
tion). Vi driver en komplett affärsprocess med 
egen marknadsfunktion, produktutveckling, in
stallations- och kundstödsfunktioner. Vi är beläg
na i Västra Frölunda, Göteborg och är drygt 120 
medarbetare, med en årlig tillväxt på 20%. 

• Gruppen Basic Functions tillhörande enheten 
Core Technology söker en testare. Arbetsuppgifter 
är bl.a. framtagning av testspecifikationer, testssc-
cript, planering och genomförande av test, verifi
ering av funktionalitet samt även felsökning. Du 
kommer att arbeta med test av befintliga och nya 
Applikationer främst CXE. CXE(Communication 
exchange Environment) är en kommunikations-
växel riktat till olika typer av applikationer. CXE 
hanterar radio-/tele-/datakommunikation och är 
baserad på CTl-/PC-teknologi. 

Du har högskoleutbildning inom dataområde 
eller motsvarande erfarenhet. Du bör ha kunskap 
i Windows NT och C/C++ programmering. Du är 
öppen, flexibel och tycker om att arbeta i grupp. 
Kunskap i engelska är viktigt 

Kontakta: Ali Jamshid Far, 031-709 90 12, ali.jam-
shid.far@egs.ericsson.se, Thomas Sahlmén, 031-
709 91 85, thomas.sahlmen@egs.ericsson.se. An
sökan: Testare Ref. Nr. 22/00, Ericsson Compitex 
AB, Personalavdelningen, 421 02 Västra Frölunda, 
bo.lorentzon@egs.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, HÄSSLEHOLM 

System Designers, Software 
Designers, System Testers 
and Function Testers 
The positions are located in Hässleholm, where 
we, ERA/LVA/M, have the node and system re
sponsibility for Ericssons NMT system. The NMT 
system is currently in operation in more than 40 
countries worldwide. Ericsson has sold NMT 
networks to 50 operators in 30 countries. Our re
sponsibility is the entire design of the system from 
operative product management to maintennan-
ce, but will soon include even PLM, ASO, RSO and 
Customer Services. We work in close cooperation 
with product management and have direct con
tact with operators. 

• We need System Designers, Software Desig
ners, System Testers and Function Testers. Experi
ences from rollout, after sales support and from 
the Customer Service sector are merited. THE 
LOCATIONHässleholm is Close to everything, but 
Far from Expensive. As a city in the middle of Ska-
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ne, Hässleholm is close to central Europe, close to 
unspoilt nature, and has a low cost for good qua
lity of life. The price for a house is low, and even if 
you choose to live in the countryside, it won't ta
ke you more than 15 minutes to get to the office. 
The Munipacity has 50.000 inhabitants, with 
18.000 living in the city of Hässleholm. There are 
9 IT-companies in Hässleholm, employing 500 
people. 

Contact: Martin Nyström, +46 451 434 28, mar-
tin.nystrom@era.ericsson.se. Application: Ericsson 
Radio Systems AB, HM/ERA/LVA/MBC Martin 
Nyström, Östergatan 15, 281 32 Hässleholm, mar-
tin.nystrom@era.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Programutvecklare PIM 
Applikationer 
• Du kommer att arbeta i en kreativ grupp, som 
utvecklar en plattform för Personal Information 
Management, PIM, för en rad framtida produkter. 
Synkronisering av information med PC sker via ka
bel, Ir och Bluetooth. Internetstandards såsom 

vCard och vCalendar är viktiga för inter-operabili-
teten mellan olika enheter. Vi har många spän
nande utmaningar framför oss, utveckla kalender
funktionen, remote-synkronisering av kalenderda
ta, notes och journals m m. 

Din arbetsuppgift blir att designa, utveckla och 
implementera applikationer i nästa generation av 
mobiltelefoner. Du kommer att följa och påverka 
utvecklingen av internationella standards. Detta 
innebär att Du kommer att komma i kontakt med 
många nyheter inom mobirtelefoni- och PC-väri-
den. Utvecklingen sker i C i en modern utveckling
smiljö via verktyget MS Visual Studio. För CM-han-
tering används Rational Clearcase. Det är en för
del om Du har erfarenhet av dessa verktyg. 

Arbetet innebär även internationellt samarbete 
med andra utvecklingscentra inom Ericsson. Du 
behöver behärska engelska fullt ut samt vara öp
pen för att samarbeta och kommunicera med 
andra. Din bakgrund är civilingenjör eller motsva
rande med ett stort intresse av programvaruut
veckling, PIM och Internet standards. Som person 
är Du noggrann, självgående och initiativrik. 

Kontakta: Sven Tryding, 046-19 33 53, sven.try-
ding@ecs.ericsson.se, Eva Jönsson, 046-19 36 72, 
eva.g.jonsson@ecs.ericsson.se. Ansökan: Progra

mutvecklare PIM Applikationer - Ref. C016, Erics
son Mobile Communications AB, Personalenhe
ten, 221 83 LUND, personalenheten@ecs.erics-
son.se. 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB, 
GÖTEBORG 

Kundorienterad 
systemintegration 
Network Management Application Centre 
(NMAC) är en division inom Ericsson Mobile Data 
Design AB. Vi utvecklar produkter, tjänster och 
lösningar för såväl mobila och fasta nät som da
tanät inom området Telecom Management Verk
samheten utgör en strategiskt viktig del i Erics
sonkoncernens affärsutveckling och befinner sig i 
expansionsfas. Vara produkter säljs på hela 
världsmarknaden och ingår oftast i en helhetslös
ning från Ericsson till teleoperatören. Detta inne
bår ett nära samarbete med andra, oftast utiand-
splacerade, Ericssonbolag och externa kunder. 

• Inom Telecom Management Solutions arbetar 
vi idag med att ta fram och leverera tjänster och 

lösningar inom områdena Network Operation, 
Customer Management och Service Provisioning. 
Vi erbjuder stora teleoperatörer, världen runt, fär
diga lösningar, med fokus på systemintegration. Vi 
arbetar även med rena tjänster i form av konsult
verksamhet. Projekten som drivs är mellan 3 och 
6 månader långa och omfattar resursmässigt 3 till 
20 personer. VI befinner oss i en mycket expansiv 
fas och söker därför nya medarbetare med intres
se av att arbeta i en internationell tjänste- och 
kundorienterad miljö. 

Systemintegratörer, 
Erfarna kundprojektledare. 
Designers 
• Strategin är att använda de bästa produkter på 
marknaden, som vi anpassar efter vara kunders 
behov. För att klara detta på ett bra satt utgår vi 
från kundens arbetsflöde (work-flow), varefter vi 
anpassar valda produkter och integrerar dessa i 
en lösning. Ett aktivt deltagande från kunden är 
viktigt under hela processen. Vi söker Dig med er
farenhet av programvaruutveckling, systeminteg
ration och telekommuniktion. Du bör trivas i en 
kundnära och internationell miljö. Tidigare erfa
renhet av att ha arbetat som konsult är en merit 

Kl. 08.35 avgår båten från 
Nybrokajen mot den Nya Telekomvärlden! 

