
i 
£ kontakten 

NUMMER 2 - 10 FEBRUARI 2000 

I en container pä CSM World Congress i Cannes, den 2 - 4 februari, demonstrerade Ericsson WAP över GPRS. Det var första gängen detta 
visades i alla steg, det vill saga anda ut till en GPRS-telefon. I Cannes användes en prototyp. Intresset var mycket stort och besökarna fick 
boka visningstid. Foto: Lars Åström 

Mobil paketdata 
dragplåster i Cannes 
GSM World Congress i Cannes var under de första dagarna i februari mötesplatsen för alla 

av betydelse inom GSM-världen. Det är här som affärer görs upp och nya kontakter knyts. 

Ericsson visade flera nyheter, bland annat nya IP-routern och nya basstationer. 10 

Mobilsystem tecknar 
rekordorder i Turkiet 

Turkiska Turkcell har beställt en utbyggnad 
av GSM-nätet. 

Den största ordern hittills för 
Ericssons mobilsystem tecknades 
förra veckan. Det är den turkiska 
mobiloperatören Turkcell som 
beställt en utbyggnad av GSM-nätet 
till ett värde av 7,2 miljarder kronor. 

Turkcell har snabbt byggt ut sitt nät 
och har idag kapacitet för 7,7 miljo
ner användare. Redan 1999 gjorde 
Turkcell stora utbyggnader av nätet 
och Turkiet blev under 1999 Erics
sons sjunde största marknad. 5 
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Wäreby ska öka 
mobilförsäljningen 
Jan Wäreby blir ny chef 
för affärssegmentet 
Konsumentprodukter. 
Hans första mål är art 
öka försäljningen 
genom art få upp 
volymerna. 

Ericssons bästa 
kvartal hittills 
Fjärde kvartalet 1999 är Ericssons 
bästa hittills. För hela året blev vins
ten 16,4 miljarder kronor. Det var 
mer än väntat och börskursen slog 
nya rekord. 6 - 7 

Norrmän bokar 
bion på mobilen 
Den norske 
operatören Telenor 
Mobil testar just 
nu tillsammans 
med Ericsson en 
tjänst för art boka 
och betala 
biobiljetter via 
mobiltelefonen. 
Det är ett av flera projekt inom 
mobilt Internet. I IT/IP-bilagan kan 
du läsa mer om detta och om 
hur Internet kan fungera som 
konsumentverk, IP-säkerhet med 
mera. Bi lagan 

Mer utrymme för 
nytänkande 
Nytänkande är en viktig framgångs
faktor för Ericsson. Inom Business 
Innovation testas och utvärderas 
affärsidéer som inte passar in i 
övriga organisationen. Mobil e-box 
är ett exempel härifrån. 1 2 - 1 4 

SATSNING PA MUSIK 

Ericsson är med och sponsrar Gram-
misgalan på måndag. 21 

Vad gör egentligen pappa på jobbet? 
Firma Eric & Son har svaret. 21 
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A typical Ericsson test fixture, here with mechanical dual edge connector access 
plus vacuum actuated spring probe access to the PCB bottom side. 

As Scandinavia's leading PCB 
t e s t f ixture producer Columbia 
acquired Ericsson's Stockholm 
fixture fabrication unit in 1999 
and is today one of the major 
f ixture houses in Europe. 

Columbia, with Its two production units, ships 
customer specified fixtures to electronics 
industries all aver the world, including 
Ericsson's own factories as well as its sub
contractors. 

Columbia's historical familiarity with Ericsson's 
procedures and requirements makes It a natu
ral and superiour partner in creating production 
test solutions that works. 

PCB test fixture solutions from Columbia range 
from standard vacuum actuated fixtures to 
technically complex, automatic in-line 
systems, always in accord with Ericsson's 
strict requirements an quality and - not the 
least - comprehensive documentation. 

Headquarters: 
Columbia Elektronik AB 
Box S 
612 12 Kolmärden, Sweden 
Tel: 011-398 005 
Fax: 011-397 641 
E-post: mail@columbia.se 

Stockholm branch: 
Columbia Elektronik AB 
Storsätragränd 20 
127 39 Skärholmen, Sweden 
Tel 08-449 45 50 
Fax: 08-449 45 59 
E-post: Lars.Carlbom@coIumbia.se 

www.columbia.se 
see you there! 

Ratt IT-partner 
avgör framtiden 
Merkantildata är en oberoende leverantör av infrastrukturlösningar 
och vi har en gedigen erfarenhet av att få olika system, nätverk, 
operativsystem och hårdvaruplattformar att fungera ihop. 
Inom datakom, telefoni- och nätverk är vi en av Sveriges ledande 
leverantörer och vi tillhandahåller även affärssystem med tillhörande 
konsult- och utbildningsverksamhet. Merkantildata är ett utpräg
lat kunskapsföretag och affärsidén är att hjälpa vara kunder med 
integration av ny teknik och nya system i sina befintliga IT-infra-
strukturer. Vi erbjuder också driftansvar och konsulttjänster som 
stöder kundernas förändringsprocesser. 

IT-säkerhet • Telefoni • Bildkommunikation • Webhandei 
Systemlösningar • Wireless • IT Management Solutions 
Tillgänglighet • Systemkonsolidering • Utbildning 

fflerkantildata 
• • a c 

www.merkantildata.se 

mailto:mail@columbia.se
mailto:Lars.Carlbom@coIumbia.se
http://www.columbia.se
http://www.merkantildata.se
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Wireline Systems är 
med i matchen igen 

- På bara tolv månader har vi 
gjort en fantastisk upphämt-
ning, säger Einar Lindquist 
chef för Ericssons enhet Wire
line Systems. Vi har på kort tid 
sprungit om vara konkurren
ter och visar nu bra siffror. 

Wireline Systems, affärsenheten 
för fasta system, har på kort tid 
genomgått en metamorfos. Det har 
inte skett utan hårda nedskärning
ar och omorganisationer, men 
resultatet är nu en rörlig enhet 
som har en stark position på mark
naden. 

Idag finns drygt 15 000 anställda 
globalt, vilket är cirka 6 000 färre 
än för några år sen. 

- Vi lever på en marknad som 
förändras otroligt snabbt. De 
gamla monopolen är borta och 
bara i Europa poppar det upp 
ungefär tre nya operatörer varje 
dag. Det tar som snabbast tio 
minuter för den som är intresserad 
att få en licens art driva ett nät och 
vi måste hänga med och ta ställ
ning till vilka av de nya vi ska 
samarbeta med. Faran är att vi 
väljer fel, men den här frågan är 
lyckligtvis något som många av 
vara lokalbolag är bra på, säger 
Einar Lindquist. 

överträffat förväntningarna 

Wireline Systems visar nu bra siff
ror för 1999. Både för orderingång, 
fakturering och resultat. 

- Det här överträffar alla vara 
förväntningar, säger Einar Lind
quist. Men vi har helt enkelt lyckats 
att anpassa oss och ligga lite före på 
den nya marknaden. Mer än 25 
procent av vår orderbok ror lös
ningar och produkter som inte 
fanns ett år tidigare. 

- Vår roll mot nya och gamla 
operatörer har också ändrats. 
Traditionellt arbetar Ericsson 
aldrig som operatör av nät, men vi 
kommer allt närmare och är nu 
djupt involverade i operatörerna. 
Vi måste upp i värdekedjan, vi kan 
inte sitta kvar i den gamla rollen, 
det är helt klart, men vi kommer 
aldrig att "äga" slutkunderna eller 
en operatörslicens. 

Ericssons Wireline Systems 

Einar Lindquist chef för affärsenheten Wireline Systems. "1999 var ett rackams bra år,' 
ser ljust på framtiden." 

säger han. "Wireline Systems visar nu ett positivt resultat och 
Foto: Lars Äström 

dominerar slaget om Europa med 
Nortel som värsta konkurrent, 
medan Siemens och Alcatel slår 
vakt om sina hemmamarknader 
Tyskland och Frankrike. Men även 
Cisco och Lucent är på väg in i 
Europa, väl medvetna om att de 
måste anpassa sig till europa
konceptet och inte kan agera som 
hemma i USA. 

- Vi representerar det nya sättet 
att tänka, säger Einar. Vi har starka 
produkter och vara kunder lyssnar 
på oss. Bästa beviset är de order vi 
fått på vår Engine-lösning, som är 
vårt satt att integrera ATM-teknik 
och IP i kundens nät, oavsett vad 
han tidigare har. 

Här kan Einar inte låta bli att slå 

ett slag för Ericssons ATM-växel 
AXD 301, som han menar är ena
stående på marknaden. Han beto
nar också att vitsen med Engine är 
att ATM-växeln ersätter andra 
noder i operatörens nät, vilket 
betyder lägre kostnader och inve
steringar för kunden. Och att 
marknaden är snabbt växande 
eftersom alla behöver kraftfulla 
stam- och accessnät. 

Kan telefoni 

Ericssons övertag handlar emeller
tid inte bara om bra produkter och 
lösningar. Det handlar till stor del 
om 120 års kompetens inom kon
cernen. 

- Vi förstår telefonin, vi har den i 

ryggen och det är en konst, säger 
Einar. Många nya aktörer kan 
säkert sälja bra produkter och lös
ningar, men när det kommer till 
bevis, när man ska ge support, då 
blir det värre. För kunderna 
snubblar alltid någonstans och då 
gäller det att kunna reda ut proble
men. 

Rollen för Ericsson går alltmer 
mot att kunna stödja kunderna i 
deras affärsverksamhet. Att alltid 
kunna erbjuda nyheter och inte att 
sitta och vänta på att något ska 
hända. 

Hänger på oss 

Einar Lindquist har anledning att 
se nöjd ut. Wireline Systems har 

brutit den negativa trenden. 
- Vi har gjort ett rackarns bra år 

och alla är med på tåget, säger han. 
Men det får inte vara en engångs
företeelse. Vi måste fortsätta att 
förändras snabbare än vår om
värld. Det hänger helt på oss, om vi 
ska lyckas även i fortsättningen. 

En viktig fråga för 2000 är USA. 
En marknad som är svar för Wire
line Systems och där Lucent har 
greppet. 

- Vi ser över vår USA-strategi 
och vi hoppas också på en positiv 
utveckling i Asien, som ännu inte 
hämtat sig efter den ekonomiska 
kraschen. 

Lars Cederquist 
lars.cederquist@lme.ericsson.se 
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Lars-Göran Hedin, 08-719 98 68 
lars-goran.hedin@lme.ericsson.se 

Redaktionschef 
Patrik Linden, 08-719 18 01 
patrik.linden@lme.ericsson.se 

Redaktörer 
Lars Cederquist, 08-719 32 05 
lars.cederquist@lme.ericsson.se 

Ulrika Nybäck, 08-719 34 91 
ulrika.nyback@lme.ericsson.se 

Ansvarig utgivare: Lars A Stålberg, 08-719 31 62, lars.stalberg@lme.ericsson.se 

VISSTE DU ATT... 
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• • • I KORTHET mm 

Drygt 300 chefer 
möts i Hongkong 
>• I mitten av februari samlar Erics
sons VD, Kurt Hellström, drygt 300 
av Ericssons högsta chefer till en två
dagars konferens i Hongkong. På 
dagordningen står diskussioner kring 
strategier, övergripande budskap och 
hur Ericsson ska arbeta för att bibe
hålla förändringstakten och konkur
renskraften. 

Mötet är ett satt att samla personer 
med ledande befattningar i koncer
nen för att se till att alla jobbar åt 
samma hall. 

Tanken är att liknande möten ska 
hållas årligen som en del av den lö
pande verksamheten. 

Deltagarna representerar de an
ställda i hela koncernen och har an
svar för att sprida de budskap och den 
information som kommer fram un
der de två dagarna. 

Kontakten kommer att vara på 
plats och rapportera från mötet. 

Köp aktier via 
WAP-telefonen 
• Postbank, en av de ledande ban
kerna i Holland, har tecknat kontrakt 
med Ericsson Business Consulting 
och operatören Libertel om trådlösa 
banktjänster. 

Den första tillämpningen gör det 
möjligt för Postbanks mest aktiva 
aktieköpare att köpa och sälja aktier 
via mobiltelefonen. Ett pilotprojekt 
ska pågå i sexmånader där aktie-
köparna har direktkontakt med bör
sen i Amsterdam med hjälp av Erics
sons WAP-telefon R320. Längre 
fram ska bankens kunder även kun
na göra betalningar över mobilnä
tet. 

Ericsson har också tecknat ett avtal 
med Internetbaserade fondbolaget 
HQ.SE (en del av Hagströmer & Qvi-
berg Group). Företagen ska tillsam
mans skapa lösningar för trådlös ak
tiehandel. 

Om samarbetet bär frukt kan 
WAP-telefonanvändare snart köpa 
och sälja aktier samt få tillgång till 
ekonominyheter och analyser via te
lefonen. 

- Vår strategi är att bli ledande in
om trådlösa affärslösningar via Inter
net, därför ser vi HQ.SE som en na
turlig partner, förklarar Thomas 
Thard, affärsrådgivare på Ericsson 
Business Consulting. 

Ny GSM-order 
från Kina 
• Ericsson ska bygga ut GSM-näten 
i liangsu-provinsen i Kina. Det är 
operatören Jiangsu Mobile Commu
nications Corporation (JMCC) som 
står bakom ordern, vard 580 miljoner 
kronor. 

- Inom en snar framtid kan vi er
bjuda vara kunder GPRS-baserade 
tjänster, exempelvis olika WAP-tjäns-
ter. Vi fortsätter nu ett samarbete som 
fungerat bra under de senaste fyra 
åren, säger He Ning, ansvarig för 
JMCC. 

GSM-nätet beräknas klara 2,35 
miljoner abonnenter efter utbygg
naden. JMCC är ingen ny kund hos 
Ericsson, utan redan 1995 vann 
företaget sitt första kontrakt i pro
vinsen. 

Wäreby ska få fart 
på mobilförsäljningen 
Nya namn i koncernledning
en och fler marknadsområ
den. VD Kurt Hellström pre
senterade flera nyheter i 
samband med årsbokslutet. 
Jan Wäreby tar över ansvaret 
för affärssegmentet Konsu
mentprodukter och Ragnar 
Back blir ny chef för Europa
marknaden. 

Det är ett stort ansvar Jan Wäreby 
tar på sig när han nu blir ny chef 
för det problemtyngda affärsseg
mentet Konsumentprodukter. 
Under fjärde kvartalet i fjol visade 
Konsumentprodukter en tydlig 
positiv trend, med en försälj
ningsökning på 33 procent. Men 
vinstmarginalen för helåret stan
nade på otillfredsställande 1 pro
cent och Ericsson har tappat 
marknadsandelar under det gång
na året. 

- Jag har fått uppdraget av Kurt 
att under året öka vinstmargina
len till minst 10 procent och ta till
baka vår marknadsandel på 15 
procent. Och det ska vi klara av, 
säger Jan Wäreby, när Kontakten 
får tag på honom på väg till Ra
leigh, North Carolina, USA för att 
träffa sina nya medarbetare där. 

Hur har du tänkt bara dig åt? 
- Vi har redan en bra produkt

portfölj som är uppe och snurrar. 
Som chef för marknadsområdet 
Europa, Afrika och Mellanöstern 
vet jag hur val mottagna vara nya 
telefoner blivit, men vi kan helt 
enkelt inte leverera tillräckligt 
många. Min främsta uppgift när 
jag börjar i nästa vecka blir att öka 
vår förmåga att leverera och få ut 
volymerna, säger Jan Wäreby. 

Du har jobbat med mobilsystem 
på Ericsson i 15 är och har nu se
nast varit marknadsområdeschef. 
Men vad kan du om konsument
produkter? 

- Mobiltelefonförsäljning har 
egentligen två ben. Det ena är 
marknadskommunikationen med 
konsumenterna och Ericssons 
varumärke. Här finns redan idag 
ett stort kunnande inom konsu
mentsegmentet och Ericsson har 
redan idag ett starkt varumärke. 
Det andra benet är kontakterna 
med vara operatörskunder. Som 
marknadsområdeschef hade jag tä
ta kontakter med operatörerna, 
kanske främst om just mobiltelefo
ner. Jag känner nästan alla vara sto
ra kunder i Europa, USA och Lati
namerika. Det är en stor fördel. 

Varför flyttar ni Konsumentpro
dukters huvudkontor till London? 

-Vi har vara tunga noder i 
Lund och i RTP, USA, och vi har 
enheter i Singapore, England, 
Holland, Tyskland, Spanien, Ja
pan samt Stockholm. Från Lon
don är det lätt att ta sig till alla 
enheter. Dessutom är det en vik
tig signal att även affärssegmen
ten flyttar närmare marknader
na. Europa står ju för hälften av 
Ericssons mobiltelefonförsälj
ning idag, säger Jan Wäreby. 

Johan Siberg, som lämnar pos
ten som chef för Konsumentpro
dukter, får en ny roll som samord-
nare för alla Sveriges Ericssonbo
lag. Han kommer också represen
tera Ericssonbolagen i Sverige i 
olika industrisamarbeten. 

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

Jan Wäreby tar nu över ansvaret för Konsumentprodukter från och 
med mitten av februari. Foto: Peter Nordahl 

Ragnar Back axlar 
nytt marknadsområde 
GPRS och UMTS blir de stora 
utmaningarna i år. Det menar 
Ragnar Back som från mitten 
av februari tar över ansvaret 
för det nya marknadsom
rådet Västeuropa. 

I samband med 1999 års bokslut 
presenterade Ericsson ett antal 
förändringar på koncernnivå. 
Marknads
område Euro
pa, Mellanös
tern och Afri
ka delas upp i 
två områden: 
ett för Västeu
ropa och ett 
för Östeuropa, 
Afrika och 
Mellanöstern. Ragnar Back tar 
från den 15 februari över ansvaret 
för det förstnämnda området och 
ingår därmed i koncernledning
en. Vem som ska ansvara för det 

Ragnar Back 

andra presenteras inom kort. 
Ragnar Back lämnar i februari sin 
post som VD för Ericsson i Itali
en. Det nya jobbet innebär fler re
sor och flytt till Ericssons kontor i 
London, men han tvekade aldrig 
innan han tackade ja. 

- Jag har trivts bra som bolags
chef för Ericsson i Italien men det 
här jobbet känns också väldigt ro
ligt. Spännande art göra någon
ting nytt helt enkelt, förklarar 
han. 

Marknadsområde Västeuropa 
omfattar alla EU-länder samt 
Norge och Schweiz. 

Ragnar Back har tidigare bland 
annat varit vice VD och General 
Manager för Ericsson i Europa, 
Australien och Nya Zeeland. Med 
drygt 30 års erfarenhet av företa
get vet han vilka områden som 
måste prioriteras i år och fram
över. 

- Tredje generationens mobil

system hamnar helt klart i fokus i 
år. Vi ska marknadsföra 3G-tek-
niken, UMTS, och jobba för att 
vinna kontrakt på det området. 
Ericsson har redan vunnit hälften 
av alla GPRS-kontrakt, så vi ska 
jobba både med installation och 
marknadsföring, för att vinna än
nu fler kontrakt. 

- Dessutom ska vi bli ännu 
bättre på att leverera totallösning
ar, öka både tjänsteutbud och in
nehåll och jobba ännu närmre 
kunderna. Genom att utöka sam
arbetet mellan de olika Ericsson
bolagen i Europa kan vi jobba ef
fektivare och sänka vara kostna
der. 

Massimo Gentili, idag ansvarig 
för Public Opertors på Ericsson i 
Italien blir ny chef för det italiens
ka bolaget. 

Ulrika Nybäck 
ulrika.nyback@lme.ericsson.se 

CDMA får 
Bluetoothlösning 
>• Ericsson Microelectronics och 
Qualcomm CDMA Technologies 
presenterade förra veckan ett sam
arbete för utveckling av Bluetooth-
lösningar för CDMA-standarden. 
Lösningarna kan bli först i sitt slag. 

- Att utveckla en mängd spän
nande applikationer för slutanvän
daren har varit och kommer att va
ra drivkraften i vårt arbete, förkla
rar Johan Lodenius, delansvarig 
för marknad och produkter på 
Qualcomm CDMA Technologies. 

Företagsväxel 
slår rekord 
>• I december 1999 levererades 
188 624 linjer för Ericssons före
tagsväxel MD110, "all-time-high" 
och en rejäl ökning jämfört med 
den förra toppnoteringen från au
gusti 1999 på 164 640 linjer. 

För hela året är siffran 1515 975, 
7,8 procent mer än 1998. Inklude
ras licensproduktion i Kina och 
Brasilien blir totalsiffran 1 652 927 
linjer MD110 levererade under 
1999. 

mailto:mia.widell@lme.ericsson.se
mailto:ulrika.nyback@lme.ericsson.se
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Ny basstation möter tillväxt HALLA DÄR 

Ericsson presenterade i förra 
veckan två nya GSM bas
stationer, RBS 2206 och GSM 
Capacity Booster, på GSM-
mässan i Cannes. 

Antalet abonnenter i GSM-näten 
världen runt växer nästan lavinar
tat och ett av de största problemen 
för operatörerna är att öka kapaci
teten utan att skaffa nya platser för 
basstationerna och samtidigt för
bereda plats för tredje generatio
nens system, WCDMA. De nya 
basstationerna har tagits fram för 
att lösa problemet. 

RBS 2202 är en makrobassta-
tion för inomhusbruk och en 
verklig storsäljare för Ericsson. 
Den lär vara världens mest sålda 
basstation och får nu en efterfölja
re med hundra procent högre ka
pacitet, RBS 2206. Den nya bassta
tionen är ett praktiskt exempel på 

resultatet av ett nära samarbete 
med stora kunder, som varit 
mycket involverade i utvecklings
arbetet. 

Trots dubbel kapacitet går RBS 
2206 in på samma golvyta som 
RBS 2202. 

- Den nya basstationen kan ses 
som en brygga till framtiden 
genom att den klarar vanliga 
GSM och 3G-tjänster över både 
Edge och WCDMA, säger Per 
Wilén, produktansvarig på GSM-
system. 

Den andra nya basstationen 
GSM Capacity Booster bygger på 
helt ny teknik, adaptiva antenner. 
Inom GSM är Ericsson först i värl
den med en kommersiell produkt 
inom detta område. GSM Capaci
ty Booster består av inomhus-
basstationen RBS 2205 och en ad-
aptiv antenn. 

- Medan en vanlig antenn sän-
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• 
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Den nya radiobasstationen 2206 
har dubbelt så hög kapacitet som 
sin föregångare men går in på 
samma golvyta. 

der i en hel sektor, delar den adap
tiva antennen upp cellen i åtta lo-

ber och koncentrerar effekten ut i 
dessa. Den väljer alltid ut den lob 
som ligger bast till för att ta hand 
om samtalet, förklarar Karin 
Craig, som är produktledare på 
GSM-system. Detta gör att inter-
ferensen, alltså störningen i nätet 
minskar betydligt och det ger ope
ratören möjlighet att öka kapaci
teten. 

GSM Capacity Booster passar 
därför bast i tättbefolkade områ
den, där operatörerna ofta har 
svårt att öka kapaciteten utan att 
samtidigt försämra kvaliteten eller 
tvingas använda nya basstations
platser, så kallade siter. Att den nya 
basstationen fungerar mycket bra 
vet man genom de fältprov som 
gjorts tillsammans med den stora 
tyska mobilteleoperatören Man-
nesmann. 

Gunilla Tamm 

gunilla.tamm@lme.ericsson.se 

Mikroelektronik i nytt bolag 
>• Den 1 februari bildade Erics
sons affärsenhet för mikroelektro
nik ett nytt bolag i Sverige med 
namnet Ericsson Microelectronics 
AB. Detta bolag kommer att verka 
som ett moderbolag för den globa
la mikroelektronikverksamheten 
med omkring 2 000 anställda. Den 
inkluderar nu även kraftmoduler 
som tidigare hörde till Ericsson 
Energy Systems. 

Arbetet bedrivs huvudsakligen i 
Kista, Kalmar, Kungens Kurva 
(södra Stockholm), USA, Kina och 
Storbritannien. 

Tidigare var mikroelektronik en 
del av Ericsson Components AB 
som nu upphör. 

Energisystemsverksamheten 

Sigrun Hjelmquist, VD för det nya bolaget Ericsson Microelectronics AB, döpte 
bolaget på marint vis genom att krossa en champagneflaska. Foto: Peter Nordahl 

kommer att drivas i ett nybildat 
bolag, Ericsson Energy Systems 
AB, i avvaktan på att verksamhe

ten går över till Emerson Electric. 
Sigrun Hjelmquist blir VD för det 

nybildade bolaget. 

Avtal med Intel 
om Flashminne 
>• Ericsson har slutit avtal 
med processortillverkaren In
tel om art köpa minneskretsar, 
så kallade flashminne, till mo
biltelefoner. Ericsson försäkrar 
sig därmed om att få tillgång 
till tillräckligt många minnes
kretsar. Samtidigt ska de bägge 
företagen samarbeta när det 
gäller art definiera nästa genera
tions flashminne, som ska klara 
av att lagra webbsidor, e-mail, 
rost och musik. 

Detta är viktigt för att Erics
son ska kunna ta fram produk
ter för tredje generationens 
mobiltelefoni. Det treåriga av
talet är värt i storleksordning
en över en miljard kronor. 

Rekordstor 
order fördubblar 
TUrkiets mobilnät 
På GSM-mässan i Cannes till
kännagav Ericsson sin hittills 
största GSM-order. 

Det är den turkiska operatö
ren Turkcell som skrivit kontrakt 
på 850 miljoner USD, 7,2 miljar
der kronor, för att utöka sitt 
mobiltelenät. 

- Idag har systemet kapacitet för 
7 miljoner abonneter och med den 
utrustning som man nu beställer får 
nätet kapacitet för 14 miljoner an
vändare, berättar Sören Ahlstedt, 
kundansvarig för Turkcell. 

Utökningen gäller både kapacitet 
och täckning i de större städerna 
och längs Medelhavskusterna och 
Svartahavskusterna. All utrustning 

Rekordordern till Turkiet är den 
största GSM-ordem hittills. 
Foto: Gunilla Tamm 

ska vara levererad till september, 
oktober i år. 

Turkiet stod förra året för den 
största försäljningsökningen av 
alla Ericssons marknader, 117 pro
cent. 

Förutom i Tur
kiet har Turkcell 
GSM-nät i Geor
gien, Kazakstan 
och Azerbaijan 
samt på Cypern. 
Och i april i år 
kommer ett 
system att lanse
ras i Moldavien. 

- D e n turkiska regeringen kom
mer att ge ut fler nya licenser på 1800 
MHz-bandet och det blir troligen i 
april. Det är flera grupper som är in
tresserade av licenserna, säger Sören 
Ahlstedt. 

Gunilla Tamm 
guniIla.tamm@lme.ericsson.se 

Sören Ahlstedt 

Maud 
Hansen 
... som nyligen utsågs till 
miljöspecialist i på Ericsson
fabriken i Gävle. 

I början av januari fick hon 
titeln Senior Specialist inom 
området miljötillämpning in
om elektronikproduktion. 

Grattis till utnämningen, hur 
känns det? 
-Fantastiskt! Jag har brunnit för 
miljöfrågor sedan tjugoårsåldern, 
men inte förrän jag började jobba 
på Ericsson fick jag chansen art ar
beta inom området. 

Vad har du gjort för insats för att 
utses till miljöspecialist? 
- Anda sedan Gävlefabriken blev 
miljöcertifierad har vi uppnåt vå
ra årliga mål, bland annat käll-
sorterar vi mycket avfall och nu 
har vi även kraftigt minskat ut
släppen av lösningsmedel till luf
ten. 

- Gävlefabriken var en av de 
första fabrikerna inom koncernen 
att bli mijöcertifierade. Att vi 
lyckats nå vara mål beror på allas 
insatser, även om jag varit en av 
de drivande. 

Vilka är de viktigaste miljöfrågor
na för Ericssonkoncernen just nu? 
- Minskad miljöpåverkan från 
transporter, energiförbrukning 
och farliga ämnen. 

Vad är det roligaste med ditt jobb? 
- Jag har, och har haft, förmånen 
att lära känna många personer in
om koncernen som jobbar med 
samma frågor, det är inspirerande 
att mota så mycket entusiasm och 
engagemang. Jag har mott förvå
nansvärt lite motstånd i mitt dag
liga arbete - de flesta har en väl
digt positiv inställning till miljöar
betet. 

Vad skiljer en specialist från en ex
pert? 
- Det finns tre nivåer, senior spe
cialist, expert och senior expert. 
Kort kan man saga att det krävs 
mer kunskap och erkännande 
både inom och utanför koncer
nen för att avancera till en högre 
nivå. 

Ulrika Nybäck 
ulrika.nyback@lme.ericsson.se 

mailto:gunilla.tamm@lme.ericsson.se
mailto:guniIla.tamm@lme.ericsson.se
mailto:ulrika.nyback@lme.ericsson.se
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Basta kvartalet hittills 
Ericssons bästa kvartalsresultat nå
gonsin, vinsten blev 16,4 miljarder kro
nor för helåret, något över markna
dens förväntningar. Inte konstigt att 
det var en nöjd Ericssonledning som 
mötte press och analytiker på Erics
sons presskonferens i Stockholm. 

- För en tid sedan sa jag att fjärde kvartalet 
skulle bli Ericssons bästa någonsin. Och vi 
höll vad vi lovade, sa en nöjd koncernchef 
Lars Ramqvist. 

Under fjärde kvartalet 1999 rapporterade 
bolaget rekordhöga nivåer för orderingång, 
fakturering, vinst och kassaflöde. 

- Det här visar på vår styrka inom mobili
tet och på vår unika position inför startskot
tet av mobilt Internet, kommenterade VD 
Kurt Hellström. 

Mobilsystem bidrog mest till utvecklingen, 
med starka resultat inom alla marknadsom
råden. Under fjärde kvartalet ökade orderin
gången med 40 procent jämfört med samma 
period 1998. Faktureringen ökade med 25 
procent och vinsten före skatter ökade med 
39 procent under fjärde kvartalet. 

Det starka resultatet för Mobilsystem respek
tive det svagare resultatet för mobiltelefoner var 

de faktorer som påverkade bolagets resultat 
mest. Resultatet, 16,4 miljarder kronor före 
skatt, är en minskning med 10 procent jämfört 
med 1998. Hälften av vinsten, 8,5 miljarder kro
nor genererades under fjärde kvartalet 

Försäljningsökningen av Mobilsystem och 
den tydliga vändningen för fasta system, som 
nu visar positivt resultat, är viktiga delar av 
framgången. Ericsson har gjort betydande 
strategiska framsteg under året, vilket gör att 
koncernen nu befinner sig i främsta ledet när 
marknaden för mobilt Internet börjar ta fart. 

Ericsson är oomstridd marknadsledare in
om mobil infrastruktur och är bland de tre 
främsta mobiltelefontillverkarna. 

Orderingången och fakturering ökade 
med 19 procent respektive 17 procent un
der året. Orderingången för Mobilsystem 
ökade med 30 procent och faktureringen 
ökade med 41 procent inom segmentet Nä
toperatörer och tjänsteleverantörer. Brut
tomarginalen sjönk från 42,9 till 41,6 pro
cent. Bruttomarginalen var stabil för Mobi
la system, medan den sjönk för mobiltele
foner. 

Textbearbetning Mia Widell Örnung, 
baserad på Ericssons årsrapport 

RESULTAT 

Resultat för helåret 1999 

Orderingång: 
Fakturering 
Resultat före skatt 
Kassaflöde före 
finansiella aktiviteter 

miljarder SEK 
223,8 (+19%) 
215,4 (+17%) 
16,4 (-10%) 

-2,4 

Resultat för fjärde kvartalet 

Orderingång: 
Fakturering 
Resultat före skatt: 
Kassaflöde före 
finansiella aktiviteter 

1999 
miljarder SEK 
66,0 (+40 %) 
73,8 (+25 %) 
8,5 (+ 39%) 

+ 9,5 

R E S U L T A T P E R 

Nätoperatörer 
Konsument
produkter 
Företagslösningar 

Övriga 
verksamheter 
Ej allokerade 
kostnader 

Avgår: intern 
fakturering 
Ericsson 

Fakturering 
Mdr SEK 
149,9 

46,4 
17,3 

16,8 

-15,0 
215,4 

ökning 

% 
22 

3 
19 

10 

10 
17 

Rörelse

resultat M! 
19 637 

253 
64 

75 

-2 439 

17 590 

Rörelse-

13 

1 
0 

USA fortfarande 
största marknad 
Koncernens faktureringsökning drivs 
av en stark efterfrågan på mobil kom
munikation på alla marknader. Nord
amerika visar den starkaste tillväxten, 
med 36 procent Marknaderna i Latin
amerika och Europa, Mellanöstern 
och Afrika (EMEA) växte med 19 
respektive 18 procent jämfört med 
året innan. 

Ericssons största marknad, USA, visade på en 
stark tillväxt, med en ökning av försäljningen 
med 39 procent. I Latinamerika svarade 
framförallt Brasilien och Mexiko för den star
ka utvecklingen. Europa fortsatte att vaxa, 
försäljningen där ökade med 18 procent. Den 
största ökningen stod Storbritannien, Spani
en, Nederländerna och Turkiet för. I Turkiet 
ökade försäljningen med 117 procent. 

- Vi ska inte glömma bort art marknader
na i Europa fortfarande driver utvecklingen 
inom mobil kommunikation och det är här 
mobilt Internet kommer att hända först, sa 
VD Kurt Hellström i samband med presen
tationen av årsbokslutet. 

I Asien påverkas tillväxttakten av att fak
tureringen i Kina minskade med 16 pro
cent. Svackan anses vara tillfällig och beror 
på omstruktureringar hos den kinesiske 
operatören och på osäkerhet vad gäller nya 
regleringar på telekomomrädet. Under 
fjärde kvartalet vände trenden i Kina och 
visade då en försäljningsökning med 22 
procent jämfört med samma period 1998. 
Försäljningen för Asien, exkluderat 
Kina, ökade med hela 27 procent. Japan, 
Indien och Taiwan stod för en hel del av ök
ningen. 

USA var Ericssons största enskilda marknad under 1999. Försäljningstillväxten var 39 pro
cent USA stod för 11 procent av Ericssons försäljning under 1999. Photo: Lars Åström 

EXTERN FAKTURERING PER MARKNADSOMRÅDE 
EMEA Asien/Stilla- Latinamerika Nord-

havsområdet amerika 
TOTALT Mdr SEK* 115,1 
Andel av koncernens 
fakturering 53% 
Nätoperatörer 73,7 
Konsumentprodukter 25,3 
Företagslösningar 9,1 
Övriga verksamheter 7,0 
*) Exklusive internfakturering mellan segmenten. 

44,9 

21% 
33,8 
9,3 
1,2 
0,6 

30,2 

14% 
23,9 
4,9 
1,0 
0,5 

25,2 

12% 
17,7 
6,2 
0,4 
0,8 

TIO 1 TOP MARKNADER 

USA 
Kina 
Storbritannien 
Brasilien 
Spanien 
Italien 
Turkiet 
Japan 
Sverige 
Tyskland 

Fakturering 
miljarder SEK 
23,6 
18,8 
15,9 
14,3 
13,0 
12,7 
9,9 
8,6 
7,6 
6,0 

Förändring jämfört 
med 1999, % 

39 
-16 
15 
20 
85 
11 
117 
78 
-11 

3 

% av total 
fakturering 
11 
9 
7 
7 
6 
6 
5 
4 
4 
3 
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Kraftig tillväxt i näten 
ökade faktureringen 
Marknaden för mobil kom
munikation drivs av stark 
abonnenttillväxt, ökad 
användning per abonnent och 
av att operatörerna investerar 
för att förbättra de mobila 
nätens Internetkapacitet 
En mycket hög trafiktillväxt 
inom alla slags nät resultera
de i en snabb fakturerings
ökning för koncernens största 
affärssegment. 

Faktureringen ökade med 22 pro
cent till 149,9 miljarder kronor, 
medan orderingången ökade 19 
procent till 151,8 miljarder kronor. 
Rörelsemarginalen ökade snabba
re än faktureringen, med 29 pro
cent, och uppgick till 13 (12) pro
cent av faktureringen. Fakturer
ingsökningen för enbart mobila 
system var över 40 procent. 

Efter förvärvet av Qualcomms in

frastrukturdivision har Ericsson ka
pacitet att leverera mobila system en
ligt alla befintliga standarder. Det ger 
också möjlighet att leverera samdiga 
varianter av IMT-standarden för 3G. 
Med en marknadsandel på över 30 
procent är Ericsson obestridd mark
nadsledare inom mobila system. 

Fasta nät går plus 

Enheten för fast telefoni visade ett 
positivt resultat, vilket visar på 
att omstruktureringsprogrammet 
har varit framgångsrikt. Rörelse
marginalen för fast telefoni ökade 
till 5,6 procent under 1999. Flera 
kontrakt på ENGINE - Ericssons 
lösning för nästa generations nät 
med smidig övergång från krets-
kopplade nät till IP- och ATM-base-
rade nätverk - innebar ett genom
brott för koncernen på området 

1999 har varit ett år med stark 
volymtillväxt för Konsumentpro

dukter. 31 (24) miljoner telefoner 
har sålts under året. Faktureringen 
ökade dock endast blygsamt, med 
3 procent till 46,4 (45,2) miljarder 
kronor. Marginalerna blev lägre 
genom att en större andel av de sål
da telefonerna var av enklare mo
dell. Svårigheterna vid produk
tionsstarten av de nya modellerna, 
bland annat T28, har bidragit till 
att begränsa försäljningen av den 
nya produktgenerationen. Under 
fjärde kvartalet har produk
tionsvolymen börjat nå de uppsat
ta målen. Ericssons marknadsan
del minskade under året och vinst
marginalen låg på 5,6 procent. 

- Jag är ännu inte nöjd med 
Konsumentsegmentet, men vi har 
sett vändningen. Vi har en stark 
produktportfölj och vi väntar oss 
en dubbelsiffrig marginal i år, sa 
Kurt Hellström på presskonferen
sen i Stockholm. 

Under 1999 presenterades fler 
nya modeller än någonsin. Flera av 
dessa hade WAP-kapacitet och vo
lymleveranser av dessa kommer art 
ske under året. 

Rekordmånga företagsväxlar 

Även Företagslösningar visade en 
ökad fakturering. Under 1999 öka
de den externa faktureringen med 
19 procent till 11,6 (9,8) miljarder 
SEK Under året nådde försäljning
en av Ericssons företagsväxlar re
kordnivåer med förbättrad rörelse
marginal. Utvecklingen av utbudet 
inriktas mot avancerade lösningar 
för integrering av IP- och radioba-
serad kommunikation i företagsnät 
samt att tillhandahålla mobila In-
ternetbaserade lösningar och tjäns
ter för företag. 

Lars Ramqvist, koncernchef, 
redigerat av Mia Widell Örnung 

Positivt i pressen 
Jomalistkåren stod enhällig i 
sitt omdöde efter fredagens 
bokslut, Ericsson är vassare 
än på länge. Med en vinst på 
16,4 miljarder överträffade fö
retaget analytikers, aktieäga
res och medias förväntningar. 

Tidningen Dagens Industri kon
staterar i lördagens nummer att 
Ericsson blev fredagens kursraket 
och uppmanar samtidigt Nokia 
att se upp för huvudkonkurrenten 
som "nästan kommit ikapp". Men 
tidningen menar också att om 
Ericsson ska hänga med i Nokias 
takt måste framgångarna fortsätta. 
Reportern nöjer sig med att kon
statera att nytillträdde, "doldisen" 
Jan Wäreby inte har någon tidiga
re erfarenhet av konsumentmark
naden, men vill inte dra några 
slutsatser utifrån detta. 

Även Londonbaserade Financial 
Times konstaterar att Ericsson nu 

går bättre an förväntat och att för
säljningen av mobilsystem översti
ger alla förväntningar. "Den fyr-
tioprocentiga försäljningsökning
en är dubbelt så hög som vara be
räkningar av marknadstillväxten", 
säger en teknikanalytiker som tid
ningen intervjuat. 

Västsveriges största dagstidning, 
Göteborgsposten, skriver att Erics
son "är på väg mot nya höjder", 
men menar också att företaget 
måste komma till rätta med sina 
problem att få fram mobiltelefoner 
om framgångarna ska fortsätta. 
Tidningen tror att anledningen till 
att Ericssonledningen inte vågar ge 
någon vinstprognos inför nästa 
kvartal beror på att kostnaderna 
ännu inte är under kontroll. 

Caroline Sundewall, krönikör på 
Finanstidningen, menar att finans
direktör Sten Fronells självförtroen
de smittat av sig på marknaden. 
"Även om Fronell knappast är känd 

Lars Ramqvist presenterade stolt Er 
gonsin på en presskonferens. 

som någon muntergök, hade han 
svårt att dölja sin förtjusning över att 
kassaflödet är under kontroll, att la-
geromsättningshastigheterna ökar 
och att kapitalbindningen successivt 
sjunker". Krönikören tror att Fronell 

1999 - ett spännande år 
Vi kan se tillbaka på ett spän
nande och händelserikt år. 
Under fjärde kvartalet nådde 
Ericsson ett resultat före 
skatter som var rekordhögt 
och under året som helhet 
har Ericssonaktien ökat i 
värde med 183 procent vilket 
motsvarar en ökning med 
694 miljarder kronor. 

över 70 procent av vara intäkter 
kommer från mobila system och 
terminaler. Idag är Ericsson 
världsledande inom mobil kom
munikation. Detta är viktigt efter
som mobil kommunikation nu är 
det största och snabbast växande 
området inom vår bransch. 

Vår marknad och vår bransch 
har genomgått snabbare och mer 
omfattande förändringar än nå
gon annan bransch hittills har 

gjort. Mobilt Internet håller på att 
bli en realitet. Ericsson har förbe
rett sig för den här utvecklingen i 
mer än ett decennium. I slutet av 
80-talet började vi utveckla tredje 
generationens mobila system. 
Sjutton testsystem har redan leve
rerats. 

Det ökande antalet mobilabon
nenter skapar efterfrågan och ut
veckling på marknaden. Redan 
2003 räknar vi med att antalet 
abonnenter kommer art nå en mil
jard. 2004 väntas cirka 120 miljo
ner abonnenter använda tredje ge
nerationens system. 

Mobilt Internet medför bety
dande affärsmöjligheter för Erics
son. Som en av initiativtagarna till 
WAP-standarden är Ericsson väl 
förberett. För närvarande har vi 
marknadens bredaste kunnande 
om WAP-teknologin inklusive 

hårdvara, applikationsutveckling, 
konsulter och terminaler. 

Nästa steg på vägen mot tredje 
generationens system är GPRS, 
som är en paketkopplad teknologi. 
Under 1999 har Ericsson vunnit 
gott och val 50 procent av alla 
GPRS-order i världen. Ericsson går 
in i det nya millenniet med god fart 
i verksamheten, en klar bild om vår 
strategiska inriktning, en förstklas
sig produktportfölj och med en 
unik marknadsledande ställning. 
Många tecken tyder på att 2000 
kommer att bli ett av de intressan
taste åren i Ericssons historia. 

Lars Ramqvist, koncernchef 
Kurt Hellström, VD 

E2 Det fullständiga brevet och 
rapporten kan läsas på: 
www.ericsson.com/pressroom 

ssons bästa kvartalsresultat nå-
Photo: Peter Nordahl 

"spelat en synnerligen aktiv roll i att 
Ericsson för stunden framstår som 
Stockholmsbörsens allra största och 
mest lysande stjärna". 

Ulrika Nybäck 
ulrika.nyback@lme.ericsson.se 

Kurt Hellström 
lovar fortsatt 
god trend 

>• Hela Ericsson har ökat tem
pot och den positiva trenden 
väntas fortsätta under första 
kvartalet i år. 

- Försäljningen väntas öka med 
åtminstone 30 procent, sa VD 
Kurt Hellström. 

- V i väntar oss också att in
komsterna före skatt kommer att 
bli tre gånger så stora som under 
första kvartalet 1999. 

För helåret väntas försäljningen 
öka med mer än 20 procent. 

Dessutom ska vinsten öka avse
värt och kassaflödet ska vara posi
tivt. 

- År 2000 kommer att bli ett av 
de mest spännande hittills, sa 
Kurt Hellström. 

•HM KORTHET • • 

Omstrukturering 
går enligt plan 
>• Det omstruktureringspro
gram som tillkännagavs i januari 
1999 har, efter vissa inledande 
förseningar, genomförs som pla
nerat. 

Antalet anställda vid årets slut 
var 103 290, en minskning med 
närmare 400 personer. Cirka 
9 600 av de anställda har dock be
rörts av omstruktureringspro
grammet under 1999. Nästan 
5 400 anställda erbjöds nya arbe
ten, främst inom Konsumentpro
dukter. Omkring 2 400 anställda 
har tillkommit genom företags
förvärv. 

Totala kostnader under året var 
2,4 miljarder kronor och kostnads
besparingar på 600 miljoner har 
uppnåtts. Omstruktureringen kom
mer fortsättningsvis att vara en del 
av Ericssons normala verksamhet. 
Faktureringen per anställd ökade 
med 17 procent till 2,1 miljoner kro
nor. 

1999 medförde 
ökade kostnader 
>• Rörelseomkostnaderna ökade 
med 22 procent till 74,4 Mdr SEK, 
delvis beroende på kostnader för 
2000-projektet och ökade om
struktureringskostnader. Den störs
ta ökningen är hänförlig försälj
ningsomkostnader och beror på 
marknadsföringskostnader för 
mobiltelefoner, kostnader i sam
band med förbättringar i leverans
kedjan och avsättningar för kund
finansiering uppgående till 2,0 
Mdr SEK. 

Millennieprogrammet kostade 
1,8 miljarder under 1999. Totalt, 
sedan starten 1997, har det kostat 
2,7 miljarder kronor. 

Kostnaderna för forskning och 
utveckling ökade också. Främst 
satsas på områden som mobilt In
ternet, exempelvis tredje genera
tionens mobila system och mobil
telefoner anpassade för nya appli
kationer och tjänster. 

Förvärv kostade 
5,3 miljarder 

Under året har Ericsson köpt 
Qualcomms infrastrukturdivi
sion, Torrent Networking Techno
logies Inc. (namnändrat till Erics
son IP Infrastructure Inc.), 
Touch Wave Inc. (namnändrat till 
Ericsson Webcom Inc.) och Tele-
bit A/S. Investeringar har också 
gjorts i Saraide.com, OZ.COM 
och Juniper. 

Investeringarna uppgår sam
manlagt till 5,3 miljarder kronor. 

Styrelsen 
föreslår split 
>• Styrelsen föreslår en fondemis
sion, genom vilken aktiernas no
minella värde ska öka från 2,50 
SEK till 4,00 SEK, följt av en split 
1:4. 

Handeln med aktier med det 
nya nominella värdet 1,00 SEK 
beräknas inledas i början av maj i 
år. 

http://www.ericsson.com/pressroom
mailto:ulrika.nyback@lme.ericsson.se
http://Saraide.com
http://OZ.COM


The IT professionals 

Hjälper Er med planering och utveckling 

Möjlighet att installera alla sorters teknologier 

Flexibel automatiserad tillverkning 

Global närvaro 

Ett företag som hjälper Er från början till slut. 
Nya cabinett för ny teknik. 

Kontakta oss 

I 
Ängelholm 0431-44 26 00 
Göteborg 031-706 10 95 
Stockholm 08-680 74 00 
www.rittal.se 

Rittal Scandinavian ab, 262 71 Ängelholm 

Ca över till det perfekta \RITTRI\ 

För dig som jobbar på: 

ERICSSON 
BOININGSKOD 

SIO 
V Ä L K O M M E N 

TILL S C A N D I C 
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VAR KAN VI H Ä L S A D I G 

V Ä L K O M M E N N Ä S T A G Å N G ? 

Scandic Hotels finns på över ioo platser 

i Norden, i utkanten av större städer 

eller i bästa cityläge. Det gör det nära 

till allt. För att du alltid ska kunna sova 

bra och äta gott till ett rimligt pris när 

du är ute och reser, har Ericsson slutit 

ett samarbetsavtal med Scandic Hotels. 

Uppge alltid bokningskod Si o när du 

bokar ditt rum. Oavsett om du bokar 

direkt på hotellet, genom din resebyrå 

eller genom Scandic Bokning och 

Kundservice. Nyhet! Nu kan du också 

boka direkt på www.scandic-hotels.com. 
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På sju månader har Ericsson 
Services etablerats globalt 
Under de dryga sju månader 
som Ericsson Services funnits 
har det hänt mycket på den 
nya affärsenheten. En global 
organisation med fyra region
kontor har byggts upp, affä
rerna växte med över 50 pro
cent under förra året och en 
policy för service och garanti
er har tagits fram. 

Bakgrunden till Ericsson Services 
är att service, tjänster, blir allt vik
tigare när fokus går från produkter 
till lösningar. Samtidigt smälter 
tekniken för telekom och data ihop 
allt mer och det gör tjänstesektorn 
till ett intressant och lönsamt om
råde. 

Bert Nordberg, chef för Ericsson 
Services med ungefår 15 000 med
arbetare, är entusiastisk när han 
berättar om arbetet med att skapa 
affärsenheten, som ingår i segmen
tet Nätoperatörer. 

- Att bilda Ericsson Services har 
varit ett stimulerande pionjärprojekt 
och ett stort förändringsarbete och 
det känns att organisationen nu är 
på ratt väg. Det är också roligt att vi 
klarat en omsättningsökning med 
samma personalstyrka. Att service 
nu finns med i den nya koncernpoli-
cyn, den så kallade "blå boken", ser 
jag som en bekräftelse på art vår 
verksamhet är viktig, säger Bert 
Nordberg. Samtidigt hoppas han 
slippa någon omorganisation i år 
och menar att Ericsson Services står 
på en stabil plattform med ratt 
bemanning. 

- Men, fortsätter han, det behövs 
stora förändringar när det gäller 
kompetens. Vi måste bli duktiga på 
bland annat tredje-partsprodukter, 
främst inom ATM och IP och det är 

Bert Nordberg är chef för affärsenheten Ericsson Services. Det var sju månader sedan enheten bildades. Nu 
börjar koncernen att lära känna nykomlingen, som har en stor uppgift i att se till att Ericsson får betalt för 
tjänster. Foto: Lars Aström 

bråttom att skaffa denna kunskap. 
Eftersom det är svårt att hitta per
sonal med hög kompetens inom 
dessa områden kommer vi att an
ställa folk där kunderna finns. 

- Även om mycket handlar om 
framtiden är det också i fortsätt
ningen viktigt att ge service på gam
la produkter, eftersom det är dessa 
som vi lever av idag, betonar han. 

Ett certifieringsprogram inom 
ATM och IP för 150 personer har 
startat, överhuvudtaget gäller det 
för alla medarbetare att öka sin 
kunskap inom datakom och därför 

har man "stulit" utbildningskon
ceptet Kunskapssteget, som nu 
också exporteras till personalen ute 
i världen. 

Ta betalt för service 

Bert Nordberg kommer även in på 
kundutbildningen. Det som tidi
gare hette Ericsson Training har nu 
bytt namn till Ericsson Education. 

- För Ericsson är det lönsamt art 
investera i kundutbildning, säger 
han. Ju mer kunderna lär sig om 
vara produkter, desto mindre 
support behöver de och när de 

kan produkterna bra kommer de 
tillbaka och köper mer. 

Ett annat viktigt område är ser
vice och att ta betalt för detta. Bert 
Nordberg menar att Ericsson allt
för länge skänkt bort service och 
det även till mycket stora kunder. 
När han framhåller dataföretagen 
som bra förebilder vet han vad han 
talar om, eftersom han var service
chef inom IT-industrin innan han 
korn till Ericsson för fem år sedan. 

- Vi måste lära vara kunder att 
inse värdet av service, säger han. En 
policy som behandlar serviceavtal 

och garantier har nyligen tagits fram. 
Tack vare det arbete som gjordes 

inför millennieskiftet har man nu 
total kontroll på var alla kunder 
finns i hela världen. 

Ericssons marknadsenheter har 
en viktig roll eftersom de är koncer
nens "öron" hos kunden. Det hand
lar om en jätteförändring, eftersom 
framtidens lösningar kommer art 
byggas in i systemen ute hos opera
törerna, vilket gör det aktuellt för 
marknadsenheterna art inrätta ser
vicecenter nära kunderna. 

Viktigt i år 

När det gäller arbetet i år räknar 
Bert Nordberg upp fyra viktiga om
råden. Det första gäller Ericsson 
Services andel av koncernens faktu
rering, där målet ligger på drygt 16 
procent. Det andra handlar om 
"uptime" och gäller den tid kunder
nas system fungerar utan avbrott. 
Art gå från dagens 99,994 procent 
till 99,996 kan tyckas som ett myck
et litet steg, men ute i "verkligheten" 
handlar det om ratt lång tid. 

Ytterligare en viktig uppgift i år 
är art uppfylla de mål som finns för 
TTC Global, alltså Time To Custo
mer. Den fjärde uppgiften är att 
alla kunder ska ha skrivit kontrakt 
med Ericsson Services. 

För Ericssons kunder är det vik
tigt art uppleva koncernen som ett 
enda företag och så sker nu när det 
gäller service och tjänster från seg
mentet Nätoperatörer. Bert Nord
berg tror att lokalbolagen om några 
år har speciella enheter för service av 
alla Ericssons produkter och lös
ningar. Då blir det verkligen ett an
sikte mot kunden. 

Gunilla Tamm 
gunilla.tamm@lme.ericsson.se 

Fler läser 
Kontakten 
längre 
En viktig informationskälla, 
lättläst och lättöverskådlig. 
Innehållet är dock inte alltid 
så väldisponerat och skriben
ternas kunnighet ifrågasätts. 

Så lyder några av de svenska läsar
nas omdömen efter Temos läsvär
desundersökning. Kontaktenre
daktionen har för tredje gången lå
tit Temo göra en läsvärdesunder
sökning för koncerntidningen, för 
att ta reda på bland annat vad som 
kan bli bättre och hur mycket tid
ningen läses. 

Här presenteras resultatet av de 
svenska läsarnas synpunkter, en 
läsvärdesundersökning med global 
spridning pågår just nu. 

Kontakten läses något mer, både 
matt i antal sidor och tid, jäm
fört med de två tidigare under-

Hur många n u m m e r av 
Kontakten läste du de se 
naste 12 månaderna? 

Alla 
Procent 

Nästan alla 

281 
Ca 3/4 av alla 

9J 
Ca hälften av alla 

JU 
Ca en 1/4 av alla 

Al 
Nästan inga 

_u 
Ej last något 

sökningarna (från 1995 och 1998). 
47 procent läser mer än hälften 

av innehållet i tidningen, mot 
44 procent 1998. 80 procent av 
läsarna läser tidningen mer än 10 
minuter, 1995 var den siffran 64 
procent. 

22 procent läser tidningen 30 
minuter eller mer, vilket är en 
ökning från 8 till 22 procent, jäm
fört med 1998. 

Ungefär hur länge brukar 
du läsa et t n u m m e r av 
t idningen? 

Bara bläddra 
Procent 

Mindre än 10 minuter 

Hl 
10-30 minuter 

Mer än 30 minuter 

22 I 

Lättläst, lättöverskådlig, informa
tiv, aktuell, saklig, lätt att förstå och 
trovärdig var några av de positiva 
omdömen läsarna angav. Bland de 
negativa omdömen nämndes: inte 
så väldisponerat innehåll och inte 
särskilt kunniga skribenter. 

Många Ericssonanställda verkar 
ha missat den relativt nya webb-
baserade nyhetskanalen Infocenter, 
som finns sedan augusti 1999, 

Ge ett sammanfa t tande 

o m d ö m e o m t idningen. 

Procent 
Mycket bra 

J 
Ganska bra 

Ganska dålig 

Mycket dålig 

I' 

Andel av de som last t id 

ningen som instämmer m e d 

fö l jande påståenden. Procent 

www.ericsson.se/infocenter. 
Endast två procent besöker dag

ligen webbsidan. Desto fler utanför 
företaget använder kanalen för att 
hålla sig uppdaterade om vad som 
händer inom Ericssonvärlden. 

Under besökstopparna är antal 
träffar 30 000 per dag, både Erics
sonanställda och människor utan
för koncernen. 

Läsvärdesundersökningen skick-

Kunniga skribenter 8 0 1 

Väldisponerat innehåll 7 9 | 

Illustration Martin Graden 

ades till 604 personer, 54 procent 
svarade. 

Fick du inte läsvärdesundersök
ningen, men vill ändå tycka till om 
tidningen? 

Skicka ett e-brev med positiv 
och/eller negativ kritik till: 

kontakten@lme.ericsson.se. 