Vi vill påstå att Ericsson Radio Systems (ERA) 
i Nacka Strand är en av Stockholms hetaste 
arbetsplatser (var inte orolig, vi har luftkondi
tionering) när det gäller framtida telekomtek-
nik. 

Här tar den Nya Telekomvärlden form 
med Ericsson som världsledande aktor när det 
gäller utveckling av nästa generations system 
för mobil telekommunikation med integrerat 
tal, data och multimedia. Området har en 
enorm tillväxtpotential och innehåller stora 
tekniska utmaningar. 

Här arbetar ca 150 personer med utveck
ling av en plattform för mindre och medelsto
ra telekomapplikationer. Vi kallar plattformen 
Cello — ett realtidsorienterat multiprocessor-
system, managementsystem samt ATM-
baserat transportnät. Den s k tredje genera
tionens (3G) cellulära system, till vilka 
Ericssons produkter för WCDMA hör, kom
mer att baseras på Cello. Som du förstår, hand
lar det om utveckling i teknikens absoluta 
framkant. 

Vår avdelning (RL/V) består att ett 30-tal 
personer som arbetar med integration och veri-
fiering. Som den sista utposten mot vara kun
der, arbetar vi i nära samarbete med vara sys
tem- och designavdelningar. Atmosfären är 
öppen och prestigelös med gott om utrymme 
för egna idéer och initiativ. Vi tillämpar inkre
mentell utveckling i målstyrda team. Dator
miljön är UNIX. 

Vi erbjuder också en av Stockholms mest 
attraktivt belägna arbetsplatser. Vara lokaler är 
nya och fräscha med garanterat oslagbar utsikt 
över stad och vatten. 

Vill du, kan du ta båten från stan direkt till 
bryggan här nedanför. Väljer du bil eller buss, 

tar resan ungefär 10 minuter från Slussen i 
Stockholm City. 

För att gå i land med alla kommande upp
drag söker vi nu ett antal nya medarbetare. 

Verifierare 
Ref.nr 1382 

Till verifierarens uppgifter hör att utföra funk
tions- och systemtester av Cello. I arbetet ingår 
att analysera Cello-produkten i syfte att omsät
ta produktkrav till testfall samt att med-verka 
vid utformning av teststrategier. Du kommer 
också att få arbeta med test och felsökning 
samt att utföra prestanda- och egenskapsmät
ningar. Som resultat av ditt arbete kan du 
rakna med en bred produktkunskap och ett 
omfattande kontaktnät. 

Integi jrator 
Ref.nr 1383 

Som integrator blir du något av "spindeln i 
nätet" där det gäller att koordinera inleveran
ser från olika delprojekt inom Cello, och att 
sammanställa dessa till en komplett och funge
rande produkt. Här får du kunskap om Cello i 
sin helhet såväl som dess ingående delar. Din 
kontaktyta inom organisationen blir stor. 

Utvecklare, Build Support 
Ref.nr 1384 

För att effektivisera bygget av programvara, 
utvecklar vi ett kraftfullt hjälpmedel - Build 
Support. Förutom att underlätta konstruk
törens och integratörens arbete, säkerställer det 

att kompilering och länkning utförs på ett 
enhetligt satt för alla programmoduler. Här far 
du nytta av dina kunskaper i script-språk (t ex 
Peri), UNIX och C. 

För mer information, kontakta: 
Rickard Halvarsson, 08-422 02 83 
(angående verifierare) 
e-post: rickard.halvarsson@era.ericsson.se 
Anders Lindström, 08-422 10 77 
(angående integrator och utvecklare) 
e-post: anders.g.lindstrom@era.ericsson.se 

Skicka din ansökan till: 

Ericsson Radio Systems AB 
R/HS Inger Holmgren 
164 80 Stockholm 
e-post: ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se 

Make yourself heard. 

ERICSSON % 

mailto:tin.nystrom@era.ericsson.se
mailto:tin.nystrom@era.ericsson.se
mailto:ding@ecs.ericsson.se
mailto:eva.g.jonsson@ecs.ericsson.se
http://son.se
http://Ref.nr
mailto:rickard.halvarsson@era.ericsson.se
mailto:anders.g.lindstrom@era.ericsson.se
mailto:ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se


44 J O B B N Y T T KONTAKTEN NR 1 2000 

Kontakta: Håkan Cervell, 031-747 23 97, 
Hakan.Cervell@etx.ericsson.se, Jörgen Olsson, 
031-747 36 02, Jorgen.Olsson@etx.ericsson.se, 
Johan Josefsson, 031-747 37 06, JohanJosefs-
son@etx.ericsson.se. Ansökan: Kundorienterad 
systemintegration, Ericsson Mobile Data Design 
AB, ERV/X, Box 333,431 24 Mölndal. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING 

Center for Radio Network Control är en enhet in
om Ericsson Radio Systems AB med co 850 an
ställda i Linköping och Hässleholm. Grunden far 
verksamheten är ett komplett produkt- och af
färskunnande samt bred kompetens inom områ
det radionätstyrning. Inom enheten utvecklas 
centrala delar i dagens ledande smalbands-
system såväl som i framtidens bredbandssystem. 

Systemutvecklare 
• Enheten Wideband Radio Network söker Syste
mutvecklare för arbetsuppgifter inom design och 
verifiering. Vi utvecklar bredbandssystem för fram
tiden. Kompetens har vi byggt upp genom design 
av tidigare system och genom att delta i utveck
lingen av ett testsystem för WCDMA i nära samar
bete med världens största operatör, NTT DoCoMo 
i Japan och inom O&M i ett Joint Venture med T-
Mobil i Tyskland. Projekt för kommersiellt system 
är i full gång, och vi i Linköping kommer att ut
veckla O&M funktioner i RNC, Radio Network 
Controller, och protokollen mot basstationen och 
andra noder i nätet Utvecklingen sker framförallt i 
samarbete med Ericssons enheter i Kista och Hel
singfors. Uppgifterna ger utrymme för stort matt 
av innovation. Här finns möjlighet att göra en 
skillnad för den som vågar. Cello är vår plattform 
och den utvecklas i Nacka-Strand. 

Verifierare 
• Du kommer att verifiera att de funktioner som 
vi utvecklar fyller ställda krav. I dina arbetsuppgif
ter kan ingå att ta fram testspecifikationer, ge
nomföra tester samt utvärdera testresultat. Vårt 
ansvar slutar inte med funktionstest utan vi deltar 
även i systemtest och testaktiviteter hos vara kun
der samt ansvarar för underhåll och support av 
vara produkter. 