Ulrika Nybäck 
ulrika.nyback@lme.ericsson.se 

mailto:gunilla.tamm@lme.ericsson.se
http://www.ericsson.se/infocenter
mailto:kontakten@lme.ericsson.se
mailto:ulrika.nyback@lme.ericsson.se
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GSM World Congress är inte bara en konferens och mässa utan också en plats dar kunder, leverantörer och kollegor möts och nätverk byggs. Många 
viktiga samtal ägde rum i solskenet på stranden i Cannes. Foto: Lars Åström 

Cannes - mötesplatsen 
för hela GSM-världen 
Alla var där. Alla som har 
något med GSM att göra var 
i Cannes förra veckan. 

Ericsson visade flera nyhe
ter. Bland annat en ny bas
station, en IP-router och en 
GPRS-demonstration med 
en telefonprototyp. 

Mats Dahlin, chef för operatörs
segmentet, talade sig varm för 
mobilt Internet under Ericssons 
presskonferens. 

- Det handlar inte bara om en 
teknikrevolution utan lika mycket 
om en social revolution, menar 
han. 

Mobilt Internet förändrar dra
matiskt det satt människor kom
municerar på. Om bara fem år 
förväntas de som använder mobilt 
Internet vara dubbelt så många 
som de som idag använder fast 
Internet. 

Två nya kontrakt 

Mats Dahlin bjöd pressen på flera 
nyheter, bland annat två nya kon
trakt. Det ena gäller ett GPRS 1900-
system till Pacific Bell Wireless i Ka
lifornien och Nevada och det andra 
är den rekordstora beställningen 
från GSM-operatören Turkcell för 
utökning av deras nät. 

Även om paketdatatekniken 
GPRS, General Packet Radio Servi
ces, stod i fokus på GSM World 
Congress, var det ingen förutom 
Ericsson som kunde visa upp en 
demonstration av GPRS hela vägen 
ut till en telefon. 

Det var en prototyp av Ericssons 
GPRS-telefon som användes i Can

nes. I en container utanför mässan 
demonstrerades WAP över GPRS. 

Besökarna kunde välja mellan 
flera olika applikationer, där 
Microsoft Chat var den popu
läraste. 

Där väljer man figurer med olika 
ansiktsuttryck och skriver in sin 
egen text i pratbubblor. 

Den som inte var på plats i Cannes kunde ändå följa vad som hände 
genom tv-sändningar på Internet Här berättar Mats Dahlin, chef för Nät
operatörer, om rekordordern på CSM-utrustning till Turkiet 

Petra Lundmark, ansvarig för 
produktmarknadsföring av GPRS, 
berättade att intresset i Cannes var 
mycket stort och att besökarna -
även VIP-grupperna - fick boka tid 
för visningarna. 

Realtidsrouter för IP-trafik 

Bland de nyheter som presentera
des i Ericssons monter fick real-
tidsroutern RXI 820 och IP-BSS 
speciellt stort intresse. 

IP-BSS är ett första viktigt steg 
till ett helt IT-baserat mobilnät. 
Systemet innebär att GSM- och 
TDMA-operatörer kan uppgra-
dera sina mobiltelesystem för att 
bättre hantera de stora datamäng
der som väntas i framtidens mobil
nät. 

Transportkapaciteten i det tråd
lösa accessnätet kan hanteras 40 
procent mer effektivt med IP-BSS. 

Routern RXI 820 är världens 
största produkt i sitt slag. Den är 
en viktig del i Ericssons helhetslös
ning för realtidsbaserade tjänster i 
trådlösa nät. 

Gunilla Tamm 

gunilla.tamm@lme.ericsson.se 

E3 www.ericsson.se/pressroom 

Kundseminarier 
kunde följas 
på Internet 
Genom tv-sändningar på 
Internet hade den som inte 
var på plats möjlighet att 
virtuellt delta i GSM-konferen-
sen. 

Förutom kundseminarier 
och Ericssons presskonferens 
sändes också varje dag korta 
nyhetsinslag. 

- Det var första gången som affärs
enheten GSM-system använde tv-
sändningar på det här sättet. Det 
viktigaste har varit att kunna ge vå
ra kunder aktuell och levande in
formation från konferensen, för
klarar Hans Oskar, ansvarig för 
marknadsinformation på GSM-
system. 

Seminarierna arkiverade 

De kunder som inte hade möjlig
het att åka till Cannes kunde ändå 
följa kundseminarierna på nätet 
genom att använda det lösenord 
som de fått i förväg. 

Alla presentationer inklusive 
seminarier med talare filmades 
också och finns nu samlade i ett 
arkiv, som är tillgängligt för kun
der. 

- Genom att koppla ihop Inter
net med olika händelser, som kon
ferenser och mässor där Ericsson 
deltar, vill vi visa att vi lever som vi 
lär, förklarar Hans Oskar. 

- Målet är att förbättra informa
tionsflödet mellan oss och vår om
värld genom att använda senaste 
teknik. 

Mobilfolket tog över stan 

GSM-mässan präglade verkligen 
stadsbilden i Cannes under de förs
ta dagarna i februari. Gående på 
Croisetten, huvudgatan längs vatt
net, och i stolar på stranden, syntes 
kostymherrar med mobiltelefon 
och handdator. 

GSM Worlds Congress är inte 
bara en viktig konferens och 
utställning, utan är minst lika 
viktig när det gäller att träffa kun
der, kollegor och att bygga kon
taktnät. 

Gunilla Tamm 

FOR FJORTONDE GÄNGEN 

GSM World Congress i Cannes 
var den fjortonde i ordningen. 
Den lockade totalt 14 000 besö
kare, en ökning med 56 procent 
jämfört med förra året över 
hundra länder var representera
de. Antalet delegater var 5 500, 
en ökning från 1999 med 34 
procent 

Av delegaterna korn 24 pro
cent från Västeuropa, 21 procent 
från Östeuropa och 20 procent 
från Fjärran Östern. 276 utställa
re från 25 länder var på plats, det 
är 33 procent fler än förra året 

Komponentakuten 
Vi söker reda på de elektronik-komponenter Du har svårigheter att få fram, antingen beroende på 
leveransförseningar eller att tillverkningen har upphört. Vi lämnar snabba svar och ger ofta alternativa förslag. 
Vår styrka är ett upparbetat kontaktnät världen över. Vi har kontor i flera länder för att kunna ge bästa 
service och finna komponenterna på lokala lager. Pröva oss vid Ditt nästa akuta komponentbehov. 
Tel: 08 585 70 220, Fax: 08 585 70 294, Epost: eiab@eiab.se www.eiab.se 

mailto:gunilla.tamm@lme.ericsson.se
http://www.ericsson.se/pressroom
mailto:eiab@eiab.se
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Nytt rekordår för Nokia 

Nokia överträffar alla förväntningar - igen. Koncernchef 
och styrelseordförande Jorma Ollila förutspår fortsatt stark 
tillväxt i år, men på sikt en mindre avmattning. 

Foto: Pressens Bild 

Det går bra för telekomjättarna. 
Förra fredagen presenterade 
Ericsson sin bästa kvartalsrapport 
någonsin. Och så korn Nokias 
bokslut under tisdagen med bästa 
kvartal, bästa år och rekordutdel
ning på aktien. 

Det var en nöjd styrelseordförande och 
koncernchef som presenterade 1999 års 
bokslut. 

- Företaget är i ett utmärkt skick, vi 
har lyckats nå dit vi ville enligt den stra
tegi vi slog fast 1997, konstaterade Jor
ma Ollila. 

Nokia tillhör idag världens mest 
vinstrika företag, under 1999 ökade fö
retagets vinst med 57 procent, helårsre
sultatet (vinsten) landade på 33 miljar
der svenska kronor. Men hur länge kan 
de smått osannolika framgångarna 
fortsätta? 

-1 år växer vi med 30-40 procent och 
på längre sikt står vi fast vid bedöming-
en av tillväxten till 25-30 procent, för
klarar Ollila. 

Två procentenheter upp 

Trots företagets rekordresultat gick 
Nokiaaktien upp endast två procent
enheter under rapportdagen och sluta
de på 1 606 kronor. En utveckling som 
kan jämföras med Ericssonaktien, som 
efter bokslutet steg med 6 procent, till 
664 kronor. 

I fjol lanserade den finska tele-
komjätten 18 nya mobiltelefonmodel
ler. Enligt företagets beräkningar såldes 
275 miljoner mobiltelefoner i världen i 
fjol, mot 168 miljoner året innan. Före
tagets andel blir då 28,5 procent av 
världsmarknaden, skriver Dagens In
dustri. 

Forskning och utveckling 

För art nå fortsatta framgångar fortsät
ter Nokia att satsa mycket pengar på 
forskning och utveckling. En stor del av 
fjolårets budget, 15 miljarder, satsades 
på de 52 forsknings- och utvecklings
center som finns inom företaget. Dessa 
bolag sysselsätter nästan var tredje No
kiaanställd. I samband med bo
lagsstämman föreslog företagets styrel
se en aktiesplit som skulle dela varje ak
tie i fyra. Beslut om eventuell delning 
tas på bolagsstämman i mars, enligt Fi
nanstidningen. 

Företagsledningen vill uppmuntra 
sina 55 000 anställda som möjliggjort 
rekordresultatet. 

De belönas genom en bonus, beräk
nad på fem procent av årslönen. Även 
ägarna har anledning att känna sig nöj
da, 6,89 kronor per aktie, sammantaget 
8 miljarder kronor, är den föreslagna 
utdelningen. 

Ulrika Nybäck 
ulrika.nyback@lme.erics5on.se 

Mannesman!, 
och Vodafone 
bildar bolag 
Två av Ericssons största 
kunder går samman: Voda
fone och Mannesmann. 
Det nya bolaget blir värl
dens största mobilteleope
ratör med 42 miljoner 
abonnenter. 

Affären är den största företags-
fusionen i Europa och den näst 
största i världen efter America 
Onlines köp av Time Warner 
förra månaden, skriver Dagens 
Nyheter. 

Mannesmanns VD, Klaus 
Esser, såg det första budet på 
företaget som korn i november 
förra året, som fientligt. Sedan 
dess har köpesumman stigit 
från 1 050 miljarder till 1 800 
miljarder. Björn Eisner, Erics
sons kundansvarige för Man
nesmann, ser fler fördelar med 
samgåendet. 

- Det blir enklare att vända 
sig till en stor kund, nu kan vi 
på ett bättre satt samordna 
marknadssatsningar som ex
empelvis introduktion av nya 
produkter. Även installation 
och testande av nya produkter 
och nät kan samordnas, förkla
rar han. 

Både Mannesmanns VD och 
svensken Lars Berg, ansvarig 
för bolagets telekomverksam-
het, har varit emot uppköpet. 

VD Klaus Esser har annonserat 
sin avgång medan Lars Bergs 
framtid inom företaget anses 
osäker. Berg lämnade posten 
som VD för Telia för ett år se
dan. Svensken Tomas Iskasson 
lämnar inom kort VD-stolen 
på Europolitan, för att axla an
svaret som chef för Vodafones 
investeringar inom området 
mobilt Internet. 

Analytiker spår företaget en 
lysande framtid, om man lyck
as foga samman de två före
tagskulturerna. Det nya bola
get får 42 miljoner kunder, va
rav 29 miljoner i Europa och 9 
miljoner i USA. Operatören 
har verksamhet i 25 länder 
runt om i världen. 

Analytiker tror också att Vo
dafone snabbt vill sälja allt som 
inte tillhör kärnverksamheten 
för att stärka kassan inför stora 
investeringar i nya telekomnät 
och system. Därför ligger 
Mannesmanns verkstadsgren, 
ursprunget till bolaget, i fara, 
skriver Dagens Industri. Både 
Mannesmann och Vodafones 
aktiekurser sjönk rejält på sina 
hemmabörser, London och 
Frankfurt direkt efter beske
det. 

Ulrika Nybäck 
u1rika.nyback@lme.ericsson.se 

Ericsson lanserade i höstas sin mp3-
spelare för mobiltelefoner. Den öppna 
komprimeringsstandarden mp3 kan 
komprimera ljud med nästan CD-kvali-
tet. I framtiden kommer mobilnäten 
att bli en viktig bärare för att även dis
tribuera och sälja musik. Det möjlig
görs genom de ökade datahastigheter-
na i näten och e-handelslösningar för 
skyddad distribution av digital musik. 

Musik från mobilen 
Framtidens mobiltelefoner kan 
även fungera som jukeboxar. 
Mobilnätens säkerhet och öka
de datahastigheter passar ut
märkt för distribution av digital 
musik. Det konstaterades nyli
gen på ett seminarium för mu
siker i Stockholm. 

Musikbranschen är oroad över den 
ökande illegala musikdistributionen 
över Internet, där det är möjligt att 
gratis ladda ner mp3-filer med ille
galt kopierad musik. Internationella 
organisationen IFPI (International 
Federation of the Phonographic In
dustry) beräknar att det dagligen 
sker 200 000 till 300 000 illegala ned-
laddningar av mp3-filer. 

- Försäljning och distribution av 
musik via näten kommer definitivt 
att öka i framtiden. För oss gäller det 
att se till att finns regler och skydd 
för detta, säger Hans Lindström, VD 
för SAMI, Svenska artisters och mu
sikers intresseförening, som nyligen 
arrangerade ett teknikseminarium 
på Nålen i Stockholm. 

Mikael Halén från Ericsson Radio 
Systems visade bland annat vad den 
ökade bandbredden i WCDMA kan 
innebära för musikdistributionen. 

- Redan idag har användarna fått 
klart för sig att mobiltelefonen går 
art använda till annat än art prata i. 
För innehållsleverantörer, som skiv
bolag, medför det helt nya möjlighe
ter genom art allt blir mycket mer 
tillgängligt, säger Mikael Halén. 

Försök med musikdistribution 
över mobilnäten kan inledas i och 
med paketdatatekniken GPRS. 

- Lågtrafiktider kan då användas 
för att skicka ut musik till abonnen
tens bilstereo eller till digitala juke
boxar på restauranger, menar Rag
nar Larsson, affärsutvecklare inom 
GSM-systems utvecklingsområde 
Media & Entertainment. 

Ericsson skapar idag kontakter 
med olika musikleverantörer och är 
också aktiva i SDMI (Secure Digital 
Music Initiative), som är ett bransch-
och standardiseringsforum för skyd
dad distribution av digital musik. 

- Den trådlösa världen är mycket 
säkrare för musikdistribution jäm
fört med Internet. Vi har till exem
pel redan kryptering som standard 
i mobilnäten, säger Ragnar Lars-

Nils Sundström 
nils.sundstrom@lme.ericsson.se 
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Omvärldsportal 
succé på en vecka 
>• I förra numret av Kontakten skrev vi 
om intranätets nya omvärldsportal, Bu
siness Intelligence Center-Portal (BIC). 
Fem dagar efter öppnandet har webb-
platsen haft över 275 000 träffar och fått 
över 500 registrerade användare. 

- Vi är naturligtvis mycket nöjda 
med den goda responsen. Men tyvärr 
har vi haft lite problem med tekniken så 
här i början, berättar Eric Wedin som 
arbetar med omvärldsportalen. För
hoppningsvis är problemen lösta innan 
denna tidning kommer ut till läsarna. 

Det har varit en del underkataloger 
som uppfört sig lite märkligt och in
dexeringen har inte fungerat perfekt. 
Det har gett en del underliga träffar för 
sökfunktionen. Det mesta har dock 
fungerat väl. 

På omvärldsportalen kan de som har 
tillgång till Ericssons intränat hitta 
mycket nyheter och information om 
konkurrenter, kunder och branschen i 
allmänhet. Det går också att anpassa 
sökfunktionen till personliga preferen
ser för art göra verktyget så användbart 
som möjligt. 

© bic.ericsson.se 

Mobila nyheter 
från Lucent i Cannes 
>• Amerikanska Lucent visade två 
spännande nyheter under GSM-mäs
san i Cannes som avslutades förra 
veckan. En tillämpning för art hålla 
ordning på e-postmeddelanden kallad 
Internet, Message Management Appli
cation. Användaren kan ladda ner 
e-post till sin mobiltelefon och läsa 
dem som SMS alternativt via en WAP-
läsare. Det går också att få texterna 
upplästa via texttolkningsfunktion. 

Lucent visar också en röststyrd 
webbläsare. En webbläsare som använ
daren kan styra med hjälp av rösten. 
Lucent tror på en utveckling där vän-
darna sätter upp egna portalsidor med 
till exempel nyheter och börsinforma
tion och på så satt får aktuell informa
tion om ämnen som intresserar dem. 

Dessa lösningar beräknas komma 
under året. 

Ny WAP-server 
från Nokia 
>• Under GSM-mässan i Cannes pre
senterade Nokia en ny WAP-server, kal
lad Artus MAX. Den ger operatörerna 
möjlighet art anpassa WAP-portaler ef
ter olika kunders behov och önskemål. 

Servern kan också hantera innehållet 
för WAP-portaler och skräddsarsy in
formation. Användarna kan enkelt an
passa informationen för sin egen WAP-
portal via en vanlig webbläsare. Opera
törerna kan ha ett stort utbud av WAP-
tjänster och tillämpningar som använ
darna kan välja bland. 

Nokia säljer nät 
till Danmark 
>• Den danske operatören Mobilix 
köper ett komplett GPRS-nät från No
kia innehållande nätinfrastruktur, 
basstationer, undersystem och tjänster. 
Nokia har varit leverantör till Mobilix 
sedan 1997 med bland annat GSM och 
fasta nät. Bakom Mobilix står bland 
annat France Telecom. 

mailto:ulrika.nyback@lme.erics5on.se
mailto:u1rika.nyback@lme.ericsson.se
mailto:nils.sundstrom@lme.ericsson.se
http://bic.ericsson.se
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'Med allt kortare ledtider finns det inte möjlighet att i den ordinarie verksamheten bearbeta idéer som inte direkt är relaterade till dagens produktportfölj. Det är där vi kommer in," säger Anders 
Friman, ansvarig för Ericsson Business Innovation som fungerar som ett internt riskkapitalbolag. Foto: Lars Åström 

Ett drivhus eller en kuvös för okonventionella idéer. Så fungerar Ericsson Business Innovation 
som sporrar innovatörer och entreprenörer inom koncernen. 

I små självstyrande enheter får de möjlighet att ta fram helt nya produkter och tjänster. 

Kreativa affärsidéer fångas 
upp i självstyrande enheter 
N ytänkande är en viktig framgångsfak

tor i den föränderliga telekombran-
schen. Ericsson satsar därför kraftfullt 

för att fånga upp udda affärsidéer och förhind
ra art innovatörerna flyttar. 

Business Innovation har funnits sedan drygt 
ett år inom Operatörssegmentet och fungerar 
som navet för de kreativa förslagen inom hela 
koncernen. 

-Vi arbetar som ett internt riskkapitalbolag. 
Uppgiften är att ta hand om de idéer som inte 
direkt passar in i Ericssons struktur idag, men 
som kan bli morgondagens kärnverksamhet, 
säger Anders Friman, ansvarig för Business 
Innovation där tio personer arbetar. 

Enheten utvärderar nya idéer, testar dem 
mot verkliga kunder och tar fram nya affärs
modeller med mera. 

- Vi tittar inom ett brett område, eftersom vi 
inte vet vad nästa kärnverksamhet blir. Målet 
är att snabbt kommersialisera innovationerna 
och fora tillbaka dem som egna produkt-
enheter eller affärsenheter i organisationen, 
säger Anders Friman. 

Småskaligheten i projekten för att testa 
idéerna är oerhört viktigt, menar han, efter

som ett innovativt klimat kräver snabba och 
informella beslutsvägar. 

Som ett eget bolag inom Ericsson 

Idéerna testas tillsammans med innovatören 
först i små projekt, så kallade innovationscel
ler, i en till tre månader. 

Under den fasen provas vad som tekniskt 
kan realiseras. Samtidigt byggs ett team upp 
och en affärsplan tas fram, som ligger till 
grund för beslut om idén ska drivas vidare, 
och då i form av ett "venture". 

- Ett venture styrs och arbetar som om det 
vore ett eget bolag inom Ericsson, men med 
några externa representanter i styrelsen. 
Fördelen är att få samma snabba besluts
process som i ett litet företag, men med trygg
heten att ha det stora företagets goda namn, 
marknadsnärvaro och investeringsmuskler, 
säger Anders Friman. 

Sammanlagt har Business Innovation idag 
fem innovationsceller och sju ventures. 

- Vi tittar bland annat på utrustning för 
infrastruktur för datorspel on-line, affärs
möjligheter kring tjänster till bilindustrin 
och programvara för lastbalansering med 

mera av webbservrar, säger Anders Friman. 
Ytterligare ett venture, Connect Things, av-

knoppades i höstas som ett eget bolag med 
Ericsson som delägare. När ett venture inte 
längre bedöms bli Ericssons kärnverksamhet 
kan Business Innovation på detta satt fl en 
värdeökning på de investeringar som gjorts. 

Affärsidén för Connect Things är att för
enkla informationssökandet på Internet 
genom att länka alla produkter som är för
sedda med en unik streckkod till information 
på nätet. Flera stora företag som Electrolux, 
AstraZeneca och Sony Music har anslutit sig 
till systemet. 

- Vi har ingen ensamrätt på att testa idéer 
inom koncernen. Min vision är att alla lokal
bolag och affärsenheter ska driva egna inno
vationsceller inom respektive kärnområde. 
Därmed skulle Ericsson rejält kunna öka 
idéflödet. Business Innovations huvuduppgift 
är att driva de idéer som inte passar in i de 
befintliga affärsenheterna, säger Anders Fri
man. 

Han framhåller att flödet av idéer till Busi
ness Innovation är bra. Det enheten behöver 
nu är fler personer som själva kan och är be

redda att driva idéerna; intraprenörer. De är 
företagets interna entreprenörer. 

- Rollen som intraprenör innebär att ta en 
idé till flygfärdig produkt. På så vis erbjuder vi 
en unik ledarskapsutbildning med ansvar för 
hela affärsflödet; från produktutveckling och 
industrialisering till affärsutveckling och för
säljning, säger Anders Friman. 

Program för att sporra utvecklingen 

Tillsammans med en rad andra svenska stor
företag startade Ericsson i fjol dessutom ett 
kompetensutvecklingsprogram för att sporra 
och utbilda kvalificerade intraprenörer inom 
bolagen. Programmet "Creating new business" 
drivs av Chalmers. Fyra personer från varje 
bolag deltar i programmet under ett halvår och 
jobbar aktivt med ett skarpt projekt. 

- 1 vår genomför vi en andra omgång av pro
grammet och planer finns på att även starta en 
intern variant av utbildningen, säger Anders 
Friman. 

Nils Sundström 
niIs.sundstrom@lme.ericsson.se 

E3 bi.ericsson.se 

Nytänkande avgörande för att 
locka nya krafter till Ericsson 

t 
Framtidens vinnare inom tele- och datakombranschen ser till att redan idag bredda sig 

Nltfanför sina traditionella produktområden. Utvecklingen av produkter och tjänster kan 
•därför inte bara baseras på det som gjorts tidigare. Det betonar Bernt Ericson, koncer

nens forskningsdirektör och ansvarig för innovationer. 

- För att vara ledande även framöver är det 
oerhört viktigt att vi aktivt fångar upp och 
testar helt nya idéer. Vi kan inte bara fokusera 
på befintliga kunder och produkter, säger 
Bernt Ericson. 

Omvälvningen inom tele-, data- och media
industrin skapar helt nya affärsmöjligheter för 
Ericsson. 

- Vi arbetar i en bransch med obegränsade 
möjligheter. Biltillverkarna, till exempel, har 
en fysisk volym att ta hänsyn till. Vi kan på ett 
helt annat satt hitta ständigt nya tillämpningar 
och produkter, menar Bernt Ericson. 

Studenter ställer krav 

Som forskningsdirektör och koncernansvarig 
för kontakter med högskolor och universitet 
märker Bernt Ericson hur det nu inom den 
högre utbildningen växer fram ett mer själv
ständigt tänkande. Studenterna lär sig entrepre-
nörskap, ser hur nystartade företag förvandlas 
till börskometer och ställer därför höga förvänt
ningar på de företag som intresserar dem. 

- Vi står inför ett jätteslag om kompetensen i 
framtiden. Vi måste med aktiv handling visa 
att Ericsson är ett företag där det finns 
möjlighet att göra oväntade saker, att det är 
här idéer bast tas tillvara och genererar 
intäkter. Det är så vi ska locka de mest dyna
miska, de mest kreativa och skapande männi
skorna, säger Bernt Ericson, som också 
förespråkar ett belöningssystem i form av 
optioner för att uppmuntra innovatörer och 
entreprenörer. 

Drivhus på varje enhet 

Satsningen på Ericsson Business Innovation är 
ett bra exempel på koncernerns nya företags-
anda, anser han. 

- Vi har länge och på olika hall inom koncer
nen stöttat folk med innovativa idéer. Med 
Business Innovation har vi fått en professionell 
process och ett nätverk med omvärlden för att 
hantera idéer. Det är en strategisk investering 
för att få fram nya affärskoncept, säger Bernt 
Ericson. 

'Vid utvecklingen 
av dagens produk
ter - extremt 
målstyrda projekt -
finns inte utrymme 
för att ifrågasätta 
och komma med 
nya idéer. Därför är 
det viktigt att vi har 
en process för att 
lyfta ut idéer och ta 
hand om dem", sä
ger Bernt Ericson. 

- Business Innovation ska fungera som kon
cernens högra hand och bedöma idéer som 
organisationen inte själv kan ta hand om och 
testa. Men samtidigt är det viktigt att ställa 
krav på varje enhet, att skapa en miljö som 
främjar kreativa tankar. Drivhus för att testa 
idéer bör därför finnas på varje bolag och 
enhet, menar Bernt Ericson. 

Han jämför med multiproduktföretaget 3M, 
där varje enhet har ett eget riskkapital för idéer 
inom ramen för sitt ansvarsområde. Ju högre 
upp i organisationen desto mer riskkapital 
finns det. 

- Om en idé inte passar i den egna gruppen 

bollas den uppåt i organisationen där det finns 
bredare ansvarsområden. Hela tiden görs mät
ningar på hur många idéer som kommer fram 
i varje grupp, vilket skapar ett mycket innova
tivt klimat, förklarar Bernt Ericson. 

Gemensamma prövningar 

Framgångsreceptet är att hitta innovations
områden, baserade på verklig kundnytta. 

- Ericsson har en marknadsnärvaro som är 
unik. Vi skulle med vara marknadsbolag sys
tematiskt kunna identifiera ledande kunder 
inom olika segment och områden. Genom 
att utnyttja kundernas idéer och behov kan vi 
gemensamt pröva olika tekniker och lösning
ar inom strategiska områden som leder 
till nya kärnverksamheter, säger Bernt Eric
son. 

- Samtidigt skulle vi bättre kunna utnyttja 
den potential som finns utanför Ericsson 
genom att investera i nystartade företag som 
jobbar i intressanta branscher. Vi kan inte 
utveckla allt själva och genom att stötta före
tagen tidigt kan vi styra dem, så att de pro
dukter de utvecklar passar bast för vara be
hov. 

Nils Sundström 

Enkelt filter ger Internet åt hemmen 
- Det här känns som ett privilegium. 
Att få ta ett helhetsansvar, med produkt
utveckling, produktion, marknads-
anvar.marknadsföring och affärsutveckling 
är mycket stimulerande, säger Staffan 
Söderlund, ansvarig för Ericssons venture 
Multiiet, som tagit fram en enkel 
Internetlösning för hushåll. 

Genom att återanvända koaxialkabelnäten för 
tv kan hushållen få tillgång till Internet och tv 
på ett billigt satt. Lösningen heter Multiiet - en 
förkortning av multiple oudet - och ger upp 
till 10 megabit per sekund till varje lägenhet. 
Det öppnar för nya tjänster som beställ-video, 
realtidsvideo och höghastighetsaccess till In
ternet. 

- Det finns en mängd olika tekniska lösning
ar för att bygga ut bredband till fastigheter. 
Svårigheten är ofta att få access den sista biten 
ut till varje lägenhet. Och det är där vår lösning 

^kommer in som ett smidigt alternativ för kun-
derna, säger Staffan Söderlund. 

Tekniken kombinerar två världar; lokala 
\ datanät och tv-nät. Det befintliga tv-nätets 
'Icoaxialkablar återanvänds för att bygga ett pa-

ketkopplat nät, enligt lokalnätstandarden 
Ethernet. På så satt får varje lägenhet access till 
Internet. 

Tv-kanalerna använder frekvensomfånget 
47 till 860 MHz, medan Ethernet sänds på fre
kvenserna O till 25 MHz. Signalerna kors på 
samma kabel och separeras i varje lägenhet 
med ett filter. 

- Filtret består av enkla komponenter som 
spolar, kondensatorer och motstånd. Det gör 
nätet robust och driftsäkert, säger innovatören 
Dan Sahlin. 