Mjukvarutvecklare 
• Du kommer att deltaga i utvecklingen av RNC 
element manager applikationer, som tillåter slut
kunderna att managera noden via en tunn klient 
och kommersiella net-browsers. Applikationerna 
som vi utvecklar skall säkra trafikbärande funktio
ner i systemen samt stödja operatörerna, dvs vara 
slutkunder, i sitt dagliga arbete med drift och un
derhåll av nätet, tex med konfigurering och över
vakning. Arbetet sker med hjälp av moderna ut
vecklingsverktyg med hög stödhöjd. Utveckling 
och Implementationen sker med hjälp UML, Java 
och Corba. 

Vi söker Dig: som är civil- eller högskoleingenjör 
(eller motsvarande kompetens) gärna inom Tele
kommunikation/Datakommunikation, som har er
farenhet av mjukvaruutveckling och/eller syste
madministration samt från något av följande pro
gramspråk och teknik C, C++, Java, Prolog och 
CORBA, som känner dig hemma inom åtminstone 
något av följande områden: Unix Windows-NT, 
Solaris, databasteknik, TCP/IP, Webteknik, verifier
ing av mjukvara, som är noggrann, strukturerad, 
ansvarskännande, öppen och har lätt för att sa
marbeta. 

Kontakta: Lena Eklind, 013-28 4309, 
lena.eklind@era.ericsson.se. Ansökan: Ref nr 00-
16, Ericsson Radio Systems AB, LVA/FH, Monica 
Olovsson, Box 1248, 581 12 LINKÖPING, moni-
ca.olovsson@era.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB. 
KISTA 

Mönsterkorts-CAD 
Vill Du jobba med framtidens mobiltelefoner? Vi 
inom Product Development Smart Phones and 
Speciality Phones gör produkter som kommer att 
uppnå globalt ledarskap inom mobiltelefonin ge
nom innovativ teknologi. Mönsterkorts-CAD kom
mer att vara centralt och bidrar aktivt till det glo
bala ledarskapet Vi är ett välmotiverat team som 
jobbar med att utforma framtidens smartphones, 
dvs telefoner som är mycket mer än telefoner, 
som kan sända och ta emot e-mail, som har 
WAP-browser,kalender, adressbok, etc. 

• På vår avdelning gör vi mönsterkort och meka
niken till framtidens smartphones, PC card pho
nes och GSM-moduler. Att konstruera mönster
kort till mobiltelefoner kan bestå av konstruktion 
av RF, logik och antennmönster där vi använder 
senaste komponent och kretskortsteknologi. Ar
betet sker i nära samarbete med RF-, logik- och 
mekanikkonstruktörer. 

Nu söker vi en ny medarbetare med högsko
leutbildning eller gymnasieutbildning med flera 

års erfarenhet av arbete med mönsterkorts-CAD. 
Vi arbetar i E-CAD-system.Erfarenhet av konstruk
tion för storserieproduktion är meriterande. Du 
ska ha lätt för att samarbeta både internt och ex
ternt och kunna uttrycka Dig såväl muntligt som 
skriftligt på både svenska och engelska. 

Kontakta: Leif Brunström, +46 8 757 33 22, 
lerf.brunstrom@ecs.ericsson.se. Ansökan: 
Mönsterkorts-CAD, Ericsson Mobile Communica
tions AB, KI/ECS/HKS Anna Pelkonen, SE-164 80 
Stockholm, anna.pelkonen@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON INFOTECH AB, KARLSTAD 

Configuration Management 
Vill du ha fantastiska möjligheter till personlig 
och teknisk utveckling och arbeta i en av koncer
nens mest lönsamma och framgångsrika produk
tenheter ? EIN's enhet för basstationsutveckling 
utgör en central del av PU RNP's verksamhet av
seende utveckling av basstationsprodukter för 
den japanska och amerikanska marknaden. Vi 
arbetar med programvara för transmission, tra
fikstyrning och signalbehandling samt utvecklar 
delar av hårdvaran. Vi söker dig som vill delta i 
utvecklingen av dagens och morgondagens 
basstationer. Vi ligger i teknikfronten med EDCE-
utveckling för 3:e generationens mobilsystem i 
samarbete med Ericsson Research. 

• I vår produktutveckling ökar kraven pé fullstän
dig kontroll över hanteringen av produkter och 
projekt som utvecklas för att ratt produkter ska le
vereras med ratt kvalitet Konfigurationsstyr
ningsområdet blir därför alft viktigare att resurs-
säkra och kompetensutveckla inom vår verksam
het Du kommer att ingå i någon av vara projekt
grupper där du får till uppgift att ansvara för konfi
gurationsstyrning kring utveckling av vara produk
ter. Som CM ansvarar du för konfigurationsstyr
ning, koordinerar CM-aktiviteter, baselines och 
ändringar som uppkommer inom projektet. 

Kontakta: Lennart Hellberg, 054-19 31 22, Len-
natHellberg@ein.ericsson.se, Ingrid Wilhelms-
son@ein.ericsson.se, 054-29 41 04. Ansökan: 
Configuration Management (CM), Ericsson Infote-
ch AB, KS/EIN/H - Agneta Agnemyr, Box 1038, 
651 15 Karlstad, AgnetaJVgnemyr@ein.ericsson.se 

UTBILDNING 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SPU ERICSSON 
EDUCATION, KISTA 

Established in June 1999, Ericsson Services is the 
new name for service excellence within Ericsson, 
a Business Unit in the Network Operators & Servi
ce Providers segment Ericsson Services combines 
the best elements ofSO's service unit network to 
create a single focused organization. The result a 
dynamic resource which aims to build on our im
pressive sales growth and maximize business op
portunities well into the new millennium. To find 
out more about mis new force in service solutions 
please visit our website at: bttp://ericssonservi-
cesericssonse/ 

Manager, 
Business Operation 
• The main purpose of the Business Operation 
department is to increase net sales and UM of 
Ericsson Education's portfolio by: handling the 
market introduction process of Ericsson Educa
tion's services; setting the recommended end 
customer prices for all Ericsson Education's servi
ces; initiating global marketing related activities 
and material; providing regional marketing and 
sales support; establishing and improving wor
king methods of the learning consultants; provi
ding correct and easy-to-find information about 
Ericsson Education's sen/ices (via intranet/inter
net); establishing and marketing Ericsson Educa
tion e-commerce offering; formulating marketing 
strategy and activities targeted at new customer 
segments (outside the traditional Ericsson custo
mers); participating in cross-functional BU pro
jects. 

This position is part of the SPU Global Manage
ment Team as well as the local (ERA/GD) Mana
gement Team. Today the line staff consists of th
ree persons (including one vacancy). It is likely 
that the organization will grow to approx. 6 peo
ple during year 2000. A virtual team of 10-15 lear
ning consultants is also closely connected to the 
department. 