Idén till tekniken utarbetade han sedan hans 
bostadsrättsförening undersökt marknaden 
för direkt bredbandsaccess. Då, 1997, fanns två 
alternativ; att köpa in kabel-tv-modem eller 
dra ett eget nät. 

- Vi valde det senare alternativet för bostads-

Enkel lösning ger Internet till hushållen. Dan Sahlin och Staffan Söderlund står bakom Ericssons venture Multiiet Produkten är ett filter som 
återutnyttjar kabel-tv-nätet för snabb Intemetuppkoppling. Foto: Lars Åström 

rättsföreningen. Men jag tyckte ändå att det 
borde gå att använda kabel-tv-nätet utan att 
köpa in kabelmodem, berättar Dan Sahlin som 
senare patentsökte filterlösningen. 

Affärsidén stöttas av Ericsson Business 
Innovation och bedrivs sedan i höstas som 
ett så kallat venture med fem personer på 
heltid och ytterligare ett tiotal personer inblan
dade. Ett pilotsystem finns sedan ett halvår i 
Stockholm. 

- Vi har salt Multiiet till ett tiotal olika 
bostadsbolag och har även ett distributionsav
tal med Swedia networks, ett dotterbolag till 
Telia, säger Staffan Söderlund. 

Lösningen fungerar idag för stjärnnät, där 
varje lägenhet har sin egen ledning från en 
central i fastigheten. Men även en lösning för 
andra tv-nät, så kallade kaskadnät, är under 
utveckling. 

- Tillgången till namnet Ericsson och kon

cernens renommé har varit ovärderligt i vara 
kundkontakter. Att fä tänja på regelverket 
och prova lite udda idéer är livsviktigt för 
innovationsklimatet, säger Staffan Söder
lund. 

Nils Sundström 

® www.multilet.com 
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Att känna trygghet 
i sin egen kunskap 
och brinna för själva 
idén. De förmågorna 
har fort Kent Eric Ung 
och hans kollegor 
hela vägen från 
innovationscell till ny 
kärnverksamhet. 

Kent Eric Ling hatar att förlora, även 
nir det gäller flipper. 'Jag tror att det 
är lättare att viga satsa pi att starta 
något nytt om man gillar utmaningar 
av alla slag. Och si miste man tro pi 
att till och med brinna för själva idén 
redan från början,' förklarar han. 

Foto: Ulrika Nybäck 

Inflytande sporrar 
entreprenörer 
G öteborgsbaserade Innovationscellen 

Mobile e-services tar snart klivet in i 
verkligheten som egen produkt

enhet, den enda inom Ericsson som lyckats 
ta sig så långt sedan Business Innovation, 
Ericssons centra för entreprenörer, startade 
för cirka ett år sedan. 

Mobile e-services är en kärnenhet inom 
Ericsson Microwave Systems, som har ut
vecklat en mängd mobila tjänster för bilen, 
baserade på e-box konceptet. Med en for
donsenhet som innehåller en dator, en GSM-
telefon och det satellitbaserade positioner-
ingssystemet GPS, kan bilisten få sin e-post 
uppläst i bilen, få trafikinformation, låta bar
nen spela spel och se på video i baksätet och 
mycket annat. När enheten startade sin verk
samhet fanns redan grundidén till e-box-
tekniken, som användes för art styra och 
övervaka all intelligent utrustning i hemmet. 
För två år sedan fick Kent Eric Lång och hans 
kollegor till uppgift att utveckla liknande lös
ningar, anpassade för bilen. 

Från konsult till entreprenör 
Kent Eric Lång har varit ansvarig för Mobile 
e-services sedan starten. Han lämnade sitt 
jobb som konsult på Vägverket för att testa 
något helt nytt. Arbetet på Ericsson skulle 
delvis vara inriktat på teknik, men inte i förs
ta hand på att utveckla ny, utan snarare art 
anpassa redan existerande lösningar till bil
miljön. Han visste art det nya jobbet skulle 

innebära ett totalansvar, med tyngd på att 
hitta intressanta samarbetspartners och att 
marknadsföra lösningar. 

- Jag tog det här jobbet för att jag visste att 
jag skulle få se och kunna påverka helheten 
på ett nytt satt. Och visst har det varit en bra 
chefsskola, jag har lärt mig massor om bland 
annat marknadsföring, ansvarsfördelning 
och hur man inleder nya samarbeten. 

Samarbete med tre branscher 
Exakt vilka samarbeten enheten gatt in i kan 
han inte avslöja ännu, men han medger att 
det är företag inom bil-, Internet- och 
mjukvarubranschen. Tre branscher med i 
många avseenden vitt skilda företagskultu
rer, beroende på de olika verkligheter de le
ver i. 

- Bilföretagen har långa beslutsprocesser 
och utvecklingscykler, som kräver långsiktig 
planering för att ta fram nya bilmodeller eller 
implementera nya system. Inom Internet-
och mjukvaruvärlden går allting oerhört 
snabbt, en lösning som är populär ena må
naden kanske inte håller måttet nästa. Så det 
har varit ett pussel ibland, att förstå och för
söka mappa ihop dessa kulturer, förklarar 
Kent Eric Lång. 

- Samtidigt är det viktigt art ge sig in i dis
kussioner med företag inom dessa områden, 
de har lett till ett flertal spännande samarbe
ten som presenteras inom kort. 

Kent Eric Lång har många råd att ge de 

Ericssöner och döttrar som funderar på att 
starta en ny innovationscell. 

- Art verkligen tro på idén som så småning
om ska bli en produkt är a och o. Dessutom är 
det viktigt att det första gänget som börjar 
jobba, har kompetens inom både teknik och 
marknadsområdet. Kanske en forskare eller 
teknikspecialist tillsammans med en mark
nadsförare med några års erfarenhet. 

Att tänka nytt hela tiden kan låta som en 
klyscha, men kan vara skillnaden mellan ett 
misslyckande och succé. Samarbete är ett an
nat nyckelord. 

- Hur hårt det än känns, måste man ib
land överge sin fiffigaste idé när man känner 
art man inte kommer vidare. Det gäller att 
försöka förstå marknadens skiftande behov. 

Viktigt med samma visioner 
- Att inleda samarbeten med företag som har 
samma visioner på området är viktigt för art 
få bredd, skapa förankring, fördela invester
ingar och risktagande och snabbt få lönsam
het i verksamheten. 

Han medger art vägen mot produktenhet 
inte varit spikrak, men på frågan om han 
skulle göra samma resa igen blir svaret ett 
tveklöst ja. 

- Jag skulle nog undvika en del missar näs
ta gång. Det inbillar jag mig i alla fall, säger 
han och ler snett. 

Ulrika Nybäck 
ulrika.nyback@lme.ericsson.se 

Kent Eric Ling provar det nya sättet att utnyttja tiden i bilen. Snart kan du, medan du kör eller fastnat i bilköer, f i e-post uppläst eller lita barnen se pi video. Inom kort bildar 
innovationscellen Mobile e-sevices en ny produktenhet Foto: Kamerareportage 

mailto:ulrika.nyback@lme.ericsson.se
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Ralph Niesen och Adrian 
Crouch jobbar med att 
utveckla mobila lösningar 
för intelligent utrustning i 
hemmet Här visar Adrian 
en Delphi Pad, en demon
strationsdator vars 
mjukvara s i småningom 
kommer att rymmas i en 
telefon eller handdator. 
Med den kan man styra 
det mesta i hemmet 
exempelvis belysningen, 
videon, tv:n och kylskåpet 
utöver den vanliga dator
funktionen. 

Foto: Frank Styevko 

Det är deras uppgift att hitta nya stigar i mobildatadjungeln. För att förstå terrängen 
och undvika fel väg gäller det att jobba nära kunderna och marknaden. Det handlar 
om Cyberlabbet på Ericsson i Australien. 

42 trappor upp 
föds häftiga lösningar 
I den 50 våningar höga, glasbeklädda 

Ericssonskyskrapan i Melbourne har 
man vigt ett helt våningsplan åt nytän

kande och innovationer. Åt nya trådlösa mo-
bildatalösningar och spännande WAP-appli-
kationer. Bland annat. 

Man måste åka anda upp till fyrtioandra 
våningen för att komma till Cyberlabbet. 
Härifrån är utsikten över tremillionstaden 
magnifik. Hela våningsplanet skiljer sig lite 
från de övriga i byggnaden. Här finns det 
elektroniska hemmet, kallat kort och gott e-
home. Ett helt rum inrett som ett hem, med 
möbler, TV, handdator, olika telefoner och 
en mängd prylar som på ett enkelt satt visua
liserar hur dagens och morgondagens teknik 
påverkar och kan komma att påverka livet 
för gemene man. 

På det fyrtioandra våningsplanet finns 
inget traditionella konferensrum - vid kon
ferenser slår man sig ned i ett ljust rum med 
färgglada, inbjudande soffor. 

Känner man för art diskuterna idéer eller 
fundera under mer avslappnade former kan 
man slå sig ned på Giga Byte Café. Kontors
landskapen är öppna, ingen sitter i eget rum 
med dörr. Inte cheferna heller. 

Peter Rule är Cyberlabbets borgmästare. 
Han kallas så för att han inte lägger sig i alla 
projekt i detaljfrågor, men det är hans upp
gift att se till art alla jobbar med ratt saker, 
mot ratt mål och med ratt kunder. Rule är en 
av initiativtagarna till Cyberlabbet som även 

kallas 42nd Precinct (amerikansk slang för 
polisdistrikt). Namnet valdes för att skapa en 
stads- och samhörighetskänsla. 

Cyberlabbet är inte en affärsenhet i tradi
tionell bemärkelse, utan en virituell organi
sation, de som jobbar här är inte fast an
ställda, utan lånas ut av olika enheter inom 
företaget under en tidsbegränsad period. 
Peter Rule kan förklara dess huvudsakliga 
uppgift. 

- Vi visar både allmänheten och vara kun
der att Ericsson i Australien inte bara är bra 
på nätverk och telefoner, utan att vi också är 
innovatörer, öppna för nya idéer och samar
beten och att vi är bra på trådlös datakom
munikation, förklarar han. 

Utmärkande för labbet är närheten till 
kunderna. Nästan alla projekt är helt eller 
delvis kundfinansierade. 

Varje dag besöker olika kunder och samar-
betspartners labbet för möten och diskussio
ner om affärsmöjligheter. 

Idag finns ett samarbete med ett 20-tal ex
terna företag inom finans, media, underhåll
ning, musik och Internetbranschen. Paral
lellt pågår en rad interna samarbeten. Både 
interna och externa samarbeten omfattar 
bland annat WAP-applikationsutveckling, 
vidareutveckling av call-centerlösningen 
Upfront, olika trådlösa lösningar för hem
met baserat på e-boxlösningen, Bluetooth-, 
WAP-och GPRS-teknik (en paketkopplad, 
trådlös teknik). 

- Om något år kan din WAP-telefon vara 
så smart, att den vet vad du har för 
musiksmak. Då kan den exempelvis tipsa dig 
om när det är dags att slå på radion, vilken 
grupp som spelar och var du kan köpa 
skivan, berättar Peter Rule. 

- Den här funktionen utvecklar vi i 
samarbete med ett företag inom musik
branschen, 

Cyberlabbet invigdes för ett och ett 
halvt år sedan. Strategin för framtiden ligger 
utstakad. 

-Vi skall bli marknadsledande inom 
mobil datakommunikation, förklarar Peter 
Rule. 

- Därför är samarbetet med innehålls
företagen så viktiga. Det måste finnas massor 
av nyttiga, spännande och roliga applika
tioner och tjänster för att konsumenterna 
skall köpa de nya produkterna. 

Det är svårt att förutspå vilka produkter 
och lösningar som kommer slå. Att jobba 
nära företagen och marknaden hjälper 
Cyberlabbet att identifiera kommande tren
der. 

- Jag tror att det kommer finnas en uppsjö 
av olika datorer och terminaler för olika 
användningsområden inom några år. WAP-
telefonen och handdatorn är bara början, 
förutspår Peter Rule. 

Ulrika Nybäck 
ulrika.nyback@lrne.ericsson.se 

DET HAR COR C Y B E R L A B B E T 

Gänget på Cyberlabbet har många järn i 
elden. Listan är lång över vad de håller på 
med. 

• Olika call centerlösningar (Upfront Solu
tions) 

• Cyberlabbet fungerar som ett inte
grationscenter. 

• Datanätsdesign 
• Ericssons Internetsatsning Zopps 
• Radionätsdesign 
• Tillämpningar för rost över IP 
• Utveckling av mobila tjänster för fram

tiden. 

• Multimedia hotell för ett samarbete med 
ett lokalt mediabolag, SimsonMedia. 

• Affärskonsulter! 
• Connexions (konsultgrupp) 
• Mayors Office (strategi och marknad) 
• Innovationer 

&a www.ericsson.com.au/42ndPrecinct 

BgJ? 
I ^ M t a l 

Pi 42:a våningen i Ericssons skyskrapa i 
Melbourne finns Cyber Lab som jobbar 
med framtidens tillämpningar. 

Foto: Ulrika Nybäck 

mailto:ulrika.nyback@lrne.ericsson.se
http://www.ericsson.com.au/42ndPrecinct
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Mobiltelefonin i Kambodja 
tar fart i takt med turismen 
Efter de röda khmerernas 
skräckvälde har turisterna 
hittat åter till Kambodja. 
Ericsson är med och bygger 
upp mobiltelefonin i ett land 
som sargats svårt av 
inbördeskrig och diktatur 
de senaste årtiondena. 

D en klassiska ringsignalen från en Erics
son-mobiltelefon hors från en av ing
ångarna till det tusenåriga tempel

komplexet Angkor Wat. Hit till nordvästra 
Kambodja kommer dagligen en strid ström av 
turister - och med dem också en förbättrad 
ekonomi till ett land som på några år lyckats 
charma resenärer med alla sorters plånböcker. 

Landet har 10 miljoner invånare och 
bygger nu sakta upp sin ekonomi efter de 
många åren av terror och osäkerhet. Idag 
finns sammanlagt cirka 100 000 abonnenter 
i landets sex olika mobilnät. Det är mer än 
dubbelt så många abonnenter som i det fasta 
nätet. Många anser art tarifferna i det fasta 
nätet är för höga och kvaliteten för dålig och 
väljer därför art ha en mobiltelefon. 

- Mobiltelefonin har bättre täckning i lan
det och systemen lockar dessutom turisterna 
och diplomaterna i landet, säger Sudkhet 
Sujipitham, Ericssons kundansvarige för 
kambodjanska mobiloperatören Casacom. 

GSM-nät för 7 000 abonnenter 
I Kambodja finns en rad mobiltelesystem; 
GSM 900 och 1800, NMT, E-TAC och 
AMPS. Bland annat investerar australiensis-
ka operatören Telstra inom mobiltelefoni 
och internationella telelinjer. 

Casacom ägs till 51 procent av Telecom 
Malaysia International och är den största 
mobiloperatören i Kambodja. Bolaget har 
ett stort NMT-nät och nu även ett GSM-nät. 
Kontraktet med Ericsson är värt 7,5 miljo
ner dollar och dessutom ingår utbygg
nadskontrakt. 

Tempelområdet Angkor Wat utanför staden Siem Reap i nordvästra Kambodja lockar en strid ström av turister. Tempelanläggningen är en 
av världens största och påbörjades för över tusen år sedan. Foto: Lars Åström 

Ericsson har på fyra månader satt upp ett 
GSM 900-nät för 7 000 abonnenter i huvud
staden Phnom Penh och sex andra områden, 
bland annat hamnstaden Sihanoukville och 
Siem Reap där Angkor Wat ligger. 

- Casacom beräknar att deras GSM 900-
nät senare i år ska ha 14 000 abonnenter. För 
att klara sig i konkurrensen har de laga 
priser, och satsar på förbetalda abonnemang 

och att ha den bredaste täckningen i landet, 
berättar Sudkhet Sujipitham. 

Ett land på egna ben 
Ericsson har inget eget kontor i Kambodja, 
utan affärerna sköts från Thailand. Förutom 
mobiltelefoni finns även många företagsväx
lar från Ericsson, MD110, i Kambodja. 

- Läget är inte så turbulent i Kambodja 

som vi förväntade oss, när vi gick in i för
handlingarna för snart två år sedan. Här 
finns idag tre jämnstora politiska partier och 
sedan demokratiprocessen startade 1993 tar 
sig landets ekonomi sakta upp för art kunna 
stå på egna ben, säger Sudkhet Sujipitham. 

Nils Sundström 
nils.sundstrom@lfne.ericsson.se 

Efter årtionden av inbördeskrig och terrorvälde håller ekonomin i Kambodja sakta på att återhämtas. Antalet mobilteleabonnenter är dubbelt så många som inom fast telefoni. 
Basstationsantenner syns runt omkring i landet från Dödens fält till storslagna tempelkomplexet Angkor Wat 

mailto:nils.sundstrom@lfne.ericsson.se
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Olika utseende och budskap. Ericssons annonsering har 
alltför ofta spretat. Men nu genomförs en ny strategi som 
ska rada bot på problemet. 

Enhetligare reklam 
bygger bättre varumärken 

T ydlig och enhetlig marknadskommu
nikation är en viktig del i varumärkes
byggandet. Ericsson har tecknat ra

mavtal med tre utvalda annons- och media
byråer för att effektivt koordinera koncer
nens budskap globalt. 

På det kreativa området - det vill saga hur 
exempelvis en annons ser ut och budskapet 
formuleras - är Publicis den nya partnern 
för segmenten Nätoperatörer och Företags
lösningar. 

Segmentet Konsumentprodukter fortsätter 
sitt etablerade samarbete med byrån Young & 
Rubicam, vars affärsgren Media Edge valts för 
koncernens samtliga mediaköp. 

CIA Medianetwork har fått uppdraget att 
lägga fast koncernens första gemensamma 
mediastrategi. Detta arbete pågår och beräk
nas bli klart under februari. 

Alla utvalda byråer har i princip global 
närvaro. 

Träffsäkerhet målet 

- Vårt mål är att bli mer träffsäkra i vårt bud
skap, och att få ut mer av satsade resurser. 
Varje marknadsföringsaktivitet som ger ett 
otydligt budskap gör mer skada än nytta, 
framhåller Lars Svanström, ansvarig för rela
tionen med Publicis. 

Han har tillsammans med Agneta Bonde 
och Christer Wiklander på koncernfunktion 
marknadskommunikation arbetat fram de 
nya avtalen. 

Allt måste hänga ihop: Budskapet, hur det 
presenteras och i vilket forum. En Ericsson
annons ska alltid gå att känna igen och de 
olika budskapen förstärka och komplettera -
aldrig motsäga - varandra. 

De i huvudsak Sverigebaserade affärsenhe
terna har fram till nu haft kontakter och 
samarbete med närmare ett femtiotal olika 
byråer. Marknadsenheterna har på egen 
hand etablerat lokala relationer, ofta utan sa
mordning. Nu blir Publicis Londonkontor 
affärsenheternas samverkanspart, medan 
marknadsenheterna vänder sig direkt till 
Publicis lokala representant. 
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Make yourself heard. 

ERICSSON $ 

Ett exempel på Ericssons budskap. Make yourself heard, som konsumentsegmentet haft i 
sin annonsering. 

- När det gäller mediaköp har enheterna 
alltför sällan stämt av med varandra på för
hand, säger Agneta Bonde, ansvarig för pla
nering och koordinering av koncernens me
diaköp. Nu ska alla köp ske via Media-Egde. 

- I och med art MediaEdge från årsskiftet 
ska förhandla för hela koncernen kommer 
det att innebära mycket bättre rabatter, så re
dan denna samordning kommer att innebära 
en avsevärd effektivisering, fortsätter Agne
ta, och påminner om att medier ju lever på 
annonsintäkter, och ofta själva söker upp oli
ka Ericssonenheter för att sälja utrymme. 

Marknadsstrategi presenterades 

Alla sådana kontakter ska hädanefter hänvi
sas direkt till MediaEdge (Susanna Idman, 
MediaEdge, telefon +44 171 611 6725). Nu 
gäller att sprida förståelse och entusiasm hos 
alla som berörs av förändringen. 

Vid en konferens i Saltsjöbaden i början av 

december presenterades strategin för mark
nadskommunikatörer från alla affärsenheter 
samt från 16 ledande marknadsenheter. Rika 
tillfällen gavs till idéutbyte och diskussion. 

- Alla var positiva och såg nyttan i att ar
beta med ett fåtal byråer som känner Erics
son val, berättar Agneta. 

Också koncernens marknadsdirektör Tor
björn Nilsson understryker vikten av ett 
samlat grepp om budskapet utåt: 

- På den marknad vi möter pågår inte ba
ra ett teknikskifte utan också ett "affarsskif-
te". Den här konvergensen måste återspeglas 
i vår marknadskommunikation. 

- Genom art fokusera på ett fåtal samver
kanspartners skapar vi nu förutsättningar art 
harmonisera aktiviteterna, stärka vårt varu
märke och använda vara resurser mer effek
tivt. 

Kari Malmström, frilansjournalist 

Anders Nyquist 

Svenska flaggan, utomjordningar och det globala samhället. Idag har Ericsson olika budskap i annonseringen från olika delar av koncernen. 
Varje enskild kampanj, eller annons, kan vara bra, men om inte helheten från koncernen hänger ihop kan det göra mer skada än nytta. 

Lyckad kampanj 
med Let's WAP 
Nu är Let's WAP-kampanjen avslutad. 
Ericsson Business Consulting följer 
som bast upp mer än 2 700 registre
rade besökare och ett 50-tal mycket 
intressanta kundämnen. 

Anders Nyquist, ansvarig för Marketing 
& Strategies på affärsenheten Ericsson Busi
ness Consulting, är nöjd med kampanjen: 

- Vi har uppnått målet med kampanjen: 
att väcka intresset för Ericsson Business 
Consulting och att profilera oss som ett kon
sultföretag att räkna med. Vi har en unik 
kunskap inom affärs- och kommunika
tionslösningar för ett 
mobilt Internet och kam
panjen har öppnat en 
dialog med nya kunder. 

Med "Let's WAP" som 
budskap låg kampanjens 
tyngdpunkt på Internet 
med en kampanjwebbsajt 
som huvudsaklig me
dium. Besökarna locka
des till sajten via banners placerade på 125 
utvalda Internetsajter med koppling till af
färsmedia samt tryckta annonser i affärstid
ningar. Kampanjen pågick oktober till de
cember förra året och koncentrerade sig till 
sju länder i Europa inom tre marknadsseg
ment: bank och finans, transport och resor 
samt media och underhållning. 

- WAP som tema valde vi för art affärslös
ningar för WAP och mobilitet är mycket 
efterfrågade nu och en av de starkaste driv
krafterna bland vara kunder, säger Anders 
Nyquist. Det är också i linje med vår strategi 
att profilera oss som det ledande konsultfö
retaget när det gäller migrering mot ett mo
bilt Internet. 

På kampanjsajten fanns information om 
både WAP och Ericsson Business Consul
ting. Vid uppbyggnad av sajten lades stor 
vikt vid att fånga upp besökaren och därmed 
kunna bygga upp en kunddatabas. Den in
teraktiva delen är viktig med möjlighet att 
beställa eller ladda ned säljbroschyrer, WAP-
dokumentation, en specialkomponerad CD-
skiva med avkopplande musik, boka ett mö
te med affärskonsulter eller reservera en av 
Ericssons WAP-telefoner. 

- Tack vare "Let's WAP" har vara kunder 
och andra intressenter fått upp ögonen för 
att Ericsson, som i sig står för innovationsri
ka teknologier, nu även har ett globalt kon
sultbolag som erbjuder företag avancerade 
affärslösningar, säger Elisabeth Jörgensen, 
ansvarig för marknadsföringsåtgärder och 
varumärkesprofilering på Ericsson Business 
Consulting. 

Let's WAP-sajten fångade upp 49 000 be
sökare som klickade sig fram via banners. 
Dessutom tillkommer besökare som sökt sig 
till kampanjsajten på egen hand, efter att ha 
sett annonser för sajten i både lokala och in
ternationella affärstidningar. 

- Vi har uppnått fantastiska resultat på kort 
tid, berättar Elisabeth Jörgensen. Efter en 
första utvärdering kan vi se att 2 700 besöka
re har registrerat sig. 60 procent av dessa be-
dömmer vi som mycket intressanta och av det 
totala antalet besökare räknar vi med art över 
50 kommer art sluta i en affärsförbindelse. 

Genom att erbjuda marknaden 400 WAP-
konsulter i samband med lanseringen av 
kampanjen ökade intresset för Ericsson Bu
siness Consulting och WAP. Under de drygt 
två månader som kampanjen pågick genom
förde Ericsson Business Consulting flera be
tydelsefulla affärer med lösningar för WAP 
och ett mobilt Internet. 

Tänja Lundqvist 

£ a www.ericsson.com/letswap 
Wi www.ericsson.com/businessconsulting. 

http://mr.it
http://www.ericsson.com/letswap
http://www.ericsson.com/businessconsulting
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Componedex hoppas på 
en helt ny satellitprodukt 
Ett litet, kreativt och informellt företag 
där basen för verksamheten idag är 
system för landstäckande personsök
ning, men där framtiden inriktas mot 
datakommunikation via satellit. 

Ericsson Componedex i Milton 
Keynes i England, tror och hoppas på 
ett antal nya satellitprodukter. 

Många företag har börjat med några idéer 
vid köksbordet och det gäller även 
Componedex. De två grundarna Peter La-
gesse och Bob Morris driver fortfarande fö
retaget som har 35 anställda och ligger i Mil
ton Keynes, mitt emellan London och Bir
mingham. 

- För nitton år sedan började vi att utveck
la produkter för protokollanalys inom data
kommunikation. Så småningom korn vi in 
på landstäckande personsökning, berättar 
Peter Lagesse, VD på Ericsson Componedex. 
Det började med att vi fick kontrakt på att 
göra testutrustning till det personsökar-
system som Mercury skulle bygga, men slu
tade med att vi byggde hela nätet. 

Omorganisation 
För att komplettera sin personsökarverk-
samhet köpte det dåvarande Ericssonbolaget 
Magnetic 1993 Componedex, som då blev 
Ericsson Componedex. Förra våren omorga
niserades Ericssons personsökarverksamhet 
och ansvaret för basstationsverksamheten, 
som tidigare legat på Ericsson Radio Messa
ging, gick över till Componedex, som redan 
tidigare hade ansvaret för distributionsnä
ten. 

Rent praktiskt betyder det att Compone
dex nu har direkta kundkontakter, precis 
som man hade innan företaget köptes av 
Ericsson. 

Componedex är ett företag som präglas av 
entreprenörskap och med en informell och 
flexibel organisation, där kunden står i 
centrum. Personalomsättningen är nästan 
obefintlig och antalet anställda är precis la
gom. 

- Personsökarverksamheten är basen för 
oss och det är viktigt att vi tar väl hand om 
de kunder som Ericsson har, förklarar Peter 
Lagesse och tillägger att företaget har opera
törer att serva i hela världen. Framför allt 
har man många kontakter med Europa och 
Kina, förutom England. Även om personsö
karverksamheten nu befinner sig på en mo
gen marknad, görs det affärer och under 
senhösten fick man bland annat en order 
från Kina. 

Testcenter i Milton Keynes 
Componedex arbetar med både utveckling, 
marknadsföring, tillverkning och support. I 
lokalerna i Milton Keynes finns också ett 
test- och repaircenter. 

Personsökarsystemens transmittrar till
verkas i Nynäshamn medan kontrollenheter
na görs i Milton Keynes. 

- Innan ett system levereras testas det all-

PW 

"Vi tror att det finns en intressant nischmarknad för Ericsson Linkway satellitsystem, en produkt för datakommunikation via satellit Det är en 
lösning lämplig för bland annat företag," säger Peter Lagesse, VD pä Ericsson Componedex i Milton Keynes, England. Foto: Gunilla Tamm 

tid här hos oss under en månad, säger Bob 
Morris, som är teknisk direktör. 

Att använda satellit för personsökning är 
en lösning som använts under många år. 

- Om det är ett stort system med många 
basstationer kan det ofta vara ekonomiskt 
att använda satellitöverföring i stället för 
radiolänk eller kabel. Har systemet fler an 
30 basstationer lönar det sig med satellit, sä
ger Douglas Watson, som är ansvarig för 
försäljning och marknadsföring på Compo
nedex. 

Helt nytt system 
Ericsson Linkway satellitsystem är en helt ny 
produkt för datakommunikation via satellit 

som Ericsson Componedex hoppas mycket 
på. 

- Även om vi kommer att arbeta med 
personsökarsystem också i fortsättningen, 
för att ge vara kunder support, tror vi att det 
finns en nischmarknad för Linkway. För 
vårt företag och vår produktportfölj är det 
en mycket passande produkt, säger Peter 
Lagesse. Han anser att den största markna
den för datakommunikation via satellit 
finns för företag. Linkway tillverkas av ett 
amerikanskt företag och den visades på Te-
lecom99 förra hösten, dock inte i Ericssons 
monter. 

- Vi demonstrerade den genom att sända 
videokonferenser, säger Peter Lagesse. 

Bob Morris 
är teknisk 
direktör på 
Componedex. 

Douglas Watson 
är ansvarig för 
försäljning och 

marknadsföring. 

Hela 1999 användes för att förbereda in
troduktionen av Linkway, som till exempel 
att testa systemet och skriva dokumentation 
och nu är man alltså klar att lansera och säl
ja. 

- Det går snabbt att fä upp systemet och 
flera stora operatörer som engelska BT och 
Telia i Sverige är intresserade av att testa 
Linkway, berättar Douglas Watson. 

Global organisation en fördel 
Linkway är inte någon produkt med ensam
rätt för Ericsson. Men det finns en stor fördel 
framför konkurrenterna, som att Ericsson är 
ett företag med en global organisation. 

- Det betyder att vi kan erbjuda lokal sup
port, något som de andra företagen inte har 
möjlighet till, förklarar Peter Lagesse. Erics
son har också försäljare runt om i världen 
och han tror att dessa har stora chanser att 
hitta intressanta affärsmöjligheter för Erics
son Linkway. 

- Vi är visserligen ett litet företag men in
om en stor internationell koncern och det 
bor vi dra nytta av, avslutar han. 

Gunilla Tamm 

gunilla.tamm@lme.ericsson.se 

t a www.ericsson.co.uk/uk/col 
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När hjärnan blir underhållen blir du genial och lär 

dig de mest komplicerade saker med lätthet. Det är 

därför vår metod Learning Adventure ™ för web-

baserad utbildning fungerar så bra. Alla människor 

är olika och tar till sig information på olika satt. 

Genom att titta, lyssna, pröva, läsa och testa 

stimuleras många sinnen och kunskapen fastnar 

bättre. Vi har byggt många utbildningar på nätet 

och visar dig gärna några exempel. Läs mer på 

www.tlinfo.se. Eller ring oss på 

tel 08-10 11 70. 

Utnyttja vårt ramavtal! Välkommen. 
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Startpaket 
till operatörer 
för mobilt 
Internet 
Mobilt Internet är hett idag. Många operatörer vill därför skaffa sig 
system för mobilt Internet men de möts av en djungel av produkter. 
Vad ska de köpa? Vad passar ihop med vad? Hur ska de få support 
för hela systemet? 

För att underlätta för dem har Ericsson tagit fram ett koncept. 
Wise, som är ett antal färdiga paket för olika behov av mobildata
kommunikation. 

- Ericsson har en unik position på markna
den när det gäller mobilt Internet, förklarar 
Bo Maurin som lett utvecklingen av Wise-
konceptet. Ericsson är den enda leverantören 
som kan ge kunderna en komplett lösning. 
Vi har alla produkterna som behövs, och det 
är produkter i världsklass, och det vi nu gör 
är att vi paketerar dem för några standard-

scenarier. 
Typfallet för den som vill skaffa mobilt In

ternet är det här. En kund på någon marknad 
vänder sig till Ericssons lokalkontor och ber 
om hjälp att komma igång med de nya tjäns
terna, till exempel WAP. 

Eftersom Ericssons organisation består av 
ett antal produktenheter, placerade i Sverige, 
har det ibland varit en omständlig process 
för lokalbolagen att pussla ihop lösningar 
med produkter och tjänster från de olika en
heterna. Många kontaktytor, svårt att veta att 
de olika produkterna fungerar tillsammans, 

Bo Maurin 
har lett ut
vecklingen 
av Wise-
konceptet 
som ger 
kunder fär
diga paket
lösningar för 
Mobilt Inter
net 
Foto: 
Anders Anjou 

Rubina Qu-
reshi svarar 
för arbetet 
med att 
identifiera 
och driva 
fram affärs
idéer för 
Wise-
konceptet 

tidsödande kommunikationer, 
och om det blir något fel - till 
vem vänder man sig då?, är några 
problem de ställts inför. Med Wise 
försvinner alla dessa problem och det 
går snabbare att erbjuda kunderna en 
lösning. 

- Finessen med Wise är också att vi arbe
tar med existerande produkter, inte mor
gondagens, säger Bo Maurin. Vi har system-
verifierat att lösningarna fungerar och vi har 
sökt den optimala konfigurationen och 
trimmat lösningen inför implementeringen 
hos kund. Kunderna får paketlösningar som 
garanterat fungerar. Med full support. 

Svarar mot behoven 

Men hur vet man på Ericsson vilka behoven 
är? De fyra lösningar som hittills erbjuds har 
kommit till som svar på de mest akuta beho
ven. Internet Direct Access och High Speed 
Internet svarar mot kraven på högre hastighet 
över Internet. Time to WAP är utvecklad för 
att snabbt kunna ge en WAP-lösning som in
kluderar applikationer och terminaler. Servi
ce Unlimited är ett svar på den eviga frågan 
"Har ni något för operatörer som vill bli IS-
Per?" (Internet Service Providers). 

- Vi utgår från att det är applikationerna 
som styr marknaden och utifrån dessa arbe
tar vi oss bakåt i kedjan och tar fram tänkba
ra nya lösningar, som stöder många applika
tioner, säger Rubina Qureshi som svarar för 
arbetet med att identifiera och driva fram af
färsidéer. Vi kommer nu närmast att besöka 
vara lokalkontor i Europa och Asien för art 
stämma av att vara nya lösningar stämmer 
med deras behov. 

Försäljningen av Wise har precis tagit fart. 
Idag har det sålts dussinet Internet Direct 
Access-lösningar och några High Speed In
ternet och under år 2000 väntas fler kon
trakt, inte minst på Time to WAP. 

Snabb och säker leverans 

- Hela Wise-konceptet bygger som sagt på 
att vi kombinerar existerande produkter, eg
na eller inköpta om det behövs, säger Bo 
Maurin. Vi erbjuder lösningar som passar så 
många kunder som möjligt och ger dem bast 
lönsamhet. 

Marknaden står idag inför ett vägval. 

Med Ericssons nya Wise-koncept kan operatörskunderna få färdiga paketlösningar för 
mobilt Internet Illustration: Kerold Klang 

Datakom har hittills bara upptagit ett par 
procent av den totala mobilkommunikatio
nen, men den ökar snabbt. Operatörerna 
frågar sig nu hur de ska gå vidare. 

- Detta är ett svårt val för dem. Ofta har de 
haft en enda leverantör av infrastruktur och 
varit beredda att behålla den. Men med In
ternet ändras situationen. Det bästa sättet för 

Ericsson att mota konkurrensen från till ex
empel Cisco och Sun är att sälja kompletta 
lösningar. Jag törs saga att Ericssons framtid 
till stor del hänger på att vi lyckas sälja Inter-
net-lösningar till vara kunder, avslutar Bo 
Maurin. 

Lars Cederquist 
lars.cederquist@lme.ericsson.se 

Under ytan på Wise-paketen 
>• Om man tittar lite på vad som göms 
bakom namnen på de olika lösningarna för
står man varför det är lättare med färdiga pa
ket. Wise High Speed Internet, till exempel, 
består av HSCSD, HDLC, WOA plus en IAS. 
Det vill saga High Speed Circuit Switch Data, 
High-level Data Link Control, WebOn-
AirTM Filter Proxy och en Internet Access 
Server som ger operatören direktaccess till 
Internet utan att gå via fasta nätet, som an
nars är det vanliga. 

Tillsammans ger delarna användaren en 
bekvämare användning av mobilt Internet 
samt mobila tjänster. 

HSCSD utnyttjar upp till fyra tidluckor i 
stället för det normala en, vilket betyder fyra 
gånger så hög överföringshastighet. HDLC en
capsulation on ISDN använder upp till 25 pro
cent mindre databitar för så kallad overhead-
information. Med hjälp av WOA filter proxyn 
kan användaren själv avgöra vilken typ av in
formation som ska laddas hem - till exempel 
kan färgbilder och Javaskript väljas bort. 

Den begränsade överföringshastigheten i 
dagens GSM-nät utnyttjas på det här sättet 
på ett effektivare satt. 

De övriga tre lösningarna är följande: 
• Wise Internet Direct Access som med hjälp 

av en Tigris Access-server ger mobilanvän
daren direkttillgång till Internet utan att gå 
via fasta nätet, PSTN. Användaren spar tid 
och får en stabilare uppkoppling medan 
operatören spar pengar. 

• Wise Services Unlimited, som kan ses som 
ett stod till GSM-operatörer som vill bli 
Internetleverantörer, ISP:er, med tjänster 
som e-post med SMS, handel över nätet, 
surfa på Internet, WAP-information. Lös
ningen bygger på Ericssons Internet Servi
ce-plattform User Service Center, USC. 

• Wise Time to WAP, som ger operatören 
allt han behöver för att snabbt kunna 
lansera WAP-tjänster. Det betyder infra
struktur, applikationer, utveckling av ap
plikationer, terminaler, utbildning med 

ENEA DATA 

iW-plattformar ASIC / PLD Produktframtagning 
Enea Industrial Svstems 

tel 08-507 140 00 
fax 0 8 - 5 0 " 140 40 

www.enea.se/elektronik 

mailto:lars.cederquist@lme.ericsson.se
http://www.enea.se/elektronik


Höj din kompetens 
inom ATM och DTM 

Vi på Telia Kompetens erbjuder kompetensutveckling inom ATM och 

DTM. Inom ATM erbjuds allt från informativa utbildningar till avan

cerade tekniska kurser som ATM grundkurs och ATM mätteknik. 

• ATM introduktion, kursnr 10101 

• ATM grundkurs, kursnr 10102 

• ATM mätteknik, kursnr 10113 

DTM basics är en ny kurs som förmedlar principerna för DTM-tekni-

ken. Vi jämför även DTM med andra befintliga bredbandstekniker. 

• DTM basics, kursnr 10117 

För ytterligare information om vara produkter och tjänster: kontakta 

Mats Gabrielsson, 0480-42 83 69, mats.o.gabrielsson@telia.se el

ler Anna Hallenberg, 0480-42 86 74, anna.a.hallenberg@telia.se 

Eller ta del av informationen på www.telia.se/kompetens 

Telia Kompetens 
www.telia.se/kompetens tel i a 

Austria Mikro Systeme international AG 

Austria Mikro Systeme International AG 
Tel: +46-(0)8-754 93 95 
Fax:+46-(0)8-754 45 44 
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Anna Crunewald (till vänster) har tillsammans med Jessica Gustavsson gjort ett 
examensarbete på Ericsson som gick ut på att se hur man på bästa satt kan hantera 
elektronikskrot ur miljösynpunkt Till höger handledaren Susanne Lundberg. 

Foto: Kurt Johansson 

De undersökte 
elektroniska sopor 
Hur tar man ur miljösynvinkel bast 
hand om elektronikskrot? Till exem
pel basstationer som tjänat klart 
Anna Grunewald och Jessica 
Gustavsson har gjort sitt examens
arbete på Ericssons 3G-enhet och 
kommit fram till att isärplockning 
eller målning går på ett ut och att 
transporterna är en huvudfråga. 

Examensjobbet gjordes under andra hälf
ten av 1999 som en del i Ericssons miljöar
bete. 

- Vi valde att studera en sändarmottagar-
enhet, en transceiver till en radiobasstation, 
säger Susanne Lundberg som varit hand
ledare för projektet. Transceivrar produ
ceras i stora mängder och byts ut relativt 
snabbt och är dessutom representativa för 
Ericssons elektronik. 

Tre marknader valdes ut för studien, 
Japan, USA och Europa. Där studerades 
olika återvinningsprocesser, alternativen 
att man plockar isär skrotet i delar eller att 
allt mals ner direkt utan demontering. 
Dessutom några tänkta logistikscenarier. 
Sedan jämfördes de olika stegen i livs
cykeln för hur produkten ska tas om hand 
efter att den skrotats. 

Scenarier jämfördes 

- Vi tog kontakt med återvinningsföretag 
på respektive marknad och bad dem 
beskriva hur de skulle göra, säger Anna 
Grunewald. Sedan miljöutvärderade vi sva
ren med hjälp av livscykelanalysmetodik. 

Fyra scenarier togs fram. Ett från 
japanska Total Environmental Recycling 
Management och ett från amerikanska 

United Recycling Industries Inc. som fick 
varsin transceiver för provskrotning. Dess
utom kontaktades holländska Mirec och 
svenska Ragn-Sells Elektronikåtervinning. 
Alla dessa scenarier byggde på att det först 
gjordes en manuell demontering. 

För att få exempel på direkt nermalning, 
fragmentering, kontaktades svenska AB 
Arv Andersson, som beskrev hur man 
skulle göra, förutsatt att transceivern då 
saknar de komponenter som innehåller 
berylliumoxid. 

Logistiken kan bli bättre 

Studien visar att fragmentering eller 
demontering går på ett ut när det gäller 
miljöaspekter. Detta är ett viktigt faktum 
eftersom fragmentering troligen är billi
gare och att dagens teknik när det gäller att 
separera ämnen till och med ger renare 
metaller i vissa fall. 

Studien visade också att det finns myck
et att förbättra inom logistiken. Transpor
terna utgör en betydande del av den totala 
miljöbelastningen under slutfasen. 

- Det finns en stor potential till förbätt
ringar här och vi tycker att hela transport
flödet bör ses över, säger Anna Grunewald. 

Slutligen framhäver Susanne Lundberg 
att examensarbetet har stort värde för Erics
son, eftersom det av allt att döma är den 
första vetenskapliga livscykelstudien av mil
jöproblemen kring sluthantering av skrota
de produkter. Och det området blir allt vik
tigare, när lagstiftningen om producentan
svar införs på marknad efter marknad. 

Lars Cederquist 
lars.cederqListglmeenc5Son.se 

mailto:mats.o.gabrielsson@telia.se
mailto:anna.a.hallenberg@telia.se
http://www.telia.se/kompetens
http://www.telia.se/kompetens
http://lars.cederqListglmeenc5Son.se
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Musik är vägen till de unga 
Ericsson fortsätter att använda 
musik som ett medium för att 
nå unga mobiltelefonanvända
re. Nu sponsras Grammisgalan. 

- Ericssons engagemang i Gram
misgalan presenteras inom ramen 
för "Make Yourself Heard", berät
tar Mattias Schedvin, ansvarig 
för marknadskommunikation för 
Konsumentprodukter i Sverige. 

Grammisgalan arrangeras för ar
tonde gången av musikbranschen 
genom IFPI, International Federa
tion of Phonograph Industry. Ga
lan bjuder på ett massivt artistupp
båd och sänds direkt från Kungliga 
Tennishallen i TV4.1 år delas det ut 
grammisar i 18 kategorier. 

- Vårt samarbete med Grammis
galan handlar om mer än att sätta 
vår dekal på skyltar under evene
manget. Vi vill bygga relationer 
med musikintresserade ungdomar 
samt etablera ett samarbete med 
den svenska musikindustrin, säger 
Mattias Schedvin. 

Mattias Schedvin lovar att 
Ericsson ska ta en aktiv roll under 
ceremonin, genom ett initiativ 
som ska koppla varumärket till 
musik. Exakt vad det handlar om 
vill han inte avslöja. 

Galan är en delaktivitet inom ett 

Årets grupp? Tjejerna i Sahara Hotnights slåss mot de mer etablerade killarna i Kent om Grammispris. 
Foto: Linell 

bredare initiativ inom musik för 
Ericsson. Kulmen nås i november 
med MTV European Music Awards, 
musikbranschens "Oscars-gala". 

I fjol gick Ericsson in som en av 
fyra huvudsponsorer för den eu
ropeiska musikgalan och kommer 
att vara med även i år, då priscere
monin hålls i Globen i Stockholm. 
Vid sidan av Grammis- och MTV-
galan innefattar Ericssons musik
sponsring även lokala aktiviteter 
som klubbar, musikfestivaler 

och samarbete med radiostationer. 
Aktiviteterna inom musikom

rådet är ett led i Ericssons strävan 
att skapa relationer med yngre 
målgrupper. Musik är en viktig 
identifieringsfaktor för unga, och 
går över nationella och sociala 
gränser. 

Musik passar också ledorden 
"Make Yourself Heard". Genom 
aktiviteterna vill Ericsson bygga 
kännedom och en positiv känsla 
kring varumärket, vilket under

lättar för andra typer av mark
nadskommunikation. Unga har i 
allmänhet en krass inställning till 
reklam, och för att nå fram med 
din information måste du ha 
trovärdighet som företag. 

Grammisgalan sänds i TV4 den 
14 februari. 

Henrika Lavonius-Norén 

henrika.lavonius-noren@lme.ericsson.se 

O www.tv4.se/grammis. 

Drabbade i Turkiet tvingas 
bo kvar i tälten minst ett år 

Halit Gunes (till vinster) från 
Ericsson i Turkiet har varit med 
och byggt upp en tältstad för 400 
personer i den turkiska byn Degir-
mendere efter jordskalvet i 
augusti. Foto: Dag Nielsen 

FIRMA ERIC & SON 

Medarbetare på Ericsson 
tog snabba initiativ i hjälp-
arbetet efter den stora jord
bävningen i Turkiet i mitten 
av augusti. Bland annat orga
niserades en mindre tältstad 
i den hårt drabbade byn 
Degirmendere. Fortfarande 
bor cirka 200 människor kvar. 

Klockan 03.00 den 17 augusti förra 
året skakades Turkiet av en av de 
starkaste jordbävningarna under 
1900-talet. över 17 000 omkom i 
jordbävningen. Ericsson ställde 
snabbt upp genom att reparera 
basstationer. Dessutom donerades 
mobiltelefoner till ett kommuni
kationscentrum som Ericssons 
partner, Turkcell, satt upp. 

Ericsson var också med och 
ordnade fram svenska militärtält 
tillsammans med Röda Korset. 
Det blev en hel tältby för cirka 400 
personer i byn Degirmendere 

Halit Gunes på Ericsson i Tur
kiet berättar att från början bodde 
det mer än 400 byinvånare i de 80 
tält som sattes upp, men under 
vintern har ungefär hälften flyt
tat. 

- Ericsson har också hjälpt till 
med duschar och kök samt med 
en provisorisk skola, berättar 
Halit Gunes. 

Och det kan behövas, eftersom 
återuppbyggnadsarbetet går lång
samt och många måste räkna med 
att stanna i tälten i minst ett år. 

Dag Nielsen från Ericsson Ra

dio Systems i Stockholm var med 
och organiserade. Han känner den 
turkiska marknaden och har tidi
gare jobbat för Röda Korset och 
Förenta Nationerna. 

- Röda Korset lånade tälten av 
den svenska armén under överin
seende av svenska regeringen. An
ställda från Ericsson koordinerade 
hjälparbetet tillsammans med en 
lokal frivilligorganisation, säger 
Dag Nielsen. 

Mer än 600 000 människor blev 
hemlösa vid jordbävningen, var av 
många fortfarande bor i tält. Väd
ret är vintertid mycket kyligt med 
minusgrader och sno. 

Mats Lundström 
mats.lundstrom@lme.ericsson.se 

E-challenge 
- nu i hela 
Europa 
Ericsson sponsrar E-challenge, 
en tävling för webbentrepre-
nörer, som i år har vuxit från 
att vara en svensk företeelse 
till en europeisk. 

Priserna är inte det viktigaste, 
utan snarare möjligheten för 
entreprenörer att få publicitet 
och att träffa potentiella investe
rare. 

- Det ska bli spännande att se på 
vilken nivå bidragen från Europa 
befinner sig på, säger jurymedlem
men Peter Olson, som är chef 
för Affärsutveckling på Ericssons 
marknadsområde Europa, Afrika 
och Mellanöstern. 

Tävlingen arrangeras av det 
svenska riskkapitalbolaget E-Chron. 
Tanken är att ge entreprenörer med 
inriktning på Internet möjlighet att 
få in riskvilligt kapital. Bland spon
sorerna finns företag som Lotus, 
Hewlett-Packard och Ernst 8c 
Young. » 

Flera av fjolårets finalister har va
rit mycket framgångsrika. Det gäl
ler särskilt webbtjänsten Dress-
smart som säljer herrkläder till af
färsmän som sällan har tid att gå i 
klädaffärer. Även Letsbuyit har 
vuxit enormt på en affärsidé som 
kallas coshopping, där Letsbuyit 
förhandlar fram förmånliga priser 
åt sina medlemmar. Vinnaren hette 
ZoomOn vars marknadsvärde ökat 
med 100 miljoner kronor under 
året. 

- Vi satsar ordentligt på E-chal- ^ 
lenge. Bland annat agerar vi värdar 
för ett kickoff-möte som arrangeras 
i början av februari i London. 

- Vi ser E-challenge som en viktig 
katalysator för att identifiera och 
lyfta fram nästa generations Inter-
netföretag, en viktig förutsättning 
för att den mobila Internetvärld 
Ericsson satsar på ska bli så lyckad 
som möjligt, säger Peter Olson. 

Den 29 februari är sista dagen för 
bidrag till årets tävling. Bland bidra
gen ska 150 semifinalister vaskas 
fram. 15 finalister kommer sedan att , 
delta vid prisutdelningsceremonui 
16-17 maj i Stockholm och i Hel
singfors. 

- Den stora vinsten med att delta 
i tävlingen är möjligheten att få 
massmedial uppmärksamhet och 
chansen att knyta kontakter med in
vesterare, säger Peter Olson. 

Kickoff-möten hålls på en rad 
platser i Europa, bland annnat i 
Amsterdam, Köpenhamn, Oslo, 
Munchen, Sophia Antipolis och 
Stockholm med start i början av 
februari. 

Mats Lundström 

K=S www.e-chron.com 

Pensionärsföreningen 

Torsdag 17 februari klockan 14. 
Årsmöte. Plats: HF L-huset. 

Onsdag 23 februari klockan 13. 
Besök hos Stockholms brand
försvar. 

mailto:henrika.lavonius-noren@lme.ericsson.se
http://www.tv4.se/grammis
mailto:mats.lundstrom@lme.ericsson.se
http://www.e-chron.com
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Din idé kanske 
förändrar världen. 

http://bi.ericsson.se 

Ibland kan vardagliga situationer resultera i en helt ny affärsmöjlighet. 

Se bara på Bluetooth, teknologin som trådlöst förenar bärbara datorer, 

mobiltelefoner och annan utrustning. Första gången den idén poppade upp var 

på Ericssons tillbehörsavdelning i Lund. Någon frågade sig varför man inte 

kunde koppla ihop saker och ting på ett mindre till

trasslat satt än med kablar. Det ena gav det andra, och 

idag har Bluetooth alla förutsättningar att revolutionera människors arbete. 

Både på jobbet och hemma. 

Vi på Business Innovation är ständigt på jakt efter nya idéer — banbrytande 

eller vardagskluriga - som kan förvandlas till nya affärsmöjligheter. 

Kontakta oss om du har en idé du tror på. Har den bara kommersiell bärkraft 

hjälper vi till med finansiering, marknadsföring och allt annat som behövs. 

Vem vet — din idé kommer kanske att förändra världen! 

Business Innovation E R I C S S O N <5 

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. 

I 

I 

< ' * -

Trendigt och 
personligt 

Orange slips eller illgrön scarf. Länge har mässkläderna 
matchat Ericssons färgpalett i montern. Och en del har burit 
dem med viss motvillighet. Men med årets CeBIT-mässa 
introduceras ett nytt tankesätt. Kläderna ska spegla Ericssons 
personlighet och image. Professionalism och kvalitet är 
honnörsorden. 

- Vi väljer ju inte kläder efter vilka 

tapeter vi har hemma, eller vilken färg 

vi har på soffan, utan vi klar oss för att 

vi vill bli uppfattade på ett speciellt 

satt, förklarar Gunilla Solheim, som 

tagit fram Ericssons nya mässkläder. 

Kläder från Klippa K 
- Tanken är att Ericssons image och varu

märke ska återspeglas i kläderna. Därför 

valde vi Oskar Jacobsson och Stenströms, 

två svenska kvalitetsmärken som är för 

modebranschen vad Ericsson är för tele-

kombranschen, förklarar modekonsulten 

Henrik Mattsson, BLOC Framtidsforsk

ning AB, som Ericsson anlitat. 

Till det kommer kläder från Filippa 

K, som en del av den yngre mässper

sonalen i Konsumentmontern på CeBIT 

ska ha. 

- Filippa K är trendigt, ungdomligt 

och står för god svensk design och kvali

tet, säger Gunilla Solheim. 

Kläderna ska spegla företaget 
Genom att det finns några olika märken 

och plagg i kollektionen kan klädseln 

varieras beroende på exempelvis ålder 

och stil. Varje person kan också i viss 

mån själv välja den kombination som 

känns professionellt och bra för just 

honom eller henne. 

Den nya kollektionen kommer att 

användas på en rad mässor och tillställ

ningar framöver. På GSM-mässan i 

Cannes förra veckan tjuvstartade man. 

Till skillnad från den förra mässklädseln 

är den här koncerngemensam för alla 

affärssegment. 

- Det är viktigt att vi inte med vår 

klädsel ger olika signaler beroende på i 

vilket affärssegment eller marknad vi 

arbetar. Ericsson har ett varumärke och 

vår klädsel ska spegla det, säger Gunilla 

Solheim. 

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

Det är många som vill se kul och färgglada ut på mässor. Här är 
Alcatels personal i sina mässkläder pä GSM-mässan i Cannes. 

Med den nya mässkollektionen står Ericssons image i 
fokus. Det ska vara professionellt och strikt affärs
mässigt Färgskalan går i grått Trist kan en del tycka, 
men faktum är att grått signalerar både professio
nalism och trendighet menar Gunilla Solheim och 
Henrik Mattsson, som tagit fram Ericssons nya 
mässkollektion. Foto: Lars Aström 

PA GANG 

16 - 19 februari: Stort chefsmöte i Hongkong där 
Ericssons VD Kurt Hellström samlar drygt 300 av 
Ericssons högsta chefer. Mötet kommer art bli årligen 
återkommande. Kontakten finns på plats. 

24 februari - 1 mars: CeBIT. Den stora telekom- och 
IT-mässan i Hannover i Tyskland. Ericsson visar upp 
vad vi kan liksom konkurrenterna i branschen. Kon
takten kommer art rapportera utförligt från mässan. 

SEDAN SIST 

28 januari: Ericsson presenterade bokslutet för 1999. 
Fjärde kvartalet blev det bästa hittills i Ericssons histo
ria. Helårsvinsten på 16,4 miljarder kronor är något 
mindre än förra året. 

28 januari: Jan Wäreby tar över segmentet för Konsu
mentprodukter efter Johan Siberg. Marknadsområdet 
Europa, Afrika och Mellanöstern, som Jan Wäreby 
idag är ansvarig för, delas upp i Västeuropa i en del 
och Östeuropa, Afrika och Mellanöstern i en del. Rag
nar Back tar ansvaret för Västeuropa. 

3 mars: Rekordorder i Turkiet. Ericssons största mo-
bilsystemorder hittills presenterades i veckan. Den är 
vard 850 miljoner dollar, drygt 7 miljarder kronor. Det 
handlar om att bygga ut CSM-nätet i Turkiet 

PA NYA JOBB 

Kristian Tear är utsedd till chef för Ericsson i Schweiz. 
Han efterträder Werner Kreiss som fortsätter som bo
lagets ordförande. Kristian är idag chef för Ericssons 
marknadsenhet för Centralamerika. 

Christer Ek jobbar sedan den 1 januari med utveck
ling av leveranskedjan för UMTS, tredje generatio
nens mobilsystem. Han kommer att verka inom kon
cernfunktionen Supply & IT men även rapportera till 
Mats Köhlmark som är chef för WCDMA-enheten. 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I 

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

mailto:solveig.sjolund@lme.ericsson.se
mailto:mta.widell@lme.ericsson.se
http://inside.ericsson.se/


naniMii • 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://rekrytericsson.se 

• Nästa JobbNytt kommer: 

25 februari. 