The perfect candidate should be business ori
ented and have experience of global marketing 
and selling services. 

Contact: Erik Oldmark, +46 8 585 330 66, 070 
986 08 55, Erik.oldmark@era.ericsson.se, Marga
reta Forsström, Human Resources, +46 8 404 79 
36, Margareta.e.forsström@era.ericsson.se. Appli
cation: MANAGER FOR BUSINESS OPERATION AT 

SPU ERICSSON EDUCATION, Ericsson Radio 
Systems AB, KI/ERA/GV/HS Vrveka Viklund, 164 
80 STOCKHOLM, vfveka.viklund@era.ericsson.se. 

Strategic Program 
Management 
• Strategic Program Management is a team of 5-
7 people and one manager working with co-ordi-
nation of the total program portfolio and life cycle 
management of the training products owned by 
the institute. You will ensure that the programs 
are built on the segment's business plans and 
that they reflect competence shifts and cultural 
and organizational changes necessary to survive 
in the new telecom world. You will be responsible 
for pricing and supply strategies. You will see to ft 
that the training programs are deployed globally 
together with the respective regional manager. 
You will select internal and external training part
ners in close co-operation with regional manage
ment and program area management You will 
have the responsibility for our sponsor contacts 
and ensure that they are satisfied and you will co
operate closely with SPU Competence Develop
ment in order to achieve an effective and efficient 
development and supply of product related trai
ning products adapted for the institute's functio
nal programs. People within this unit will also ac
tively take part in deployment of change; thereby 
supporting the segment operators' units to plan 
for competence and culture shifts and organiza
tional competence build up. 

We are looking for people, who, in addition to 
the competence requirements common to all pe
ople within this unit, have: product management 
skills, an understanding of the competence deve
lopment business logic, trends and suppliersne-
gotiation skills, solid knowledge about Segment 
Operators' solutions, new generation network 
and its products and servicesstrong business and 
process orientationunderstands service creation 
and service product management 

Contact: Birgitta Engardt, 08-404 71 47, 
birgitta.engardt@era.ericsson.se, Margareta 
Forsström, Human Resources, 08-404 79 36, mar-
gareta.e.forsstrom@era.ericsson.se. Application: 
Strategic Program Management, Ericsson Radio 
Systems AB, KI/ERA/GH Margareta Forsström, 164 
80 STOCKHOLM, 
margareta.e.forsstrom@era.ericsson.se. 

Program Area Research & 
Development 
• Program Area Research & Development is a 
team of 5-8 employees. The team will be located 
wfthin ERA/T/Z, Technical Education & Training, 
Ericsson Research, which will be the responsible 
sub-unit for this program area. You will be wor
king with development and strategic supply of 
training programs within the R&D competence 
area. This means that you will be the competence 
owner of your area's professional and process 
competencies (what and how) and take part in 
development of R&D training modules for other 
areas. 

You will support the regional managers and 
strategic program management with the deploy
ment of the training programs within your area, 
including certification and training of suppliers. 
You will keep close contacts with the sponsors 
within your competence area to ensure that the 
programs meet the requirements and give the 
desired effects (including measurements of the 
effects). All people within a program area should 
be able to work with more than one of the fol
lowing tasks: competence analyses, development, 
project management, program responsibility, faci
litating. 

We are looking for people, who, in addition to 
the competence requirements common to all pe
ople within this unit, have: experience from deve
lopment projects, e.g. HW, SW, radio technology 
or radio systems design understanding of the 
competence developmentrelevant knowledge of 
the telecom/datacom market and technologies 
and Segment Operator's core business and solu
tions. 

Contact: Birgitta Engardt, 08-404 71 47, 
birgitta.engardt@era.ericsson.se, Margareta 
Forsström, Human Resources, 08-404 79 36, mar-
gareta.e.forsstrom@era.ericsson.se. Application: 
Program Area Research & Development Ericsson 
Radio Systems AB, KI/ERA/GH Margareta 
Forsström, 164 80 STOCKHOLM, 
margareta.e.forsstrom@era.ericsson.se. 

Finance 
• Finance is a team of 1 -2 persons working with 
finance issues for the institute including manage
ment of the institute's agreements with sponsors 
and suppliers. You will be responsible for the fi
nancial planning, i.e. rolling forecasts, monitoring 
and follow up. You will also be responsible for in
voice handling. You are responsible for the spon
sor and supplier agreements, which means that 
you ensure that costs and income are in line with 

the agreements and that the agreements will be 
renewed, renegotiated or concluded. 

We are looking for people, who, in addition to 
the competence requirements common to all pe
ople within this unit, have: financial competence, 
legal competence (agreements), an understan
ding of the competence development business 
logic, good knowledge of Ericsson's economy ru
les and systems. 

Contact: Birgitta Engardt, 08-404 71 47, 
birgitta.engardt@era.ericsson.se, Margareta 
Forsström, Human Resources, 08-404 79 36, mar-
gareta.e.forsstrom@era.ericsson.se. Application: 
Finance, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/GH 
Margareta Forsström, 164 80 STOCKHOLM, mar-
gareta.e.tbrsstrom@era.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB, NACKA 
STRAND 

Learning Program 
Co-ordinator 
Ericsson communications solutions for enterprise 
networks combine and improve advanced ways 
of exchanging information via voice, data, video 
and evolving future media. This requires a true 
understanding of how businesses and professio
nals interact, an understanding mat goes far 
beyond meeting just the technological require
ments. Our customers include owners of small to 
large enterprise networks, local as well as multi
national. We also offer solutions for Internet servi
ce providers. We deliver quality of service over 
converged networks. We provide staff with full on-
site 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 forge enduring 
relationships with customers. Are you curious and 
business minded? Do you get things done? Do 
you think that you can make a difference? Are you 
eager to learn and fun to work with? Do you en
joy sharing your opinion? Do you have potential 
and ambition to develop from Learning Program 
Co-ordinator to Program Manager in the long run? 
Are you a Project Assistant, Project Manager 
and/or interested and experienced in competen
ce management and/or development? 

If so, we may have a new challenge for you. We 
need one more Learning Program Co-ordinator. A 
Learnng Program Co-ordinator co-ordinates, 
updates and makes the information about the 
program available. He/she drives, develops and 
supports assigned learning activities defined in 
the learning program and is responsible for the 
administration of the programs and activities. 

Contact: Inger Larsson, +46 8 422 13 74, 
inger.larsson@ebc.ericsson.se, Alex Triery, +46 8 
422 17 52, alex.thiery@ebc.ericsson.se. Applica
tion: Learning Program Co-ordinator, Ericsson Bu
siness Networks AB, NA/EBC/BEES/HR Kristina 
Holm, S-131 89 STOCKHOLM, 
kristina.holm@ebcericsson.se. 