PLATSANNONSER I KONTAKTEN NR 2 2000 UPPDATERAD 31 JAN 

Oavsett vilken dator du har 
förtjänar dina ögon en IIYAMA 

Korn ihåg att det är skillnad på bildskärm och bildskärm. 
Och det är den som är viktigast för dig i det långa loppet. 
Oavsett hur snabb dator du har blir inte arbetspassen 
kortare för det och det är bildskärmen du tittar på, inte 
den beigefärgade, surrande lådan. En IIYAMA bildskärm 
garanterar dig en bra synergonomi och välbefinnande. 
Nöj dig därför inte med en billig paketskärm 

som levereras med din dator, utan tänk på dina ögon. Skall 
det sparas skall det inte göras på användarens bekostnad. 
Därför har vi vässat vara priser lite till. Självklart utan att ge 
avkall på vare sig kvalitet, ergonomi eller prestanda. Beställ 
en IIYAMA bildskärm redan idag - det är dina ögon värda. 

VÄLKOMMEN TILL IIYAMAS TRYGGA VÄRLD. 

TXA3812IT, 15" TFT. 8.79O:-
102/1*768 upplösning, TCO'99 

TXA3822)T. 15" TFT, 9 . 5 6 5 : -
1024*768 uppi, TCO99. högt, USB, VESA-fäste, 

TXA3832HT, 15" MVA, I O . 5 H : -
1024*768 uppi, TCO'99, högt. USB, VESA-fäste, rotation 

TSA3932HT, 15,4" TFT, 1 3 . 4 3 5 : 
1280*1024 upplösning, TCO'99 
TSA4632HT, 18.1" TFT, 2 3 . 6 5 1 : 
1280*1024 upplösning, TCO'99 

S902JT. 19" FST, 4 . I 9 2 : -
max i6oo*i20o/9OHz, TCO'99 
A901HT, 19" NF TensionMask , 4 . 5 9 7 : -
1600M200/90HZ, TCO'99 

S102GT, 21" FST. 7 .975: -
max i6oo*i20o/8$Hz, TCO'95 

A201HT, 22" NF TensionMask, 7 - 9 7 5 : -
20/,8*i536/8oH2, TCO'99 

Samtliga ovanstående ramavtalspriser gäller tran av Ericsson auktoriserade PC-AF inkl. 3 ars 
pa-platsen utbytesservice. Vi har även modeller med inbyggd pekskärm, högtalare, USB-nav etc. 
För mer intormalion - titta i Ericssons "CLICK TO BUY", kontakta oss pa liyama Nordic, tel. 08-564 725 00 
eller auktoriserad Ericsson PC AF. Eller surta in pa var hemsida - www.iiyama.se/ericsson 

iiyama Preferred supplier av bildskärmar till E R I C S S O N 

http://rekrytericsson.se
http://www.iiyama.se/ericsson


J O B B N Y T T KONTAKTEN NR 2 2000 

ADMINISTRATION 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Sekreterare 
• Vi behöver förstärka vår enhet, LVT/I, med en admi
nistratör/sekreterare. Du kommer att arbeta som sekre
terare för 15-20 personer och ha ansvar för de admi
nistrativa rutinerna inom avdelningen. Du kommer des
sutom att arbeta med ekonomiuppföljning och projek
tadministration för små och medelstora utvecklingspro
jekt som drivs av avdelningen. 

Du bör kunna hålla många bollar i luften samtidigt 
och kunna fatta självständiga beslut Du du bör ha god 
PC vana och behärska MS office-paketet. Du bör också 
ha goda kunskaper i engelska. 

För ratt person kan vi lova ett mycket omväxlande 
och utvecklande arbete på en trevlig avdelning. 

Kontakta: Johan Mattsson, 08-404 7298, johan.matts-
son@era.ericsson.se. Ansökan: Sekreterare, Ericsson 
Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 
STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

3PP Messaging 
Product Line Third Party Products har ett övergripande 
ansvar för hanteringen av externa leverantörers med-
delandebanteringssystem. Enheten ingår i Product Unit 
Messaging inom TDMA Systems. 

• Som enhetssekreterare kommer Du att assistera 
chefen och hela enheten, totalt cirka 15 personer. I ar
betsuppgifterna ingår ansvar för administrativa rutiner, 
bokning av resor och konferenser samt ansvar för enhe
tens interna web-sidor. 

Arbetet kräver goda kunskaper i engelska och Du be
härskar MS Office-paketet och Internet/Intranet För ratt 
person finns möjligheter till ett spännande och själv
ständigt arbete i en intressant miljö där Du kan utveck
las inom IS/IT och ekonomi. 

Kontakta: Ola Svensson, 08-404 4904, Ola.svens-
son@era.ericsson.se. Ansökan: 3PP Messaging, Ericsson 
Radio Systems AB, AH/HS Elisabet Grahl, 164 80 
STOCKHOLM, elisabetgrahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

IT Services Finance 

Vi skall stödja verksamheten att nå dess mål. Då vi an
vänder det integrerade systemet R/S (system ONE), år 
det ett brett område som berörs. Vi stävar efter att nå 
World-Class inom olika verksamhetsgrenar och att 
kommunicera vara tjänsters värde, vara specialistkun
skaper och vår serviceattityd. Vi söker nu 

Enhetssekreterare 
• Vill du vara med om att utforma den nya enheten IT 
Services Finance? Vi är nu mitt uppe i ett spännande 
skede, där vi skall utforma enheten och det tjänsteut
bud som vi kommer att erbjuda. Nu behöver enhet
schefen en sekreterare som även kommer att fungera 
som en sammanhållande lank för övriga avdelningar in
om IT Services Finance såsom Sourting, Security och 
Controlling. 

Arbetet innefattar traditionella sekreteraruppghter 
men det finns goda möjligheter att utforma arbetsupp
gifterna efter eget önskemål. Du är en person med 
känsla för service och trivs med många kontakter. Du 
har lätt för att samarbeta och är bra på att hålla många 
bollar i luften. Din formella kompetens bör vara lägst 
gymnasienivå och gärna några års erfarenhet av sekre-
terararbete. Du har god datorvana, behärskar Office-pa
ketet och har goda kunskaper i engelska. Vi ser gärna 
att du har erfarenhet av eller intresse för att arbeta med 
ekonomi. Välkommen med din ansökan senast den 2 
mars. 

Kontakta: Bengt Jönsson, 08-726 29 46. Ansökan: En
hetssekreterare IT Services Finance. 
recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Secretary 
Market interest in the new WCDMA based world stan
dard is booming! Our mission at WCDMA Systems is to 
ensure provisioning of the most competitive products 
and solutions for WCDMA based third generation mo
bile systems and terminals ensuring successful busi
ness to our customers. The area for our involvement 
covers end-to-end system solutions including Applica
tions Service Network, Core Network, Radio Accesses, 
Management Systems and Terminals 

• We are searching for a secretary to be part of our 
Operations Strategy and Control Unit at WCDMA 
Svstems. The job includes assisting in our activities with 
WEB publishing, information channels (Briefing, Spot
light), arrange events and work in our economical re
gisters. 

We believe that you meet the following criteria: Have 
excellent social skills, are service minded, are a team 
player but also work independently. Are able to plan, 
organise and prioritise. Good knowledge of MS Office 
and WEB design & publishing tools. Genuine interest 
and skills in formulating messages in writing, picture 
and atmosphere. Good Ericsson knowledge. Enjoy wor
king in a networked and growing organisation. 

And what can we offer you? You will be part of a sti
mulating business where you will find new challenges 
every day. You will get a project orientation with the 
chance to participate from start to end. 

Contact: Erik Ehrenfors, 08-585 34109, erik.ehren-
fors@era.ericsson .se. Application: Secretary -Ul, Erics
son Radio Systems AB, ERA/UH Towa Raak, 164 80 
STOCKHOLM, towa.raak@era.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 

Ericsson Project Management Institute, EPMI, 
inom Ericsson Business Consulting saker, far 
placering pä kontoret i Karlstad en 

Administratör/assistent 
• Tjänsten innebär att koordinera vanligt förekomman
de administrativa arbetsuppgifter på vår enhet i Kar
lstad. Kontoret består idag av 25 personer. Vi befinner 
oss i ett expansivt skede och behöver förstärka vårt 
kontor med ytterligare en medarbetare. 

I arbetet ingår även enklare arbetsuppgifter av eko
nomisk art. Du kommer att rapportera till platschefen i 
Karlstad. Vi ser gärna att du har gymnasiekompetens 
och att du har erfarenhet från kontorsarbete, gärna från 
konsultvärlden. 

Du ska tycka om att ha många bollar i luften, ta egna 
initiativ och bidra till förbättringar och utveckling av ar
betsformer och rutiner. Du blir lite av spindeln i nätet 
för att koordinera vara administrativa rutiner på ett 
praktiskt plan. 

Du måste vara van datoranvändare och behärska 
engelska i tal och skrift, då arbetet även innebär kon
takter med kunder såväl inom som utanför Ericsson. 
Tjänsten är ny och du kommer därför att ha möjlighet 
att sätta din egen prägel på såväl upplägg som innehåll. 
Välkommen med din ansökan senast den 25 februari. 

Kontakta: Sylvia Michel, 054-29 42 92. Ansökan: Admi
nistratör/Assistent, Sylvia Michel, 
recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Företagslednings
sekreterare 
• Vill du under en period prova på någonting nytt! Vi 
söker en sekreterare till enheten Mikrovågsradio.Verk-
samheten ansvarar för bi a utveckling av MINI LINK, 
marknadsföring och försäljning av produkter och tjäns
ter. 

Arbetet som sekreterare hos oss är en heltidstjänst 
som innebär förutom sedvanliga sekreteraruppgifter 
som utskrifter, dokumentation, telefonbevakning etc 
även sammanställning av månadsrapporter samt fram-
tagning av presentationsmaterial. Du ingår i lednings
gruppen och skriver mötesprotokoll, förbereder under
lag, arrangerar möten, beställer rese. och konferens-
bokningar. Du leder också sekreterarmöten månadsvis 
på enheten. 

Du är en initiativrik, positiv och utåtriktad person 
som tycker om att ge service och ha många bollar i luf
ten samtidigt Du är stresstålig, har förmåga att priorite
ra och fatta självständiga beslut Du skall ha mycket go
da kunskaper i Word, PowerPoint och i svenska språket 
samt goda kunskaper i engelska både i tal och skrift 
Ansökningsformulär. 

Kontakta: Menni Dahlberg, 031-747 2250, menni.dahl-
berg@emw.ericsson.se, Mikael Bäckström, 031-747 
1678, mikael.backstrom@emw.ericsson.se. Ansökan: 
Företagsledningssekreterare, ref nr 00-008, Ericsson 
Microwave Systems AB, Personal och Organisation, 431 
84 MÖLNDAL 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Sekreterare - Strategic 
Product Management 
• Du kommer att assistera produktledarna på enheten 
och ingå i en grupp bestående av tre sekreterare. Detta 
innebär allmänt adminstrativt arbete, säkerställa de ad
ministrativa rutinerna inom avdelningen, granska 
tidrapporter och reseräkningar. I arbetet ingår också 
uppdatering av vår prisinformation som skall vara till
gänglig för marknadsorganisationen i olika datasystem 
samt uppdatering och underhåll av Web-sidor. 

Vi vill att Du har: Erfarenhet av sekreterararbete med 
servicekänsla. Stor PC-vana och behärskar bi a MS Offi
ce-paketet. Har goda kunskaper i engelska. Lätt för att 
arbeta med olika arbetsuppgifter parallellt Kan arbeta 
självständigt men har också lätt för att samarbeta. Erics
sonkunskap. Lätt för att uttrycka dig i tal och skrift 

Kontakta: John Montgomery, 08-764 1767. Ansökan: 
SEKRETERARE-Strategic Product Management Ericsson 
Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 
STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Sekreterare 
ERA/LN Sales, CSM & WCDMA Systems We are looking 
for a qualified secretary to provide administrative and 
secretarial support and assistance to one of our sales 
department within Sales EMEA. The position requires a 
high level of service. You are a positive team player 
and also able to work independently. Your tasks inclu
de daily secretarial work at a sales department 

• You have several years of experience as a secretary 
(preferably from a marketing unit). We are working in 
an international environment and it is essential to have 
a good knowledge of English. 

Contact: Thomas Öster, +46 8 585 314 05, thomas.os-
ter@era.ericsson.se, Mikael Eklund, +46 8 404 90 29, 
mikael.eklund@era.ericsson.se. Application: Sekreterare 
ERA/LN/G, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LN/HA 
Lise-Lotte Ramneby, 164 80 Kista, lise-
lotte.ramneby@era.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
KISTA 

Pil Communicators is a new fast growing product unit 
within Ericsson Mobile Communications Our mission is 
to achieve global leadership in the market of Wireless 
Information Devices by providing competitive and com
pelling solutions to corporate organisations and end-
users The Operational Support Unit within Product 
Unit Communicators is now looking for: 

Customer Support Agent, 
Communicators 
and Smartphones 
• This position will be the first contact a customer will 
have with the PU Communicators Support team. You 
will receive, log and do a first analyse of the problem in 
order to resolve. When specialist help is needed, you 
hand over the errand to the right engineer or instance. 
You will pro-actively monitor the call errands, follow-up 
on a day to day basis, have weekly reviews with the 
customer support team on the situation. You will gat
her, analyse and report statistics weekly/monthly and 
as required. 

Additional responsibilities include: Ensure routines 
are in place for call management Help-desk tools are 
available, updated and in use. Conduct training for the 
Customer Support Team on tools/processes. Handle 
prototypes being delivered to beta test customers. Fol-
low-up status on escalated issues to ensure action 
plans are in place to resolve customer issues. Your glo
bal role puts you in an international environment toget
her with other support professionals. The position Is 
based in Kista, Stockholm. We welcome female candi
dates. 

Qualifications: Service minded and pro-active. Good 
administrative skills. Good ability to communicate in 
English-spoken and written. Upper secondary school 
(minimum 2 years). Experience from support work. In
terested in technique. 

Contact: Jens Greve, +46 8 404 2799, Dennis Ståhl-
berg, +46 8 404 5272. Application: Customer Support 
Agent 

Localisation/ 
Traffic Co-ordinator -
Communicators and 
Smartphones 
• You will co-ordinate and administrate localisation of 
one or more products. This includes translation, valida
tion and approval on all given languages. You ensure 
that all required handling around the processes produ
ce a quality product in time. You handle all the internal 
administration to get the work done and as required 
handle external agencies involved. 

Additional responsibilities include: Reporting to the 
support sub-project on deliverables and progress. Co
ordinate validation sessions. Follow-up the status on is
sues to ensure there are action plans in place and work 
is done to resolve the issues. Your global role puts you 
in an international environment together with other 
support professionals. The position is based in Kista, 
Stockholm. 

Qualifications: Service minded and pro-active. Good 
administrative skills. Good ability to communicate in 
English-spoken and written. Upper secondary school 
(minimum 2 years). Experience from localisation/trans
lation work. Interested in technique. 

Contact: Robert Thunell, +46 8 757 1996, Dennis Stå-
hlberg, +46 8 404 5272. Application: Localisation/Traf
fic Co-ordinator, Ericsson Mobile Communications AB, 
Kl/ECS/HKS Anna Pelkonen, SE-164 80 Stockholm, an-
na.pelkonen@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Ansvarig för 
kunddokumentation 
Produktenheten Bredbandiga Radionät (Product Unit 
Wideband Radio Networks) ligger i Kista och på avdel
ningen WCDMA Radio Network Management utvecklar 
vi dels driftstödsystem vars uppgift är att styra och 
övervaka WCDMA basstationer och radionätstymoder, 
dels verktyg för design och planering av radionät och 
transportnät 

• Vi söker en person som ska arbet med kunddoku
mentation inom ett av Ericssons viktigaste projekt-ut
veckling av nya system och produkter för Ericssons 
bredbandiga mobiltelefonsystem, tredje generationen, 
UMTS. Systemen bygger på bredbandig CDMA (WCD
MA) radioteknologi och ATM Transmission. 

Som ansvarig för kunddokumentationen för dessa 
system ska du leda arbetet genom alla projektens fa-
ser-från att besluta vilka dokument som ska tas fram till 
slutleverans. Detta innebär att du är arbetsledare för ett 
antal tekniska skribenter och ser till att de dokument 
som tas fram uppfyller vara kunders behov. Dessutom 
kommer du att delta i framtagningen av miljö och pro
cesser för kunddokumentation för hela vår produkten
het samt att delta i koordineringsaktiviteter med andra 
organisationer för att uppnå ett konsistent utseende av 
dokumentationen. 

Du har flera års erfarenhet av framtagning av on-line 
kunddokumentation för programvarusystem, gärna in
om telekom-området och gärna i en arbetsledande be
fattning. Erfarenhet av HTMUOVIL och/eller SGML är 
meriterande. Du måste givetvis ha mycket goda engels
ka språkkunskaper. 

Kontakta: Ulf Larsson, 08-764 14 29, 
ulf.larsson@era.ericsson.se. Ansökan: Ansvarig för kun-
ddokumentation-Ref nr R/H 1391, Ericsson Radio 
Systems AB, Kl/ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 80 
STOCKHOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Till vår Bluetoothorganisation i Lund söker vi en 

Sekreterare (vikariat) 
• Du kommer att fungera som ett administrativt stod 
åt enhetschefen samt vara koordinator och samman
hållande lank för enheten. Förutom sedvanliga sekrete
raruppgifter kommer Du att administrera Bluetooth Ad-
optersavtal. Detta innebär bi a att sköta registrering, 
svara på frågor och skicka tillbaka avtal. Andra arbet
suppgifter blir att hjälpa nyanställda till rätta, samordna 
gemensamma resor och arrangera olika evenemang. 

Din formella kompetens bör vara lägst gymnasienivå 
med några års erfarenhet av administrativt arbete, gär
na från ett internationellt företag. Du har goda PC-kun-
skaper och behärskar engelska i tal och skrift Som per
son är Du serviceinriktad, initiativrik och flexibel. Du har 
ett strukturerat arbetssätt samt förmåga och intresse av 
att självständigt driva mindre projekt 

Kontakta: Örjan Johansson, 046-19 41 65, orjan.jo-
hansson@ecs.ericsson.se. Ansökan: Sekreterare-GH 
00:056, Ericsson Mobile Communications AB, Persona
lenheten, 221 83 LUND, peisonalenheten@ecs.erics-
sonje. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Portfolio 
Management Assistant 
Affärsenheten TDMA Systems (BMOA) utvecklar och 
säljer mobila kommunikationslåsningar inom standar
den D-AMPS/AMPS. Idag är nästan hälften av världens 
mobiltelefonabonnenter kopplade till D-AMPS/AMPS 
system. 

• Vi behöver förstärka vår enhet med en administra
tiv/analytisk person som skall stödja management 
främst vid Licensförhandlingar. Dina uppgifter blir att 
sammanställa och analysera information och fakta om 
konkurrerande företag. Du ansvarar även för underhåll 
av vår Patentdatabas och kordinerar aktiviteter för upp
byggnad av Ericssons Patent portfölj. 

I arbetsuppgifterna ingår även utskrift av brev, proto
koll och rapporter, sammanställning av statistik, rese. 
och konferensbokning samt sedvanliga administrativa 
uppgifter. Arbetet innehåller en hel del intemtionella 
kontakter med korrespondens på engelska, så du bör 
ha mycket goda språkkunskaper. 

Det är ett intressant och omväxlande arbete som 
ställer krav på ordningssinne, flexibilitet och samarbets
förmåga. Du skall vara van vid ett relativt högt arbets
tempo, vi söker dig som har gymnasieutbildning, even
tuellt eftergymnasial utbildning samt några års arbets
livserfarenhet 

Kontakta: Kasim Atfalahi, 08-404 45 48, kasim.alfala-
hi@era.ericsson,se. Ansökan: Portfolio Management As
sistant Ericsson Radio Systems AB, AH/HS Elisabet 
Grahl, 164 80 Stockholm, 
elisabetgrahl@era.ericsson.se. 

mailto:son@era.ericsson.se
mailto:kerstin.almblad@era.ericsson.se
mailto:son@era.ericsson.se
mailto:elisabetgrahl@era.ericsson.se
mailto:recruitment@edtericsson.se
mailto:towa.raak@era.ericsson.se
mailto:recruitment@edtericsson.se
mailto:berg@emw.ericsson.se
mailto:mikael.backstrom@emw.ericsson.se
mailto:kerstin.almblad@era.ericsson.se
mailto:ter@era.ericsson.se
mailto:mikael.eklund@era.ericsson.se
mailto:lotte.ramneby@era.ericsson.se
mailto:na.pelkonen@ecs.ericsson.se
mailto:ulf.larsson@era.ericsson.se
mailto:ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se
mailto:hansson@ecs.ericsson.se
mailto:elisabetgrahl@era.ericsson.se


KONTAKTEN NR 2 2000 J O B B N Y T T 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Sekreterare - KYS 
Fixed Radio Access är en affärsenhet med 350 anställ
da inom New and Special Business Operations (BN-
SO).Av dessa är vi 75 personer som arbetar på Espla-
nåden 3C i Sundbyberg. 

• Vi söker nu en sekreterare till chefen för enheten Fix
ed Radio Access. Du är utåtriktad, arbetar självständigt 
och har en inställning att service är en självklarhet Du 
ingår i ledningsgruppen som består av 7 personer. Du 
skriver mötesprotokoll, förbereder underlag, arrangerar 
möten, beställer resor/skriver reseräkningar, är tidrap-
portör, granskar fakturor, passar chefens telefon, är 
kontakten på kontoret när chefen reser, ansvarar för 
maskinrummet och kontorsförrådet Du är även med
lem i User Board som är ett användarforum inom I5/IT-
frågor. Du har naturligtvis ett nära samarbete med en
hetens två övriga sekreterare. 

Vi använder ESOE. Goda kunskaper i engelska samt 
ett uppbyggt kontaktnät och kännedom om rutiner in
om Ericsson är viktigt Endast internt Ericsson. 

Kontakta: Kjell-Gunnar Königsson, 08-4047946, kjell-
gunnar.konigsson@era.ericsson.se. Ansökan: Sekretera-
re-KYS, Ericsson Radio Systems AB, SG/ERA/KD/HS Ma
ri Skoglöf, 164 80 STOCKHOLM, mari.skoglof@era.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Projektadministratör 
för RBS Integrering & VeriHering av 3:e generationens 
mobiltelefoni, WCDMA 

• Du är en person som varit med ett tag och kan bidra 
med värdefull kunskap och erfarenhet Du känner 
kanske till att inom integrering och verifiering ansvarar 
vi för att för första gången sätta ihop, integrera, de pro
dukter som tas fram inom PU-WRN, produktenheten 
Wideband Radio Networks. Sedan tar vi reda på, verifie
rar, hur produkterna klarar kraven som ett komplett 
system. 

Projektadministratör i vårt nästa delprojekt inom l&V. 
Du får vara med från början och hjälpa delprojektle

daren bygga upp den delprojektorganisation som be
hövs i ett kommande projekt som ska ta fram RBS i 
nästa fas av 3GPP (WCDMA). Det handlar om att till

sammans med delprojektledaren ansvara för administ
rativa uppgifter som är en del av delprojektet. 

Vi är en ung växande enhet med hela världen som 
marknad. Vi sitter i Kistas modemaste lokaler. Enheten 
präglas av kreativitet och nyfikenhet och vi månar om 
mångfald. Nu söker vi dig som vill vara med att forma 
din och Ericssons framtid! Vår vardag inom l&V består 
av varierande arbetsuppgifter bi a felsökning, analys, 
problemlösning m m. Därför behöver vi inom RBS l&V 
en administratör med förmåga att utvecklas med den 
nya tekniken. Känner du att du kan bidra? Du är 
systemvetare eller motsvarande. Goda kunskaper i eng
elska är ett krav. 

Kontakta: Anette Engdahl, 08-757 21 48, anette.eng-
dahl@era.ericsson.se, Anna Lindvall, 08-404 76 62, an-
na.lindvall@era.ericsson.se. Ansökan: R/H 1340, Erics
son Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger Holmgren, 
164 80 STOCKHOLM, ansokan.PU-
WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB. 
STOCKHOLM 

Ericsson Business Consulting is the leading provider of 
Mobile Internet Business Solutions We deliver total so
lutions comprising advice, integration and managed 
services. The mission is to migrate the clients, large 
and fast growing enterprises, into the Mobile World 
and thus tum new business logic into a competitive ad
vantage for them. Today we are more man 4000 pro
fessionals represented in more than 30 countries all 
over the wortd. Please visit www.ericssonse/business-
consulting and http://consulting.ericsson.se. 

Assistant/Secretary 
- Human Resources and Operational Development Glo
bal Staff 

• This position offers you a challenge to work with 
both HR and OD issues within the global staff of the 
Business Unit-Ericsson Business Consulting, Nacka 
Strand. The tasksYou will be the administrative center 
of global functions HR & OD and give support and assi
stance to the Director of HR & OD and the unit's staff. 
This means, for example, information spreading, home
page administration, personnel administration, and 
support in finance estimate and follow-up for the de
partment correspondence, and travel and conference 
arrangements. 

We would like you to be a team player but also to 
have the ability to work independently. You are able to 

run several parallel projects under pressure. You enjoy 
solving problems, to take initiative and to identify im
provement areas and generate practical solutions. 

You have several years of experience from similar 
work. Experience from a HR department is a plus You 
have an excellent knowledge of and interest in the MS-
Office applications and Internet/Intranet You have ex
cellent communication skills, spoken and written. Flu
ency in spoken and written English is required since 
contacts with the global organization are frequent 

Contact: Lars Ander, Director HR and OD, +46 70 590 
17 32, Johanna Carlsson, HR Officer Global Staff, +46 8 
422 21 84. Application: Assistant/Secretary-Lars Ander. 
recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Assistant 
Established in June 1999, Ericsson Services is the new 
name for service excellence within Ericsson, a Business 
Unit in the Network Operators i Service Providers seg
ment Ericsson Services combines the best elements of 
SO's service unit network to create a single focused or
ganization. The resuH-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 solutions 
please visit our website at 
http://ericssonservices.ericsson.se/. 

• For our Unit Network Design & Performance Impro
vement we are now looking for an Assistant/Secretary. 
Your role will be supporting the Manager of the depart
ment and the unit staff. Your primary tasks include in
formation spreading, handle correspondence, take mi
nutes of meetings, travel arrangements and support in 
production of presentation material etc Your role will 
be central in our organisation, as much of the work de
pends on you running the issues independently and 
following up others on a lot of different tasks. 

We are working on a global base, so we need a per
son who has good knowledge in English both spoken 
and in writing as well as good Ericsson knowledge. You 
should manage the Microsoft Office Package. 

You have to be comfortable with working indepen
dently and making decisions in a fast moving interna
tional environment You should at least have a couple 
of years experience within qualified secretarial jobs. 

Contact GPD/C Anders Persson, 08-58531301, an-
ders.a.persson@era.ericsson.se, ERA/GH Agneta Hjer-
tén, 08-7572902, agneta.hjerten@era.ericsson.se. Ap
plication: Assistant Ericsson Radio Systems AB, 
SG/ERA/GH Anna Häger, 164 80 Stockholm, anna.ha-
ger@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Vill du jobba med en produkt dör dina idéer kan an
vändas av miljontals människor världen över redan 
imorgonTDe idéer och produkter vi utvecklar används 
dagligen av miljontals CSM användare i såväl Sverige 
som hela världen. CSM växer idag kraftigt i antal 
abonnenter och inom Ericsson styr och bidrar vi bil 
denna tillväxt genom att kontinuerligt tillföra ny teknik. 

Nu öppnar sig nya möjligheter för CSM som kommer 
att bli det första mobila systemet för multimedia. Inför 
detta accelererar vi vår utveckling inom områden som 
Data Com, bredband, TCP/IP, Network Operation samt 
migration till olika standarder.! CSM-systemet år 
basstationen den i särklass mest sålda produkten och 
även den produkt som har den största teknikbredden. 
Den innefattar t ex radio, signalbehandling, paket och 
bredbandstransmission, processorplattformar, kraft 
och klimatsystem. 

Vi inom Base Station System Features i Kista utveck
lar applikationer i basstationen för att mota framtidens 
krav med nyo låsningar för CSM. Till detta söker vi nu 
följande tjänst 

Teknikadministratör 
Vårdar vår dokumentation och vara databaser. En roll i 
nära samarbete med vara konstruktörer och projektle
dare. Du gillar att ha ordning och reda. 

Kontakta: Pär Janby, 08-7573486, par.janby@era.erics-
son.se. Ansökan: Teknikadministratör, Ericsson Radio 
Systems AB, LR/H la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, 
ingegard.pettersson@era.ericsson.se 

ERICSSON ERISOFT AB, LULEÅ 

Systemadministratör-IS/IT 
IS/TT ansvarar för drift av Ericsson Erisofts datorer och 
nätverk. Samt ger allmänt IT-stöd till utvecklingsenhe
ter 

Vi söker med ljus och lykta efter duktigt folk till 
utvecklingen av framtidens mobiltelefoni! 
Var med och utveckla driftstödsystemet till framtidens mobiltelefonisystem! Det är byggt med moderna 
teknologier som Java, Corba, XML, HTML, IP, UML etc och ska exekvera på UNIX och NT datorer. 
Du far arbeta med spjutspetsteknologi i skickliga team med kontaktytor över hela världen och vi söker: 

Befattningar 
• Projektassistent (R/H 1372) 
• Konfigurationsansvarig (R/Hl396) 

• Systemledare (R/H1222) 
• Ansvarig för kunddokumentation (R/H139D 
• Expert på IP-säkerhet (R/H 1392) 

• GUI-konstruktion i Java (R/H 1344) 
• Systemarbete O&M (R/H1345) 
• Integratör/konstruktör av Javaprogramvara (R/H 1346) 
• Expert på ClearCase och ClearMake (R/H 1407) 

• Delprojektledare (R/H 1302) 
• Integrator (R/H 1303) 
• Verifierare (R/H 1304) 
• Unixtekniker (R/H13O5) 

Kontaktperson 
torbjorn.a.andersson@era.ericsson.se 
08-757 19 44 

ulf.larsson@era.ericsson.se 
08-764 14 29 

martin.rolf@era.ericsson.se 
08-585 314 18 

per.larsson@era.ericsson.se 
08-757 30 07 

Gå gärna in på W W W . O S ä . t\\X - där hittar du mer information! Om du är ratt peison skapar vi de förutsättningar och utmaningar 
som krävs för att du ska utvecklas i takt med mobiltelefonin — eller ännu snabbare! Kontakta oss snarast. Vi behöver dig verkligen. 

Produktenheten Bredbandiga radionät (Product Unit Wideband Radio Networks) utvecklar nya system och produkter för Ericssons bredbandiga 
mobiltelefonisystem, tredje generationen, UMTS. Systemen bygger på bredbandig CDMA (WCDMA) radioteknologi och ATM-transmission. 
Produktenheten ligger i Kista, Stockholm. Vi är en ung organisation med "högt i tak". Arbetet sker i en spännande miljö där standardisering och 
utveckling sker parallellt. Detta ger dig stora möjligheter att påverka både de tekniska lösningarna och ditt eget arbete. 
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• Vi söker en systemadministratör somkan hjälpa oss 
att utveckla och administrera vår datormiljö bestående 
av UNIX, och NT-system. DU bör ha flerårig eftergymna
sial utbildning och gärna erfarenhet av serverdrift 
och/eller programmering. 

Vi värdesätter din stora förmåga att skapa goda rela
tioner till vara användare som finns på tre kontor. 

Kontakta: CC Nordlund, 090-153068,070-3712983, 
Cari-Custav.Nordlund@epl.ericsson.se. Ansökan: Syste-
madministratör-IS/IT Luleå, Ericsson Erisoft AB, Box 
920,971 28 LULEÅ 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Integratör/verifering 
programvara 
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom Ericsson 
för försvarselektronik och mikrovågskommunikation 
samt är centrum för Ericssons forskning och utveckling 
inom mikrovågsteknik och höghastighetselektronik En
heten utvecklar databehandling till mark, och fartygs-
baserade radarsystem för försvar och såkerhetsfräm-
jande verksamhet Vi arbetar med flera olika projekt för 
kunder runt om i världen. Vara programvaruprodukter 
hanterar t ex målföljning, sensorsimulering och anvån-
dargränssnitt 

• Vi söker dig som vill arbeta med integration och veri-
fiering av programvarusystem. I arbetet kan också ingå 
utveckling av testprogramvara samt uppbyggnad av 
system för test och verrfiering. 

Arbetsuppgifter Kännetecknade för utvecklingsarbe
tet är: Arbete i projektgrupper. Integrationsdriven, inkre
mentell utveckling. Teamarbete. Ett gott metodstöd för 
utveckling, inklusive verifiering och projektstyrning, 
verktygsstöd för integration och verrfiering. Vara del
system kännetecknas t ex av realtidskrav, objektoriente-
rad arkitektur, komponentteknologi, programspråk som 
Ada-95, C, Visual C++ och Java, kommunikationsstan
darden CORBA, COTS-plattfbrm (Commercials Of The 
Shetf) som t ex Sun arbetsstationer, Unix, VxWorks och 
WindowsNT. 

VI söker dig som har erfarenhet av programvaruut
veckling, god samarbetsförmåga, gärna kunskap i Unix 
och vill ha ett utmanande arbete med att integrera och 
verifiera vara system. Ansökningsformulär 

Kontakta: PerScherman, 031-747 1517, petscher-
man@emw.ericsson.se. Ansökan: Integratör/verif. pro
gramvara ref nr 99-214, Ericsson Microwave Systems 
AB, Personal och Organisation, 431 84 MÖLNDAL 

ERICSSON CABLES AB, SUNDBYBERG 

IT-ANSVARIG 
Vill du jobba i det lilla företaget i den stora koncernen? 
Ericsson Cables år en kunskapsbaserad organisation 
med stor erfarenhet av kabel, och nätlösningar. Vi er
bjuder system och lösningar för terminering och skarv-
ning i telekom, infokom, och kraftnät Läs mer om oss 
på vår intemetsajt wvm.ericsson.se/cables IT-verk-
samheten inom Ericsson Cables supportar idag 1300 
användare i främst Falun, Hudiksvall och Sundbyberg. 
Vi sköter driften av ca 50 lokala NT-servrar och helpde-
sk mot ca 300 användare. 

• Ansvara och leda den lokala IT-dnften i Sundbyberg. 
Ansvara och leda den lokala helpdesken i Sundbyberg. 
Organisera den lokala verksamheten för att mota upp
ställda krav och mål. Upphandling av varor och tjänster 
för verksamheten i Sundbyberg. Ce IT-tekniskt stod till 
Ericsson Cables övriga avdelningar. Delta och vara del
aktig i Ericsson Cables centrala IT-process arbete. Detta 
arbete omfattar bi a utveckling av nuvarande IT-verk
samheL utredningar, projektledning/ samordning och 
upphandlingar. I arbetet ingår också systemansvar för 
en del av Ericsson Cables applikationer, samt en del re
sor i tjänsten. 

Erfarenhet av att leda drift och helpdesk i ett större 
företag. Högskoleutbildning inget krav, men minst 3 års 
yrkeserfarenhet från IT-verksamheL Van att uttrycka sig i 
tal och skrift, även på engelska. Vana att genomföra för
studier, leda projekt och utvärdera lösningsaltemativ. 

Eftersom arbetet innebär mycket kundkontakt, är du 
serviceinriktad och har lätt för att sätta dig in i kunder
nas problem och önskemåL Du inser också betydelsen 
av upptider och tillgänglighet för användarna. Du vet 
också att dett ibland kräver insatser på obekväma tider. 
Mor av dig så får du veta mer! 

Kontakta: Uff Henell, 0650-363 17, 
ulf.henell@eca.ericsson.se, Katrin Kopp, 08-764 0384, 
katrin.kopp@eca.ericsson.se. Ansökan: 1T-ANSVARIC, 
Ericsson Cables AB, SL/ECA/N/HC Katrin Kopp, 172 87 
Sundbyberg, katrin.kopp@eca.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING SVERIGE 
AB, STOCKHOLM 

12 Mail Support 
• Vi behöver förstärka vår bemanning på Outlook Sup
port, för support gentemot Ericssons anställda i Sverige. 

Vi söker dig som har kunskaper inom MS Exchange Ser
ver och Outlook Client, gärna MCP-certifierad på Ex
change Server och Windows NT, samt har lätt för att ut
rycka sig i tal och skrift 

Dina arbetsuppgifter kommer bl.a. att bestå av följan
de: bistå med 2nd line support bil Ericssons anställda 
via felrapporteringssystemet WlH/ARSadministration av 
mailboxar och Public Folders till viss delsamt även sup
port av tilläggsprodukter till MSE Outlook. I dagsläget 
supportar vi även Memo for Windows, Netscape mail 
samt Unixklienter som har sin mail kopplad mot en Ex-
changeserver. 

VI söker dig som har erfarenhet från supportområdet, 
är ansvarstagande, serviceinriktad och utåtriktad samt 
har lätt för att sätta dig in i problem av olika slag. Du 
tycker om ett högt tempo och varierande arbetsuppgif
ter. Arbetet kräver goda kunskaper i svenska och eng
elska. 

Kontakta: Asa Terander, 08-585 336 86. Ansökan: L2 
Mail Support-Åsa Terander. 
recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Manager Operations 
IT Lund 
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säljer 
och marknadsför mobiltelefoner över hela världen. Till 
Lund söker vi en enhetschef för Operations inom IT i 
Lund. 

IT Operations ansvarar för drift underhåll, kommuni
kation och problemlösning inom den lokala enheten 
Lund. Ansvaret omfattar datatrafik, telefoni samt imple-
mentationer lokalt Som chef för Operations har Du det 
övergripande ansvaret får enheten vilken idag består 
av ca 17 personer. 

Viktigaste ansvarsområden är bla: Planering av 
verksamheten och personalledning. Koordinering med 
övriga enheter inom den lokala OD/IT-siten. Planering, 
beräkning och implementation av nya system. Initiativ
tagare och ledare av förändringsarbete. Utveckling av 
enheten och medarbetarna samt dokumentering av 
verksamheten. Leverantörskontakter. 

• Vi söker Dig med erfarenhet av stora förändringsar
beten och komplexa affärsstrukturer där IT-verksamhe-
ten på ett operativt satt stödjer affärsprocesserna. Som 
person bör Du ha bra ledaregenskaper och vana att an
svara för 10-15 personer. God teknisk kompetens och 
teknisk orienterad tex. LAN, WAN, operativsystem, kom
munikation etc. 

Kontakta: Gert-Ove Sighurdsson, 046,19 46 80. Ansö
kan: Manager Operations IT Lund, HL 00:049, Ericsson 
Mobile Communications AB, Personalenheten, 221 83 
LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING SVERIGE 
AB, STOCKHOLM 

Mobile Business Systems är en nystartad konsultenhet 
inom Ericsson Business Consulting som har till uppgift 
att ta fram och leverera mobila lösningar integrerade 
med företagens affärssystem. Exempel på lösningsom
råden kan vara mobil försäljning, mobil service, mobila 
banktjänster samt lösningar inom transportområdet 
Enheten kommer att fokusera på den externa markna
den utanför Ericsson. Till denna enhet söker vi nu: 

Afffärsutvecklare 
• Du har ett antal års erfarenhet från logistik eller 
bank, och finansområdet Du har arbetat med IT-frågor 
antingen som konsult eller i någon linjebefattning. Du 
är van att själv eller i grupp tillsammans med nya kun
der arbeta fram nya lösningar som kan leda fram till 
nya affärer för en större projektgrupp. Du har intresse 
för ny teknik i allmänhet och mobilitet i synnerhet Du 
har lätt att lära och förmåga att skapa nya lösningar. 

Systemarkitekt 
• Du har ett antal års erfarenhet av att utforma teknis
ka lösningar med hjälp av den senaste tekniken. Du har 
jobbat med affärskritiska system och är väl medveten 
om vilka krav en verksamhet ställer på denna typ av 
system samt har dokumenterad erfarenhet av syste
mutformning under dessa förutsättningar. Du har ett 
brinnande intresse för IT-branschen och håller dig stän
digt uppdaterad med vad som händer. Du är intresse
rad av utvecklingen inom det mobila området och har 
hunnit jobba en del med de tekniska lösningar som 
finns inom detta område i nuläget Du bör ha jobbat 
med något av de vanligaste affärssystemen i branschen. 
Erfarenhet från antingen logistik eller bank, och finans
området är en merit men inte ett krav. 

För bada tjänsterna gäller att du är kundfokuserad 
och serviceinriktad. Du har lätt att arbeta med nya kun
der och medarbetare såväl i grupp som ensam. Du är 
konsuftmannamässig och beredd på art jobba på olika 
platser beroende på var kunden finns. Du behärskar 
engelska i tal och skrift. 

Kontakta: Åke Gustavsson, 070-557 24 21. Ansökan: 
Mobile Business Systems + sökt tjänst 

recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

Exchange support 
Korn med i Ericsson IT Services globala team, beståen
de av ca 1000 medarbetare med unik kompetens inom 
IT och kommunikation. Ericsson IT Services främsta 
uppgift år att förse Ericsson med förstklassiga globala 
IT-lösningar och, som ett resultat av detta, hjälpa Erics
son att vara den ledande leverantören i den nya tele-
comvårlden. Ericsson IT Services svarar för ett av värl
dens mest expansiva, geografiskt mest spridda och 
komplexa nätverk. Detta innebår uppdrag i såväl 
Stockholm som Dallas och Kuah Lumpur. 

• Vill du ha ett spännande jobb? Vår Service area arbe
tar med koncernens PC och e-mail miljö (ESOE och ES-
GP), ett ansvar som förpliktigar. Vi behöver förstärka vår 
bemanning för Exchange administration och support 
gentemot Ericssons Helpdeskar i Europa och Afrika. 

Vi söker dig som har kunskaper inom MS Exchange 
server och Outlook samt Windows NT, gärna MCP certi-
fierad. Dina arbetsuppgifter kommer bi a bestå av sup
port/problemlösning via felrapporteringssystemet WIH, 
administration av Mailboxar, Public Folders, distribu
tionslistor och tilläggsprodukter till MSE Outlook. Doku
mentering och utveckling av vara arbetsrutiner. 

Vi söker dig som har erfarenhet och brinner för sup
portarbete. Du är ansvarstagande och van att både ar
beta självständigt och i team. Du måste ha en hög ser
viceanda och gilla att ha många bollar i luften. Du tyck
er om att ha varierande arbetsuppgifter. Du har lätt för 
att uttrycka dig i tal och skrift och har mycket goda kun
skaper i engelska. Välkommen med din ansökan senast 
den 20 februari. 

Kontakta: Agnetha Ringheim, 08-568 637 29. Ansö
kan: Exchange support / Agnetha Ringheim. recruit-
ment@edt.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

Mobile E-Commerce 
Consultants 
(o the Global Practice, Mobile E-Commerce. The sales 
budget for year 2000 is 300 MSEK (but the corporate 
expectations are higher). To achieve this, the goal for 
the practice area is to support the local companies 
with: Business S Sales Support Competence, Develop
ment Resource management Global Network, Work 
Methods, Check lists, References Reuse. 

• As a consultant in the global practice you will work 
as a global consultant 60% of your time. The other 
40% you will work with the areas described above. You 
have to be prepared to travel a lot Organizationally you 
will belong to the Global Practice but you can be 
hosted anywhere. The Practice will consist of 5 to 10 
consultants. 

Contact: Leif Eriksson, +46 8 585 310 16. Application: 
Mobile E-Commerce Consultants. 
recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Datorsupport -
GSM Radiobasstationer 
ERA/LR utvecklar radiobasstationer för GSM och har ca 
1000 anställda. LRB/D Datorsupport sköter den lokala 
supporten i unix, och PC-miljö för alla användare inom 
KI/ERA/LR. 

• Vi söker nya medarbetare som ska hjälpa oss att ut
veckla och administrera datormiljön. Områden där vi 
behöver förstärkning är: Unix (Sun Solaris system adm. 
NT (system adm i lab-miljö). Webteknik (administration 
av web-servers). 

De vi söker ska ha några års eftergymnasial utbild
ning inom IS/IT (gärna civilingenjör eller motsvarande) 
och flerårig erfarenhet av serverdrift, programmering el
ler liknande. För webservertjänsten gäller erfarenhet av 
webadministration, grafisk layout samt helst kunskap 
om databaser. 

Personliga egenskaper som vi sätter värde på är initi
ativförmåga och kreativitet ansvarskänsla samt natur
ligtvis förmåga att skapa goda relationer till vara dato
ranvändare. 

Datorsupportgruppen består av ca 12 man, som ar
betar med unix och PC för utveckling och verifiering, 
PC/unix-integration, en del applikationer, datornätet 
samt webservers och databaser. 

VI är också beställare gentemot Ericsson Data 
(BCS/BCT) av vårt driftavtal för kontors-PC (ESOE) och 
vår helpdesk. Vi ser nu även att LR börjar spridas geo
grafiskt vilket kommer att kräva nya lösningar för att 
tillgodose vara partners behov. 

Kontakta: Stefan Kvist 08-7641271, 
stefan.kvist@era.ericsson.se, Johanna Ros, human re

sources, 08-58533874. Ansökan: Datorsupport-GSM 
Radiobasstationer, Ericsson Radio Systems AB, LR/H la 
Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, ingegard.petters-
son@era.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

Nät och Systemövervakare 
Vår grupp består idag av 32 personer som arbetar får-
delade på 3-skift 24 timmar om dygnet 365 dagar om 
året Vi övervakar Ericssons centrala system samt kon
cernens globala nätverk VI övervakar även system och 
nät för externa kunder. Övervakningen sker från EMOS 
plattform som är Ericsson IT Services globala verktyg 
för övervakning. 

• Vi söker nu flera medarbetare inom områdena Stor-
dator/Mainframe-miljö och Nätövervakning med ar
betsplats i Älvsjö. 

Som operatör/övervakare inom Stordator/Mainfra-
me-miljön har du erfarenhet inom alla eller några av 
följande områden: MVS/OS390, JES, IMS, CICS, DB2, 
OPC 

Som operatör/övervakare inom området Nät har du 
erfarenhet inom följande områden: CISCO/BAY-routers, 
1DNX, X.25 (ERIPAX), TCP/IP nätverk, och datakommu
nikation. 

Du har även god samarbetsförmåga, är kund, och 
serviceinriktad, har ansvarskänsla, god social kompe
tens och behärskar det engelska språket Du ska tycka 
om teknik och vara problemlösare. År du intresserad av 
att vara med om detta, är du välkommen att kontakta 
oss snarast Skicka in din ansökan senast den 20 febru
ari. 

Kontakta: Christina Åkerblad, 08-568 622 06,. Ansö
kan: Nät, och Systemövervakare/Christina Åkerblad. 
recmrrment@edtericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, UMEÅ 

Vår enhet inom Ericsson Business Consulting arbetar 
med stödsystem för produktutveckling och hantering 
av produktinformation. Vara system används inom 
Ericsson över hela världen. Systemen är utvecklade 
med client/server teknik där serverdelama finns i IBM, 
Windows NT eller UNIX miljö och clientdelama i UNIX 
eller Windows miljö. Som utvecklingsmiljö får clientde
lama använder vi främst Visual Basic och JAVA I Umeå 
år vi en mindre grupp som år under uppbyggnad. Vi 
behöver nu förstärka vår bemanning med ytterligare 
systemutvecklare. 

Systemutvecklare 
• önskvärda kvalifikationer: De medarbetare vi söker 
till Umeå bör ha erfarenhet av systemutveckling av cli-
ent/server-baserade informationssystem. Vi ser gärna 
att du har erfarenhet av objekt och komponentoriente-
rad systemutveckling på Microsoft plattformen. 

Det är en fördel om du har någon erfarenhet av föl
jande: Visual Basic, Visual C++, COM, ASP, IIS, MTS Ja
va, Visual Cafe, CORBA 

Som person är du intresserad av ny teknik och mo
derna utvecklingsmiljöer och verktyg. Vi lägger stor vikt 
vid din sociala profil, initiativförmåga och att du har lätt 
för att samarbeta. Du har högskoleutbildning och gärna 
några års erfarenhet Vi erbjuder dig ett varierande ar
bete som innebär stora möjligheter till utvecklande och 
stimulerande arbetsuppgifter. Välkommen med din an
sökan senast den 20 februari. 

Kontakta: Ingrid Westman, 090-15 32 41, Jan Nyman, 
08-726 34 22. Ansökan: Medarbetare till Umeå. recruit-
ment@edtericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

PC-support 
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd och 
bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är 
verksamma inom radioaccess system får trådlös telefo
ni, basstationer, antennära produkter och transmis
sionssystem för analoga och digitala nätverk. Huvud
delen av vår verksamhet finns i Kista och vi år idag ca 
1400 anställda. Inom 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 år flyhånta, snabbfotade, jordnära, 
kundnära och uppfinningsrika. Det handlar verkligen 
om passion för det vi gör. 

• Du kommer att ingå i en supportfunktion för företa
gets PC-support och arbeta med installation av såväl 
hård, som mjukvara. Du kommer också att arbeta med 
användarstöd där du hjälper vara användare per telefon 
och på plats med alla typer av PC-problem. 

Du har minst fyraårigt tekniskt gymnasium eller lik
värdig utbildning samt dokumenterad utbildning i 
DOS/Windows och NT. Du har gedigen praktisk erfaren
het av att arbeta med PC-support och PC-teknik. VI sö
ker en självgående person som kan strukturera sitt ar
bete, är stresstålig och har god hand om interna kun
der. 

mailto:Cari-Custav.Nordlund@epl.ericsson.se
mailto:man@emw.ericsson.se
http://wvm.ericsson.se/cables
mailto:ulf.henell@eca.ericsson.se
mailto:katrin.kopp@eca.ericsson.se
mailto:katrin.kopp@eca.ericsson.se
mailto:recruitment@edtericsson.se
mailto:personalenheten@ecs.ericsson.se
mailto:recruitment@edtericsson.se
mailto:ment@edt.ericsson.se
mailto:recruitment@edtericsson.se
mailto:stefan.kvist@era.ericsson.se
mailto:son@era.ericsson.se
mailto:recmrrment@edtericsson.se
mailto:ment@edtericsson.se


Project Logisticians, Master Planners/ 
Supplier Developers, Project Managers, 

Testers and SW Handiers 
Supply Unit Fast Track Packages is the new name for the 
former Supply Unit Switching. We have been given the 
responsibility for supplying standardised Product Package 
switches for GSM Systems, TDMA Systems and Wireline 
Systems to customers throughout the world. 

Our Supply Unit is relatively young, but has developed 
quickly — we have a good mix of different age groups, 
backgrounds and nationalities. We work in a pleasant office 
environment in Sundbyberg. 

Supply is a key area for Ericsson and the Supply Units 
are responsible for operating the supply flow from the fac
tories to the customer site. The Supply Units are being 
given an increased level of responsibility and a lot of our 
work deals with changes and improvements to increase 
profitability and to reduce lead times in the whole supply 
chain. 

Our task is to improve delivery performance ro our cus
tomers and to implement new supply concepts such as: 
• Direct ordering from customer 
• Direct shipment to site 
• Make-to-order with merge-in-transit 
• Delivery of complete sites 
• Direct invoicing to customer 
• SW loading at factory 
• SW licensing 

Supply Unit Fast Track Packages is working with Order 
Management, Supply Management/Master Planning, 
Support and Information to the Market Units in supply 
issues, SW Licensing, Assembly" and Test of Market Adap
tation switches, Data Transcript and Operational Deve
lopment. During this year, SW/MAS handling will be 
added to the tasks. 

Supply Unit Fast Track packages now needs to expand 
to meet the increased volumes and the requirements on 
improvements in the supply chain. We need to employ 
Project Logisticians, Master Planners/Supplier Developers, 
Project Managers, Testers and SW Handlers. 

Project Logisticians 
We have a need for experienced, enthusiastic logisticians 
to handle an increase in delivery volume, and the expected 
expansion in our scope of supply. 

You will be responsible for coordinating complete deli
veries of AXE nodes to the various Market Units and our 
Direct Markets. These solutions will include elements 
such as pre-loaded software, and implementation services, 
and will be in line with methods taken from rhe TTC 
Global Programme. 

We are looking for people who are interested in 
working with our new supply processes, and can drive 
complex node project deliveries to our customers through
out the world. 

You ideally have a strong background in logistics work. 
Knowledge of project management methods (eg. PROPS) 
is a plus. You are enthusiastic, interested in helping our 
customers, communicative, and open to new ideas and cul
tures. You should also be prepared to travel. 

We believe that you will specifically have a background 
in Logistics, and dealing with customers. This will be 
complemented with an educational standard that is at least 
secondary level ("Högskoleutbildning"). You will be ser
vice-minded, and able to work independently. 

Because we deal with many Market Units in all parts of 
the world, the ability to speak and write English fluently 
is a pre-requisite. 

Contact: Mats Almdal, phone +46 8 585 346 34 
mats.aUndal@era.ericsson.se for more information 

Master Planners/ 
Supplier Developers 

There is a need to strengthen the unit with experienced 
master planners/supplier developers to handle the increased 
product scope and the new supply concepts. 

You will be responsible for purchasing and stock mana
gement for a specific range of products and to develop 
supplier relations on an operative level. Your focus will be 
to continuously and actively improve delivery precision 
together with our suppliers. In addition you will run 
improvement projects within the area of master planning 
and supplier development, for example make to order 
introduction, supplier measurements and forecast accuracy. 

The position requires communication and coordination 
with different units/organisations both internally within 
Ericsson and with external suppliers - within Sweden, as 
well as internationally. 

You should have a solid background in Purchasing (or 
Logistics) and Vendor development complemented with 
project management skills. Your educational standard 
should be at least secondary level ("Högskoleutbildning")-
You will be a strong "driver", target oriented and be able 
to work independently. At the same time you should have 
strong communication and social skills. Fluency in 
English is required. 

Contact: Marianne Karlsson, phone +46 8 757 20 58 
marianne.karlsson@era.ericsson.se for more information. 

Project Managers 
The Supply Unit needs people with a background in 
Logistics to run improvement projects. 

A number of new concepts are ro be introduced and the 
supply flows for GSM Systems, TDMA Systems and 
Wireline Systems will merge. This will call for a number 
of long and short term projects, both internally and toget
her wirh Market Units and Suppliers. 

We need both experienced project managers and people 
with little experience but with a project manager attitude, 
however a background in Logistics is a prerequisite, pre
ferably also experience from having worked at a Market 
Unit outside Sweden. Fluency in English is also a pre
requisite. 

Contact: Lars Sundvall, phone +46 8 404 21 80 
lars.sundvall@era.ericsson.se for more information 

Senior Installation 
Tester, AXE 

Our Node Construction and Test area, working wirh the 
pre-loading and pre-testmg of AXE Switching hardware 
for both the fixed and mobile networks, needs a Senior 
Installation Tester to complement it's young, 7-member 
team. 

You will work with node and installation testing of 
both GSM and fixed networks ~ both in old and new hard
ware platforms (BYB 202 & BYB 501). The work is mainly 
directed at the hardware testing of AXE Switches, in 
which we pre-load and pre-test the hardware in order to 
simplify and reduce hardware testing on site. 

The unit's work is mainly carried out in Sweden, but 
we expect that soon there will be a need to travel overseas 
for specific assignments. These assignments will be of 
varying length, dependant upon the size and complexity of 
the node, but are expected to be on average 1—3 weeks per 
assignment. 

You will carry out the node and installation test, super
vising and increasing the competence of our existing per
sonnel, locally and in the field during overseas assign
ments. 

The above tasks will lead to a broader system knowled
ge within the area of node and installation testing of GSM 
and fixed networks, for yourself and our existing personnel. 

We believe you will have completed courses. Testing 1 
and Testing 2, or have equivalent AXE experience related 
to installation testing. You will have qualifications, and a 
background as a Senior Installation Tester in the field or 
equivalent 

The work requires that you can work independantly 
and as part of a team. You are prepared to take responsibi
lity, flexible and easy to communicate with. You are able to 
work under pressure. 

As this position requires you to deal with customers, 
and Ericsson colleagues from overseas, the ability to write 
and speak english is a pre-requisite. 

Contact: Per Sjöstrand, phone +46 8 585 347 03 

per.sjostrand@era.ericsson.se for more information 

SW Handling 
Within Node Construction & Test we are looking for can-
didares to Node Engineering. Node Engineering is respon
sible to supply Node unique SW, as well as HW-DT, to the 
factories. Node engineering consists of 12 persons who are 
using modern tools and office environment. 

Node Engineering is currently producing HW-DT 
based on inputs from Market units and ASOs. In order to 
improve the quality of SW levels we need qualified people 
in the SW area. The work to add corrections to MAS is 
initiated but YOU will be a key player in the development 
in this area. The main players in this area are ASOs, FSCs, 
MU s and ERA/LVZ. When the process to handle correc-
rions of MAS is set SU Fast Track packages will be able to 
serve all customers with up to date SW for new and up
graded swicches. 

YOU will work within a team of IE and DT people. 
We expecr that YOU can contribute with experience from 
relevant areas within AXE SW. Your work will be charac
terised by many contacts with other Ericsson companies. 
Travels will initially be needed in order to get the new pro
cesses in place. Initially the work will be wirhin BMOG 
but later on steps will be taken to make similarities with 
WS and BMOA. 