VERKSAMHETSUTVECKLING 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Process Controller -
Supply Chain Management 
We are constantly working to improve the Supply 
Chain. In order to do that we need facts about 
our present performance, have ideas of needed 
improvements and establish a close contact with 
Market- and Product Units as well as the different 
Supply Units. In connection to the recent reorga
nisation we need to strengthen the process con
trol activities within Supply Chain Management 

• We are therefore looking for a Process Control
ler with the task to: Follow up financial as well as 
non-financial measurements in the Supply Chain. 
Compile reports, verbal as well as numeric, from 
Market, Product and Supply Units to the ERA/LL 
management team. Take an active part in the 
work to define and deploy objectives for the Sup
ply Chain. When needed define new measure
ments and establish reporting lines. Take part in 
the co-ordination of measurement definitions, fi
nancial and non-financial with other Business 
Units within the group. 

You will work actively and closely with our Mar
ket Units that require travelling. You co-operate 
easily, are creative and analytic and express your
self fluently in English. You have an academic 
background and some years experiences within 
Ericsson. You also have a basic knowledge in sta
tistics, process management and/or operational 
development 
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Go Global w i th Ericsson 
Developers ' Zone N e t w o r k 

3rd party application developers and content 

providers are an important target group. In order 

to respond to their needs, we are now creating a 

unified, Ericsson branded developers program, 

which will include a partnering program and 

certification procedures. The first phase of 

Developers' Zone was launched this autumn, 

"WAP Developers' Zone", (www.ericsson.comlwap). 

We are now planning our next moves in this 

area. In order to do so, we need the following 

skilled people: 

Web Information Master 

Your primary task will be to maintain and 
develop our newly released "WAP Developers' 
Zone" Web site, (see www.ericsson.com/wap). 
The site will be continuously up-dated and 
improved with additional functionalities 
and enhancements. The web site will 
subsequently also include other technology 
areas than WAP. 

This position requires an outgoing, 
independent, creative and self-motivated 
person, who has a good technical under
standing of the internet and web. 

Product Manager, 
Developers' Zone Programs 

You will be the Product Manager for our 
Developers' Zone Web-based programs 
including the required support function. 
Your task will be to lead and coordinate 
projects involving a number of technology 
and product areas with the firm objective of 
creating "one point of entrance" to Ericsson's 
Developers' Zone for a multitude of 
technologies. 

This position requires a good under
standing of telecom and internet as well as 
the usage of the web. You need proven 
project management skills and experience 
from developing application software. 

Marketing Communication 
and Event Management 

The Marketing Communication and Event 
Manager within the Developers' Zone 

activities is targeting a defined and major 
group, namely, 3rd party application 
developers and content providers. 
Developing, coordinating and driving our 
dedicated marketing communication plan, 
including event planning and seminars etc., 
will be your main responsibility. 

Your personal skills include people 
orientation, project management and a 
general understanding of telecom and 
internet. Preferably with a degree in 
Marketing Communication. 

Product Manager, 
Developers' Studio 

We must offer an attractive and complete 
test environment for 3rd party developer 
usage. Your responsibility is to develop and 
continuously improve the offered test and 
application areas (Ericsson Developers' 
Studio). 

You hold an M.Se. or equivalent and have 
experience from testing activities of tele/ 
data communication networks. Preferably, 
you also have experience from tele/ 
internet networks, application software, 
design tools and simulators/emulators. 
People orientation and management will 
complete our requirements. 

Strategic Product Manager - WAP 
Application Design Support Tools 

Our tool offerings (SDK's) for 3rd party 
application developers will evolve rapidly 
and cover an increased number of products. 
They frequently represent the first point of 
contact for this group. As we will 
continuously add more products to the 
program, we also need to develop the overall 
road map. 

Preferably, you hold an M.Sc. or 
equivalent. Work from development and 
usage of design tools is a merit as well as 
technical competence from tele/internet 
networks, application software, design 
tools and simulators/emulators. People 
orientation and management add to your 
merits. 

Product Training 
and Certification Manager 

Your responsibility will cover the 
establishment of our training program as 
well as the maintenance and development 
of our certification procedures for people 
and software applications. This important 
and major activity is an integrated part of 
the Developers' Zone Partnering Program 
(soon to be launched). Ensuring the availability 
of training programs is also a part of this 
activity. 

Preferably, you hold an M.Sc. or 
equivalent, along with which experience 
from network support is a plus. Your 
technical competence derives from tele/ 
internet networks, application software 
and support. People orientation and 
management and proven skills in orga
nising activities will add to your merits. 

Contact persons at PU Mobile Internet Applications: 

Anders Lundvall, +46 8 585 330 31 
e-mail: anders.a.lundvall@era.ericsson.se 

Anna Kramers, +46 8 404 53 95 
e-mail: anna.kramers@era.ericsson.se 

Linda Schang, Human Resources 
+46 8 404 23 48 
e-mail: linda.schang@era.ericsson.se 

Send your application to PU Mobile Internet 

Applications: 

Britt-Marie Olsson, Human Resources, 
KI/ERA/AVH, +46 8 404 23 76 
e-mail: britt-marie.olsson@era.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON 
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Contact: Per Nyländer, +46 8 404 96 88, per.ny-
lander@era.ericsson.se. Application: Process Con
troller - Supply Chain Management, Ericsson Ra
dio Systems AB, KI/ERA/LH/S Ewa Strandendahl, 
164 80 Stockholm, ewa.strandendahl@era.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Measurement specialist 
and coordinator 
Continous improvement is the key word in our ac
tive and wide ranging Operational Development 
activities. You will work with the measurements 
for the TDMA Systems -EDGE organization and for 
the TDMA TTM process. That includes analyzing 
and defining measurements, reporting measure
ment results to the management, facilitating in 
objective setting etc. 

• You should have experience from modem qua
lity work, project and process work and improve
ment work. Experience from the different functio
nal areas within the TTM Flow would be highly 
advantageous. You should also have an analytic 
and creative mind and also a customer oriented 
way of thinking. You should have a university de
gree, preferably a statistical technical degree. Flu
ency in English is required. Ericsson experience is 
important. 

Contact: Eva Malmberg, +46 8 757 01 80, 
eva.malmberg@era.ericsson.se. Application: OPE
RATIONAL DEVELOPMENT, Ericsson Radio 
Systems AB, AH Eva Hansson, 164, 80 Stockholm 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Ansvarig för 
verksamhetssystem 
Till var enhet GSM R&D i Lund söker vi en ansva
rig för verksamhetssystemet (Design Control). Du 
kommer att ingå i en grupp som ansvarar för 
verksamhetsutveckling, miljö samt Intranet Vi har 
ett nära samarbete med liknande funktioner hos 
vara systerbolag i Basingstoke och Nurnberg. 

• Din viktigaste uppgift blir att koordinera och vi
dareutveckla verksamhetssystemet. Det innebär bi 
a att: hålla ihop toppstrukturen och dess nerbryt
ning, stötta linjechefer i att utveckla deras delar 
och dess presentation på webben, vara kontakt
person och guide vid interna och externa revisio
ner, följa upp och rapportera ev. åtgärder efter re
visioner initiera aktiviteter så verksam hetssyste
met uppfyller de nya kraven i ISO 9001:2000, 
övervaka att verksamhetssystemet är uppdaterat 
och initiera förbättringsaktfviteter, initiera aktivite
ter för att på lämpligt satt slå ihop verksamhets
systemen i Lund, Basingstoke och Nurnberg. 

Vi söker Dig som har erfarenhet av att utveckla 
verksamhetssystem. Du har akademisk utbildning, 
gärna med kvalitetsinriktning. Vi förutsätter att Du 
behärskar engelska i tal och skrift. 

Kontakta: Katarina Johansson, 046-19 37 96, ka-
tarina.johansson@ecs.ericsson.se. Ansökan: An
svarig för verksamhetssystem - GH00:017, Erics
son Mobile Communications AB, Personalenhe
ten, 221 83 LUND, personalenheten@ecs.erics-

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

UMTS Tester 
UMTS Tester, More Netheads to WCDMA Systems. 
Vi söker nu nya personer till vår UMTS system in-
tegration/verifierings/acceptans sektion med ett 
NetHead tänkande som är intresserade att jobba 
i en miljö som innehåller både 2G Mobihelefoni 
(GSM, PDC), Datakommunikation (ATM, Ethernet, 
IPv4, IPv6, Mobile IP, IPsec, VoIP, DiffServ) och Ap-
plikationstjänsteservrar (WAP, Camel) och avan
cerade testhjälpmedel (SNIFFERS, Trafik genera
torer). 

• Du bör ha högskolekompetens med inriktning 
el-tele/data eller motsvarande. Har du idag Mobil-
telefoni eller Datakommunikation eller UNIX kun
skaper kan du vara ratt person för oss. Kompli-
menterande utbildningar i dessa områden får du 
av oss. 

Vi förutsätter att du har god samarbetsförmåga 
och kreativitet gärna med några års arbetslivserfa

renhet. Vi har redan ett flertal kvinnliga medarbe
tare och ser gärna att vi blir fler. En god arbetsmil
jö med arbetstillfredsställelse, en bra utbildning 
och utvecklingsmöjligheter finner du hos oss. Ring 
gärna för mer information. 

Kontakta: Bert-Ola Andersson, 08-757 26 17, 
0709-86 02 93, Bert-Ola.Andersson@era.erics-
son.se, Kajsa Möller, Personal, 08-40 472 93, kaj-
sa.moller@era.ericsson.se. Ansökan: UMTS Tester, 
Ericsson Radio Systems AB, UH Towa Raak, 164 
80 STOCKHOLM, towa.raak@era.ericsson se. 

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB, 
SUNDBYBERG 

CONTRACTS MANAGER 
Ericsson Software Technology AB is a leading sof
tware company within the telecom industry. We 
develop products and services using the latest 
technology within mobile telephony and enterpri
se communications. 

• We are searching for a motivated and experien
ced colleague to the Partnering and Sourcing Unit 
of PU Mobile Prepaid. The unit is responsible for 
business relations with external suppliers, for eva
luation of external companies and products and 
for establishing different kinds of business part
nerships. The work is done in close co-operation 
with our product managers and leading suppliers 
of telecom/datacom SW and applications. You 
will be the focal point for the day to day commer
cial activities (Not including Purchasing) towards 
one or more of our major suppliers. The main 
task is support to the Product Management and 
the Operations Unit in driving and resolving Non 
Standard Issues raised by Ericsson local compani
es and Customers relating to our external Suppli
ers. 

The responsibility also includes improvement 
work of our processes for handling external Sup
pliers. This is a very demanding job, and you must 
be a mature and confident person with high 
stress resistance. You should preferably hold an 
M-Sc And have more than five years of experien
ce from similar work and/or from product mana
gement, marketing or sales. Very good knowledge 
of written and spoken English is required. For furt
her information, please contact: 

Contact: Bertil Peterson, Director, Partnering and 
Sourcing, +46 8 404 58 31, 
bertil.peterson@era.ericsson.se. Application: 
CONTRACTS MANAGER 9912, Ericsson Software 
Technology AB, KA/EPK/HH Ann-Sofie Hjertsson, 
Box 518, 371 23 KARLSKRONA, 

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, 
STOCKHOLM 

Varumärkesjurist 
Ericsson Trademarks and Designs (LME/B) till
handahåller konsulttjänster inom varumärkes-
och mönsterskyddsområdet Vi driver varumär
kes- och mönsteransökningar mot registrering 
över hela världen tillsammans med varumär
kes/mönsterombud i varje land som år vår kon
takt mot respektive myndighet Registreringarna 
innebär ett legalt skydd för formgivningen av 
Ericssons nya produkter samt Ericssons varumär
ken. 

• Vi söker nu två jurister till vår enhet. Du kom
mer att arbeta med immaterialrätt, främst hand
läggning av varumärkes- och mönsterskyddsären-
den, men även frågor om upphovsrätt och firma 
förekommer. I Dina uppgifter ingår att driva in
lämnade ansökningar mot registrering och arbet
sfältet avser hela världen. Du försvarar vara rättig
heter i invändnings- och intrångsärenden. 

Vi söker Dig som har specialiserat Dig på imma
terialrätt i Din juristutbildning och kanske arbetat 
någon tid med dessa frågor. Du bör ha mycket go
da kunskaper i språk, främst engelska, samt god 
PC vana. Som person är Du noggrann, har initia
tivförmåga och är stresstålig. Vårt arbete styrs till 
stor del av de svaromålsfrister som utfärdas av de 
myndigheter vara ansökningar inlämnas till. Det 
innebär att vi arbetar mycket under tidspress. Ar
betsbelastningen är ofta hög men kompenseras 
av ett intressant arbetsområde, en stimulerande 
miljö och god stämning. 

Kontakta: Majvor Holmgren, 08-719 38 11, maj-
vor.holmgren@lme.ericsson.se. Ansökan: 
VARUMÄRKESJURIST LME/B, Telefonaktiebolaget 
L M Ericsson, HF/LME/P Maria Clewemar, S-126 
25 STOCKHOLMmaria.clewemar@lme.ericsson.se 

Framtidens teknologi 
söker framtidens människor 

Produktenheten IP Telephony med aktiviteter i 
Älvsjö, Oslo och Dallas är ansvarig för utveck
lingen av IP Telefonisystem inom Datacom Net
works & IP Services. Vi utvecklar produkter för 
en marknad som karakteriseras av högt tempo 
och snabb tillväxt, vilket sätter prägel på hela 
vår verksamhet. 

Vi hävdar att vår IP Telefonilösning är världs
ledande och ser vår snabbt växande försäljning 
som det yttersta beviset på detta. Att vi ligger i 
teknikens framkant är ett faktum. Vi rör oss inom 
ett brett område av teknologi, från röstkodning 
till avancerade IP-baserade telefonitjänster. Vi 
behöver dock bli fler. Denna gång på vår enhet i 
Älvsjö. 

Systemledare 
För mer info kontakta: 

Per Öberg, tel 08-719 54 12 

Patentingenjör 
För mer info kontakta: 

Per Öberg, tel 08-719 54 12 

Projektledare, 
System Integration 

För mer info kontakta: 
Hans Norelius, tel 08-719 1697 

Produktledare 
För mer info kontakta: 

Elsebeth Ekström, tel 08-71978 01 

CM, Projekt 
Mjukvaruadministratör 

För mer info kontakta: 
Hans Norelius, tel 08-719 1697 

Mjukvarudesign och test Avdelningssekreterare 
För mer info kontakta: 

Peter Hammarlund, tel 08-7196490 

Samtliga annonser för dessa tjänster hittar du på 
webadress: 

http://giga.ericsson.se/d_c/jobopportunities/ 

För mer information om vår organisation och 
produkter, se http://giga.ericsson.se/ 

Ericsson Telecom AB 
Datacom Networks & IP Services 

För mer info kontakta: 
Monica Lyktberg, tel 08-719 9076 

Make yourself heard. 
ERICSSON ^ 
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Why are you not part of 
the 3G verification team at EED yet? 

T h e EED/X/S department (Switching Verification and Customer Service Center) is responsible for the system test, support and industrialization 
activities at Ericsson Eurolab (EED Aachen, Germany). I t includes Product Line Configuration Management , Product Line Maintenance, 

Market Support and System Test of products des igned for the GSM, GPRS and U M T S swi tch ing systems. 

I n order to meet the chal lenges connec ted to the verification and support o f 3G systems, 
our organization wil l g r o w by 50 (!) n e w employees in year 2000. 

I f you 'want to work at the very edge o f technology in the n e w te lecoms / datacoms wor ld and have already some years 
o f experience in relevant or related fields, w e can offer you the fo l lowing posit ions: 

System Tester (GSM/UMTS) 
You are responsible for test analysis, test design, test 
execution and/or trouble shooting for industrialization 
projects in target environment. 
As a suitable candidate you have solid competence in 
the field of AXE based GSM switching systems gai
ned in large test or design projects. Experience in 
ATM, IP or other data networking is a big plus. 
Alternatively, you will be a member of the Load 
Team. The Load Team is a specialized group of system 
testers responsible for Background Activities and 
Traffic in industrialization projects. 
In this position you need knowledge of load genera
tors such as MGTS, TSS2000 and IGEN. AXE expe
rience of 1-2 years with good testing and trouble 
shooting capabilities is required. 

Maintenance GSM Tester 
The task spans from testing of Approved Corrections 
(Acs), creation of ACA packages, developing and run
ning Automated Regression Test (AIMS, NEXT) to 
also creating scripts for Remote System Upgrades. 
You are a candidate if you have sound knowledge of 
AXE based GSM switching systems, experience in 
AC testing and programming skills. IN knowledge 
would be beneficial. 

Senior PLM Tester 
As a member of the packaging team you have at least 3 
years testing experience in an AXE mobile switching 
systems maintenance or support organization. You have 
a sound background in AXE test environment hand
ling, IOG/APZ O&M and ASR competence. 

Help Desk Trouble Shooter 
Your job is technical support fot FSC, ASO, PLM, 
TCM, INDUS and design, e.g. FOA support, hot TR 
troubleshooting, emergency correction production, glo
bal support co-ordination, root cause analysis, technical 
prestudies and feedback into UMTS development. 
You have min. 4 years test and trouble shooting expe
rience in AXE and GSM switching systems. 

Group Manager (GPRS) 
You are responsible for the development of our 
people. Our approach is technical leadership. While 
driving the development of your group you will be 
involved in project related verification activities. 
As an ideal candidate you have experience in manage
ment positions of large verification projects either on 
the line or the project side, combined with a strong 
background of GSM and/or IT. 

FOA Team Leader (GPRS) 
You plan and execute with your team the implemen
tation of the first telease of Ericsson's packet swit
ching system into our customer sites. You ensure a 
professional handling ofall customer service requests 
and you coordinate the work of all internal parties. 
As a suitable candidate you have sound Ericsson and 

FOA experience combined with high motivation and 
engagement. 

Project Manager NV (GPRS) 
You are responsible for the planning and execution of 
the Network Verification activities of either the R2 or 
R3 project. Your work starts with the pre-study and 
will end with General Availabiliry (GA). You already 
gained vast project management experience in pre
vious verification projects. You have proven to lead a 
project to success in a rapidly changing environment. 

Quality Coordinator (GPRS) 
You take an active role to supervise and drive the 
activities in our Network Verification projects from 
quality point of view. In previous quality assurance 
activities you have already demonstrated a good quality 
understanding combined with technical competence. 

Test Coordinator (GPRS) 
You cootdinate and align the Network Verification 
activities with the node projects, evaluate impacts and 
find solutions. As a prerequisite you have solid tech
nical GSM competence and understand the diffetent 
phases of a verification project. 

Test Activity Leader (GPRS) 
You contribute your technical and verification compe
tence to the Network Verification project by monito
ring, coordinating and leading the test execution at 
EED. As a suitable candidate you have solid technical 
GSM competence, experience in large verification 
projects and team skills. 

Team Leaders (GPRS) 
We are looking for team leaders on test object level in 
these areas: 
* Network Level Support 
* PLM Help Desk 
* Test Configuration Management 

If you have solid GSM competence, good leadership 
skills and valuable project experience in one of these 
areas you are a candidate. 

Verification Engineer (GPRS) 
Your test activities will range from test analysis to 
test execution on a complete GSM packet switching 
system. Previous experience with AXE in either BSS 
or MSC is as valuable as good competence in data 
communication. Key areas such as TCP/IP, Ethernet, 
ATM, FrameRelay, OSPF, X.25 IPSec, DNS, 
RADIUS, BGP are familiar to you. 

Tool Engineers (GPRS) 
Packet switching is implemented on a new platform. 
Third party tools need to be analyzed and implemented. 
Own tools need to be developed to facilitate our verifi
cation activities. You have a good background in dea
ling with tools and/or enjoy development of tiny tools. 

Data Transcript Design 
(GPRS & UMTS) 
You define the setup of the test environment. You 
have close contacts into design and verification to 
undetstand new featutes / functionality and imple
ment them in the test beds. You have sound GSM 
experience in test or DT and ate highly motivated 
to broaden that knowledge into 3G. 

Test Bed Integration (GSM/UMTS) 
Testing can't even start without your work first being 
completed. You are the one who provides a stable, 
pte-tested test platform. You will be the first to bring 
all the new SW together for verification in a working 
environment. You have good AXE testing and func
tion change skills, and the wish to develop datacom 
fundamentals to help you merge the two worlds. 

STE Methods & Tools Coordinator 
(GSM/UMTS & GPRS) 
You are responsible for traffic simulation tools and 
simulated test environment (STE) for GSM/UMTS and 
GPRS projects. You collect and evaluate requirements 
related to STE and seek solutions. AXE function test 
experience and datacom knowledge is needed. 

STE Methods & Tools Expert 
(GSM/UMTS) 
Your job is to drive all issues ensuring stable, useable 
STE and traffic simulation systems for the projects. A 
technical background in testing in the simulated envi
ronment and strong coordination skills are needed. 

IT Support Engineer (GPRS/UMTS) 
You design, implement and maintain the network 
infrastructure, test tools, protocol analyzers and rela
ted soft- and hardware. Competence in GPRS, Unix, 
IP networking, and preferably ATM & Frame Relay 
is required. 

Please contact: 
Ericsson Eurolab Deutschland GmbH 

Simon Seebass, Human Resources 

eMail: simon.seebass@eed.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON 
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WAP - the World in your pocket! 

W P 
Ericsson is one of the original founders of WAP and 
a major player in the WAP area. The Ericsson WAP 
Program is responsible for the development of the 
WAP infrastructure. 

Within our design unit, we develop the WAP 
Gateway and WapIDE. WAP Gateway connects the 
wireless world with Internet/intranet and WapIDE 
is a development environment facilitating the 
creation of WAP applications. 

We are working in projects, lasting 6-9 months, 
where it is easy to get an overview of the whole 
product development process, from customer 
requirement analysis to product installation. 

To meet the increasing demands for new 
functionality, we need to strengthen our 
organization further with a number of persons. 

Methods and Tools 
Responsible 

We are looking for a person who can be responsible 
for and further develop our SW engineering process. 
This responsibility also includes investigating new 
tools and methodology that could help us to 
continuously refine our SW engineering process. 

Contact: 

karolina.philippi@era.ericsson.se, 08-404 25 23 

System Architect/ 
Senior SW Designer 

Would you like to join us and develop future 
functionality for our WAP using the latest 
technology? 

We need to strengthen our organization with 
one or several well experienced SW designers. You 
will be working with requirement analysis, leading 
technical studies, be involved in the work to settle 
system architecture principles. You will also be 
involved in the development projects, to support 
the SW designers. 

You should have a couple of years of experience 
of SW design on Windows NT, C++ and COM. 

Contacts. 

karolina.philippi@era.ericsson.se, 08-404 25 23 
anders.b.eriksson@era.ericsson.se, O8-4O4 70 37 

Tester/Troubleshooter 
We are looking for testers to our WAP products. 
The unit for Integration and Verification is 
responsible for the function oriented testing and the 

testing of performance, load, stability, etc. We need 
more testers with experience in software testing or 
design in an Internet environment. Knowledge in 
C++ and N T is an advantage. 

Contact: 
tomas.aurell@era.ericsson.se, 08-404 65 96 

Operational Product 
Manager 

As an Operational Product Managet you will work 
at the WAP design center, helping the Strategic 
Product Management with technical presentations, 
investigations, and product planning. The work also 
includes helping the design units with product 
related questions. Experience as a Product or System 
Manager is an advantage. 

Contact: 
tomas.aurell@era.ericsson.se, 08-404 65 96 

Windows NT SW Designer 
Do you know or want to learn how to build efficient 
and scalable Internet systems on Windows NT with 
the latest technologies? The environment is C+ + , 
Java, Windows N T 4.0 and 2000, COM/DCOM 
/COM+ and SQL Server 7.0. Programming skills 
are required. 

Contacts: 
anders.b.eriksson@era.ericsson.se, 08-404 70 37 
karolina.philippi@era.ericsson.se, 08-404 25 23 

Database Designer 
Your major responsibilities will be database design 
and development of administrative routines for the 
database. Other programming tasks will also be 
included. The environment is SQL Server 7.0, C+ + 
and COM/DCOM/COM+. Experiences, as DBA is 
an advantage. Database knowledge and pro
gramming skills are required. 

Contact: 
anders.b.eriksson@era.ericsson.se, 08-404 70 37 

Technical Writer 
You will be responsible for our manuals and 
customer documentation. The responsibility also 
includes improvement work of our documentation 
process and tools. You should have a background as 

a technical writer, as well as a broad technical under
standing. 

Contact: 
anders.b.eriksson@era.ericsson.se, 08-404 70 37 

Security Responsible 
You will mainly focus on the different security 
aspects of our products. This includes responsibility 
for the security settings within the operating system 
(Windows NT), Web-server (IIS), network (TCP/IP) 
including firewalls, and applications. The work 
includes requirement analysis, studies, and 
implementation of the security settings. 

Contact: 
karolina.philippi@era.ericsson.se, 08-404 25 23 

WapIDE SW Designer 
You will be involved in the development of 
WapIDE where user interaction, conformance to 
WAP standards and correct simulation of future 
terminals are important parts of the job description. 
You are skilled in at least one of the areas JAVA, 
TCL/TK, GUI design, Networking, HTTP/HTML. 

Contact: 
malek.yayo@era.ericsson.se, 08-404 35 54 

Do you want to work with the latest technologies? 
Please, send in your application before March 1, 
2OOO. 

For more information about the Ericsson WAP 
program, www.ericsson.se/WAP/ 

Human Resources: 
linda.schang@era.ericsson.se 
08-404 23 48 

Send your application to: 

Ericsson Radio Systems AB 
KI/ERA/AV/HS 
164 80 Kista 
britt-marie.olsson@era.ericsson.se 

Product Line WAP within PU Mobile Internet 
Applications offers WAP solutions for the GSM, TDMA, 
CDMA, and PDC markets. 

Make yourself heard. 
ERICSSON 

mailto:karolina.philippi@era.ericsson.se
mailto:karolina.philippi@era.ericsson.se
mailto:anders.b.eriksson@era.ericsson.se
mailto:tomas.aurell@era.ericsson.se
mailto:tomas.aurell@era.ericsson.se
mailto:anders.b.eriksson@era.ericsson.se
mailto:karolina.philippi@era.ericsson.se
mailto:anders.b.eriksson@era.ericsson.se
mailto:anders.b.eriksson@era.ericsson.se
mailto:karolina.philippi@era.ericsson.se
mailto:malek.yayo@era.ericsson.se
http://www.ericsson.se/WAP/
mailto:linda.schang@era.ericsson.se
mailto:britt-marie.olsson@era.ericsson.se