Above tasks will give YOU plenty of rooms for own 
initiatives and a large contact network within Eticsson. 

We are looking for YOU that, ideally, have a proven 
competence with SW handling. Your background may be 
from ASOs, FSCs or other relevant units. Expetience from 
work abroad is appreciated. YOU shall be able to, both 
verbally and orally, communicate in English. YOU shall 
be able to work independent and handle work on an inde
pendent and responsible matter. 

Don't wait with contacting us to get a new challenge in 
your career. 

Contact: Peter Ericsson, phone +46 8 585 346 91 

peter.ericsson@era.ericsson.se for more information 

Applications should be sent to: 

Ericsson Radio Systems AB 
KI/ERA/LV/HS Kerstin Almblad 
16480 Srockholm 
kerstin.almblad@era.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON 
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J O B B N Y T T KONTAKTEN NR 2 2000 

Kontakta: Ann-Charlotte Eriksson, 08-404 41 39, Pia 
Bolmgren Svensson, personal, 08-585 341 35. Ansö
kan: PC-support, Ericsson Radio Access AB, 
KI/RSA/HPS Personal, Box 11,164 93 Stockholm, 

?rsa.ericsson.se. 

ERICSSON UTVECKLINGS AB. ÄLVSJÖ 

Medarbetare Datahelp 
• Arbetsuppgifterna består i: nyinstallationer av 
HW/SW (PC och UNIX), nyinstallationer av skrivare, 
ominstallationer, felsökning, viss reparationsverksamhet 
(mycket begränsat). 

Erforderlig kompetens för tjänsten: tekniskt kunnig 
inom installationsverksamheten för PC och UNIX, 
ESOE-kompetens, god samarbetsförmåga (lyhörd), ser-
viceinriktad (mycket kundkontakter). 

Kontakta: Gun-Britt Gustafsson, 08-727 3312, gun-
britt.gustafsson@uab.ericsson.se. Ansökan: UAB/A/ZK, 
Ericsson Utvecklings AB, Birgitta Friis, Box 1505 125 25 
Älvsjö, Birgitta.friis@uab.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

1st line 
TTC Application support 
• Vi behöver utöka vår 1st line applikationsupport 
med ytterligare 3 personer. Annonsen riktar sig till dig 
som är utåtriktad, positiv och vill jobba med support. 

Du kommer att: Ta emot ärenden via telefon och 
mail. Ge vara kunder hjälp och assistans i de olika ap
plikationerna som vi supportar. Registrera alla ärenden 
i ärendehanteringssystemet ARS (Action Request 
System). Kontakta kunden med en lösning. Följa upp 
ärenden. Sitta som spindeln i nätet mot 2nd och 3rd li
ne och även externa leverantörer. Bygga upp ett kon
taktnät mot olika Ericsson helpdeskar världen över. Du 
kommer att få delta i olika utbildningar för art kunna ge 
bra support på vara interna applikationer. 

Vi ser att du som söker har erfarenhet av suppor
tjobb. Du har servicekänsla, är stresstålig, är en lagspe
lare, har PC-vana, kan Officepaketet, konsultmannaskap 
och behärskar engelska i tal och skrift 

Kontakta: Karin Mellin, Kompetenschef, 08-568 640 
26, Carina Into-Matsson, Teamleader, 08-568 640 27. 
Ansökan: 1 st line TTC Application support, BCT/I/OTU. 
recruitment@edt.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

SERVICE AREA STRATEGIC DEVELOPMENT AND PRO
JECT MANAGEMENT 

The Service Area provides senior competence and re
sources within the areas of strategic development, pro
ject management business development and IT securi
ty, locally and globally. The Competence Area consists 
of very experienced people with intimate knowledge of 
IT infrastructure, inside and outside Ericsson. Tasks as
signed typically require a holistic view of our operatio
nal environment or detailed insight in very specific are
as. The spin off of this is ideas, suggestions, recom
mendations, strong views, hunches and beliefs of what 
to do next and where to go with our business. 

Competence Area manager 
• Your task as the Competence Area manager is to 
keep your staff occupied wfth interesting and deman
ding work and to catch and transform the good initiati
ves of your people to projects. Also you will be respon
sible for the special and general competence of the 
personnel in the Competence Area. 

Contact: Tommy Lindberg, +46 8 568 619 12. Applica
tion: Competence Manager Strategic Development 
recruitment@edt.ericsson.se. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Programkonstruktörer, 
signal och databehandling 
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom Ericsson 
för försvarselektronik och mikrovågskommunikation 
samt är centrum för Ericssons forskning och utveckling 
inom mikrovågsteknik och höghastighetselektronik 
Konstruktionsenheten FU/Tpå produktenhet AEW (Air
borne Early Warning) utvecklar signal och databe
handlingsfunktioner för flygande spaningsradarsyste-
met ERIEYE Radarn har både civil och militär tillämp
ning och vara kunder finns i Sverige och runt om i värl
den (mer om produkten, se www.ericsson.se/microwa-
ve/products/aem ) . 

Enheten består av en brokig skara erfarna och nyu
texaminerade, äldre och yngre, män såväl som kvinnor 
och i dagsläget är vi ca 10 medarbetare. Vi är uppde
lade på fem mindre enheter och täcker ett brett spann 
inom radarn, alltifrån lågnivåprogrammering mot håg-
frekvensenheter till högnivåprogrammering mot MMI 

och omgivande sensorer i flygplanet En stor del av ar
betet inbegriper signalbehandlingsoch målföljnings-
funktioner. Som plattform för vara program använder 
vi de senaste generationerna av VME-baserade Power
PC och Sparc-datorer med utvecklingsmiljö från bi a 
Rational. 

• Vi söker nu resursförstärkning till samtliga vara enhe
ter. Arbetet bedrivs i projektorienterade team vilket stäl
ler krav på flexibilitet och god samarbetsförmåga. Du 
har högskoleexamen och kunskap och intresse inom 
något eller några av följande områden: Ada95, C, Unix, 
VxWorks, CORBA, DSP, realtidssystem, maskinnära pro
grammering, objektorientering enligt UML. Ansöknings-
formulär 

Kontakta: Henrik Dotevall, 031-747 3453, henrikdote-
vall@emw.ericsson.se, Patrik Falk, 031-747 6646, 
patrik.falk@emw.ericsson.se, Agneta Groth, 031-747 
3619, agneta.groth@emw.ericsson.se. Ansökan: PRO-
GRAMVARUKONSTRUKTÖRER, SIGNAL OCH DATABE
HANDLING ref nr 00-013, Ericsson Microwave Systems 
AB, Personal och Organisation, 431 84 Mölndal 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

World Leader HTML 
BE A WORLD LEADER IN E-BUSINESS & INFORMATION 
MANACEMENT! Our work in the area ofe-Business and 
Information Management will quite literally change the 
face of Ericsson and the way we do business! A seam
less integration between technology and business will 
mean the difference between winning and losing in the 
New Telecoms World. Ericsson IT Services requires for
ward looking people to join a winning team that is ma
king this possible. The e-Business and Information Ma
nagement Service Area in EITShas end to end respon
sibility for Ericsson's e-Business capability plus the Sig
num and Directory Products and the other Corporate 
Initiatives of DataWarehouse, MasterData and Infor
mation Management 

Our Mission: To manage and support Global Busi
ness Solutions based on Corporate Initiatives in the 
areas ofe-Business and Information Management pro
viding reusability, Commonality and Decision support 

• Do you have a good knowledge of English, are servi
ce minded and have the skills to help shape the Service 
Area's offerings in the highly strategic area of the erics-
son.com portal? 

This could include services and activities such as: 
mailing list statistics content, publishing webmaster 
mail, general support/advice userid maintenance/idap, 
maintenance programming perl/cgi/asp/html www 
guidlines(toolbox). 

Good knowledge of HTML + knowledge of any of the 
following areas is an advantage: apache, NT, Solaris, 
Perl/CGI asp, sql 6.5, iis ,idap. 

Start is ASAP and the role will require close liaison 
with the e-Business Program and initially involve visits 
and close work with Ericsson in Rijen, Netherlands, 
starting with 2 weeks on site training. 

Contact: Inger Hilding, 08-726 34 27. Application: 
World Leader HTML, recruitment@edt.ericsson.se. 

EKONOMI & FINANS 

ERICSSON SHARED SERVICES AB, 
HALLONBERGEN 

Ekonom - Statutory & Tax 
Ericsson Shared Services AB tillgodoser affärsstödjande 
tjänster i vid bemärkelse till Ericssons bolag och enhe
ter i Sverige. Genom att samla kompetens inom ekono
mi, inköp och personaladministrativa tjänster ska Erics
son Shared Services AB förenkla och effektivisera kon
cernens administrativa rutiner. Verksamheten är place
rad i Hallonbergen för att såsmåningom placeras i 
Sundbyberg och omfattar ca 400 anställda. 

• Vi söker nu en ekonom till Statutory & Tax. Enheten 
består för närvarande av 5 medarbetare och ansvarar 
för årsredovisningar, deklarationer, skattefrågor samt 
sociala kostnadsfrågor. Vi erbjuder dig ett stimulerande 
och självständigt arbete med ansvar för beräkning upp
följning och analys av sociala kostnader med tyngd
punkt på hantering av pensioner. Du kommer att ha 
kontakt dels med externa instanser såsom SPP/PRI 
dels med berörda avdelningar inom Ericsson som 
handlägger näraliggande frågor. Arbetet förutsätter att 
du har gedigna kunskaper inom redovisning och god 
analytisk förmåga. 

Du är en positiv person, som trivs med ett högt ar
betstempo, tar egna initiativ och tycker om att vara 
med och utveckla rutiner och arbetssätt Du är nog
grann och har ett gott ordningssinne. Du är van att ar
beta med datorn som arbetsredskap. 

Kontakta: Göran Ekström, 08-508 788 16, Goran.ek-
strom Sesg.ericsson.se, Jan-Olof Segerfeldt 08-757 57 
54, Jan-olof.segerfelcrt@esg.ericsson.se. Ansökan: Eko
nom - Statutory & Tax, Ericsson Shared Services AB, 
HA/ESG/H, 172 81 STOCKHOLM 

Ekonomer 
till Accounts Payable 
• Du kommer att ha ett stort arbetsfält med varieran
de arbetsuppgifter med tyngdpunkt på registrering av 
fakturor samt många kontakter med kunder och leve
rantörer. Vi arbetar både självständigt och i team. 

Är Du ekonom med några års erfarenhet inom områ
det? Har Du goda kunskaper i engelska? Är Du nog
grann och service inriktad? 

Kontakta: Kicki Winroth, 08-508 787 30, kicki.win-
roth@esg.ericsson.se, Ylva Löfstrand, 08-508 788 64, yl-
va.lofstrand@esg.ericsson.se. Ansökan: Ekonomer till 
Accounts Payable, Ericsson Shared Services AB, 
HA/ESG/H, 172 81 STOCKHOLM 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING SVERIGE 
AB, STOCKHOLM 

Controller 
Business Consulting's specialty is to integrate and deli
ver mobile solutions for today's business and future bu
siness. We are focusing on Mobile E-commerce and 
Mobile Office. Our operation in Sweden has approxi
mately I 000 consultants and our customers are the 
rest of Ericsson as well as external customers. Our goal 
is to sell total solutions and to grow on the external 
market 

• The successful candidate will have a strong driving 
and independent profile. You have good analytical skills 
and you are a good communicator with the ability to 
get what you want. You also have great interest in wor
king with KPI and steering principles. 

You have an academic degree with several years of 
experience and you are fluent in English, since we are 
cooperating with units outside 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@edtericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Financial / Business Control 
Market interest in the new WCDMA based world stan
dard is booming! Our mission at WCDMA Systems is to 
ensure provisioning of the most competitive products 
and solutions for WCDMA based third generation mo
bile systems and terminals ensuring successful busi
ness to our customers. The area for our involvement 
covers end-to-end system solutions including Applica
tions, Service Network, Core Network, Radio Accesses, 
Management Systems and Terminals. 

• We are searching for a team player that will be part 
of our 'Operations Strategy and Control Unit' at WCD
MA Systems. You will lead or participate in the areas: 
Co-ordinate actual/forecast from BU/PU/MU/SU/ESP. 
Influence forecast directives and financial systems re
quirements. Control of ERA/U. Very good knowledge of 
financial systems and structure as used within Ericsson 
is a must To succeed you will also require extensive ex
perience from the R&D and/or Supply area. New ideas 
and a pragmatic approach are a necessary complement 
to traditional wisdom. 

We believe that you meet the following criteria: 
Good communication skills leading to comprehensive 
and constructive presentations of complex problems 
and situations. Analytical and structured thinking. A 
well-established contact network within Ericsson. Abili
ty to and interested in working with a holistic view. En
joying working in a networked and growing organisa
tion. 

Contact: Erik Ehrenfors, 08-585 341 09, erikehren-
fors@era.ericsson.se. Application: Financial/Business 
Control, Ericsson Radio Systems AB, UH Towa Raak, 
164 80 STOCKHOLM, towa.raak@era.ericsson.se. 

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, 
STOCKHOLM 

Medarbetare till TSS/BO 
Ericsson Treasury Services AB (TSS) ansvarar för intern-
banksfunktionen, förvaltningen av koncernens kassa 
samt valutaexponenringen inom Ericssonkoncernen. Vi 
arbetar också aktivt mot svenska och utländska kon
cernbolag med cash-management och valutariskhan
tering. Idag är vi ca 40 anställda på TSS. Vi är en av 
Europas största aktörer på finansmarknaderna och har 
nu globaliserat vår verksamhet genom att starta s.k. 
Regional Treasury Centers i USA Singapore och på Ir
land. 

• Då en av medarbetare på Back Office nu går vidare i 
karriären inom TSS, söker vi nu en efterträdare till ho
nom. Back-Office funktionen ansvarar bi a för avstäm
ning av affärer mot externa/interna motparter, för 

svenska och utländska betalningar samt för kontoav-
stämning. Vi tar dagligen också fram koncernens likvidi
tetsposition. Vår verksamhet förändras och utvecklas 
kontinuerligt, så möjligheterna är stora för projektarbe
ten i olika former. 

Du som söker denna tjänst har förmodligen minst 3-
årigt ekonomiskt gymnasium samt flera års erfarenhet 
av back-office arbete inom bank eller företag, ekonomi
avdelning eller liknande. Alternativt är Du relativt nyu
texaminerad civilekonom. Du är noggrann, stresstålig 
och utåtriktad samt har god PC-vana. Engelska behärs
kar Du självfallet i både tal och skrift. 

Kontakta: Jennie Dahlblom, 08-719 05 50, jennie.dahl-
blom@tss.ericsson.se. Ansökan: TSS/BO, Telefonaktie
bolaget L M Ericsson, HF/LME/P Maria Clewemar, S-
126 25 STOCKHOLM, maria.clewemar@lme.ericsson.se. 

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, 
STOCKHOLM 

Corporate Financial Control 
• HF/LME/DCA söker nya medarbetare till grupperna 
som ansvarar för den legala konsolideringen av Erics
son. Verksamheten i dessa grupper innebär täta kon
takter med koncernens dotterbolag, affärssegment af
färsenheter och marknadsenheter världen över. I arbet
suppgifterna ingår; att vara dotterbolagens kontaktper
son i samband med deras finansiella rapportering till 
moderbolaget framtagande och sammanställning av f i
nansiell information till styrelse och verkställande led
ning, segmentsledning, marknadsenheter och affärsen
heter framställning av underlag till koncernens årsredo
visning, kvartalsrapporter etc. utredning av konsolidera
de effekter vid ägarförändringar inom koncernen, be
svarande av frågor rörande koncernens finansiella rap
portering utbildning och stod i redovisningsfrågor till 
koncernens dotterbolag och andra enheter utveckling 
av processer och system. 

Arbetet ger en mycket god överblick över koncernens 
verksamhet och utveckling samt fördjupad insikt i hur 
koncernredovisning och operativ konsolidering funge
rar i en stor internationell koncern. Verksamheten är ut
präglat systembaserad och kräver god PC-kompetens. 
Du skall vara civilekonom, helst med inriktning mot re
dovisning och finansiering och gärna med erfarenhet av 
studier eller arbete utomlands. VI är i dagsläget 10 per
soner som arbetar med ovanstående arbetsuppgifter 
och vi behöver förstärka vara grupper. Periodvis arbetar 
vi mycket intensivt tillsammans och vi lägger därför stor 
vikt vid flexibilitet och social kompetens. 

Kontakta: Gunilla Johansson, 08-719 28 20, gunilla.jo-
hansson@lme.ericsson.se, Linnea Olsson, 08-719 21 
77, linnea.olsson@lme.ericsson.se, Maria Clewemar 
(Human Resources), 08-719 34 48, 
maria.clewemar@lme.ericsson.se Ansökan: Ekonom 
DCA, Telefonaktiebolaget L M Ericsson, HF/LME/P, 126 
25 STOCKHOLM, maria.clewemar@lme.ericsson.se. 

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, 
STOCKHOLM 

Linjeekonom 
• I arbetsuppgifterna ingår såväl arbete med bokslut 
som forecast för ERA-verksamheten inom vår affärsen
het Du kommer också att ansvara för utfall och linje-
forecast för affärsenhetens stabsfunktioner. Vara kon
taktytor är affärsenhetens ekonomer inom marknad, 
produktenheter och supply samt dessutom ERA:s con-
trallerfunktion och Ericsson Shared Services, finance 
(ESG). 

Du är en redovisningsinriktad gymnasieekonom med 
några års erfarenhet, gärna inom Ericsson. Alternativt är 
du en nyutexaminerad högskoleekonom som är intres
serad av ett jobb inom redovisnings- och bokslutsområ
det Det är ytterligare en fördel om du har kunskap om 
ERA:s ekonomimodell. Goda kunskaper i engelska är 
nödvändigt. 

Kontakta: Tomas Wennås, +46 8 404 28 35, 
tomas.wennås@era.ericsson.se. Ansökan: Linjeekonom, 
HF/LME/P Mats Bjerlöv, 126 25 Stockholm, mats.bjer-
lov@lme.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Assistant Accountant 
Ericsson is a market leader in mobile phones. In recent 
years, the mobile phone market has grown rapidly and 
Ericsson has played a key role in this success. 

• Our Controlling function within Global Customer 
Services is now looking for a new member to join the 
team of totally three people. As an assistant accountant 
you will be performing closing of the books each mon
th for our unit and make several different kinds of war
ranty reports. The reports contains income statement 
key ratios and analysis from an internal controlling per
spective, that is no external focus on taxes etc 

This post is a replacement for one of our team mem
bers that will be on maternity leave, and the time peri
od is from 1 March 2000 until 31 August 2001. Duties 
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will be handling booking of warranty invoices, being re
sponsible for making audits of inventory (like compu
ters, but no stock), reviewing reports from other parts 
of our organisation and solve different accounting pro
blems that might occur. We also want you to have an 
interest in developing our reporting further. In addition 
you will in the future be responsible for the account 
structure in our department 

You have recently received a Bachelor or Master of 
Science Degree in Business Administration, with ac
counting as your major subject or have a couple of 
years experience within the field. It is a great advantage 
if you have a good knowledge of Excel and Access. We 
assumethat you have a good command of both writ
ten and spoken English. 

Contact: Anders Stenberg, 046-19 30 25,070-585 41 
68. Application: Assistant Accountant, HL 00:060, Erics
son Mobile Communications AB, Personalenheten, 221 
83 LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se 

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB, 
SUNDBYBERG 

Contracts Manager 
Ericsson Software Technology AB is a leading software 
company within the telecom industry. We develop pro
ducts and services using the latest technology within 
mobile telephony and enterprise communications. 

• We are searching for a motivated and experienced 
colleague to the Partnering and Sourcing Unit of PU 
Mobile Prepaid. The unit is responsible for business re
lations with external suppliers, for evaluation of exter
nal companies and products and for establishing diffe
rent kinds of business partnerships. The work is done in 
close co-operation with our product managers and lea
ding suppliers of telecom/datacom SW and applica
tions. 

You will be the focal point for the day to day com
mercial activities (Not including Purchasing) towards 
one or more of our major suppliers. The main task is 
support to the Product Management and the Opera
tions Unit in driving and resolving Non Standard Issues 
raised by Ericsson local companies and Customers rela
ting to our external Suppliers. 

The responsibility also includes improvement work of 
our processes for handling external Suppliers. 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 fi
ve years of experience from similar work and/or from 
product management marketing or sales. Very good 
knowledge of written and spoken English is required. 

Contact: Bertil Peterson, Director, Partnering and Sour
cing, +46 8 404 58 31, bertil.peterson@era.ericsson.se. 
Application: CONTRACTS MANAGER 9912, Ericsson Sof
tware Technology AB, KA/EPK/HH Ann-Sofie Hjertsson, 
Box 518, 371 23 KARLSKRONA 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Inköpschef inom WCDMA 
Produktenheten Wideband Radio Networks (WRN) ut
vecklar nya system och produkter far tredje generatio
nens mobiltelefonsystem: UMTS. Denna nya världss
tandard bygger på WCDMA radioteknologi och ATM 
transmission. Produktenheten är placerad i Kista, 
Stockholm. 

• Vi söker en inköpschef till enheten Sourcing Compo
nents. Du kommer att ha inköpsansvar över allt materi
al till WCDMA-kretskort, vilket omfattar både elektronik, 
elektromekanik, mekanik och mönsterkort. Som chef 
kommer du att leda och utveckla verksamheten. Du 
kommer att ingå i en ung och nytänkande lednings
grupp för WRN Sourcing. VI sätter stort värde i att du är 
en drivande och karismatisk ledare. Du skall kunna en
tusiasmera och coacha en inköpsorganisation beståen
de av duktiga och viljestarka affärsmän/-kvinnor. Samti
digt skall du ha förmågan att styra leverantörer i den 
riktning vi vill. 

Det är önskvärt att du har några års erfarenhet av 
framgångsrikt arbete som inköpschef. Grundläggande 
är att du har ett analytiskt affärssinne och stor erfaren
het av förhandlingar. Arbetet innefattar ett nära samar
bete med vara utvecklingsenheter, varför det är merite
rande med övergripande kunskaper inom elektronikut
veckling och tillverkningsprocesser. 

Kontakta: Lars Norden, 08-404 92 01, 
lars.o.norden@era.ericsson.se. Ansökan: INKÖPSCHEF 
INOM WCDMA Ref nr R/H1374, Ericsson Radio Systems 
AB, ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, 
ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB. KUNGENS 
KURVA 

Projekt inköpare 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsfor 
produkter för Telekommunikation såsom strömförsörj
ningsutrustningar och -system, klimatsystem samt 
energiövervakningssystem och energirelaterade tjäns
ter. 

• Till vår sektion Development Purchasing inom enhe
ten Sourcing & Support söker vi en projekt inköpare 
med följande huvudsakliga arbetsuppgifter: Du kom
mer ansvara för att förse projekten med material ge
nom att självständigt hitta nya leverantörer. 1 arbetet in
går däför att göra sourcingplaner och producentanaly
ser men även att ta fram försörjningsstrategier. Du 
kommer arbeta i nära kontakt med projekten som be
drivs på vara produktenheter för att på ett tidigt stadi
um tillföra värdet av din tekniska och kommersiella in
köpskompetens i projekten. 

Arbetet kräver att du har en teknisk utbildning som 
grund att stå på, lägst gymnasieingenjörsexamen. Gär
na med en ekonomisk påbyggnad. Vidare bör du ha ar
betat med inköpsarbete gentemot konstruktion och 
produktion, gärna på något större företag. Meriterande 
om du har erfarenhet av SAP-R3 eller Eliza. Koncern-
språket är engelska vilket medför art du måste ha goda 
kunskaper i detsamma. Eftersom arbetet sker i nära sa
marbete 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 Gustafs
son (personal), 08-721 67 23. Ansökan: K99159 PRO
JEKT INKÖPARE, Ericsson Components AB, Cv.Ener-
gy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Strategisk inköpare 
till Supply 
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd och 
bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är 
verksamma inom radioaccess system för trådlös telefo-
ni, basstationer, antennära produkter och transmis
sionssystem för analoga och digitala nätverk Huvud
delen av vår verksamhet finns i Kista och vi är idag cir
ka 1400 anställda. Inom Ericsson år 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 förutgjort vi säger om oss 
själva att vi år flyhånta, snabbfotade, jordnära, kund
nära och uppfinningsrika. Det handlar verkligen om 
passion för det vi gör. 

• Vi söker nu strategiska inköpare för arbete i utveck
lingprojekt. Du kommer att arbeta med en global leve
rantörsmarknad. Lämplig bakgrund är civilingenjör eller 
motsvarande, som du gärna har kompletterat med en 
kommersiell utbildning. Du har flera års erfarenhet av 
kommersiellt inköpsarbete och leverantörsmarknader. 
Goda språkkunskaper i svenska och engelska i tal och 
skrift är ett krav. 

Som person är du initiativrik, driftig och en visionär. 
Du har förmåga att analysera och därefter agera. Du har 
även lätt för att kommunicera och samarbeta med 
andra. 

Kontakta: Arne Holmberg, 08-757 58 83, Anna-Greta 
Eriksson, personal, 08-404 5369. Ansökan: Strategisk 
inköpare till Supply, Ericsson Radio Access AB, 
KI/RSA/HPS Personal, Box 11,164 93 Stockholm, 

5) rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Supply Project Manager, 
Supply Chain Development 
Business Unit TDMA Systems (BMOA) is one of the fas
test growing business units within Ericsson Radio 
Systems. We are the market leader for wireless systems 
and services based on D-AMPS/AMPS. Today, over 
50% of the world's wireless subscribers are served by 
TDMA systems. The BMOA Supply group is responsible 
for BMOA's global supply strategy and operational 
supply activities. The main responsibilities of the group 
are to set up the supply chain to ensure new BMOA 
products to be orderable, forecastable and deliverable. 
One critical part for the success of BMOA Supply is to 
ensure world class supply chain processes. To do so we 
have challenging open positions for highly qualified in
dividuals. The main activities are to: Manage supply 
chain development projects. Develop supply chain pro
cesses, working as an expert in the field. Continuously 
improve existing supply chain processes The BMOA 
Supply organisation is undergoing a successful change 
program including new processes and organisation. 
The candidates will have a high freedom to self deve-

Det här jobbet 
är skräddarsytt för dig. Bara dig. 

Avdelning Test Support and Simulated Platforms på 
Ericsson Infotech AB är specialiserad på att utveckla 
produkter för simulering av processorer för Ericssons 
produkt- och marknadsbolag. Vi jobbar i nära samar
bete med plattformsutveckling och andra utvecklings
områden inom Ericsson. Vara produkter är "state of 
the art" inom simuleringsområdet. Vi tar fram simule
rade plattformar innan håtdvaran är utvecklad och 
samarbetar med världsledande företag och leverantörer 
inom simuleringsområdet. 

System Designers 
Vi planerar nu för utveckling av nya simulatorer för 
framtidens telekomplattformar inom Ericsson och 
behöver förstärkning inom strategiska områden. 

Vi söker därför några riktigt drivna och erfarna 
System Designers som vill vara med och utveckla 
framtidens simulatorer. Vi vill att du kan håfdvarunära 
programmering och komponetntbaserad utveckling. 

Vår utvecklingsmiljö består främst av C, C+ + , 
Tcl/Tk, Microsoft COM, Java och UNIX. 

Vi vill att du: 

• är ansvarstagande, självgående och drivande 
• har intresse och kunskap om datorarkitektur, virtuella 

maskiner, operativsystem och programspråksdesign 

• tycker att avancerad systemutveckling på djup tek
nisk nivå är något av det roligaste du vet 

• har intresse av att jobba med internationella kon
takter inom andra utvecklingsenheter inom Ericsson. 

Arbeta i ett varmare land 
I Karlstad skiner solen mer och folk skrattar oftare än 
på andra ställen. De 80.000 människor som bor här 
trivs. De bor i en stad där man lika självklart kan bada 
i centrum som att heja elitlagen fram till guld. Men 
värmlänningen har även kulturen i blodet, nytt museum, 
egna teatrar och värmländsk musik med allt från Dublin 
Fair, Dilba, Jumper, kultstämplade Sven-Ingvars till 
Håkan Hagegård. Här finns energi för både kropp och 
själ. 

Det viktigt att ha balans i tillvaron. Hos oss arbe
tar 520 människor. De har stor frihet, stort ansvar och 
stora möjligheter. Vi stöder den som vill utvecklas, vi 
ser till att det finns resurser så att människor mår bra 
och kan vaxa i arbetet. Hur mycket du vill vaxa beror 
på dig själv. Här finns jordmånen. 

Kontaktperson: Torsten Nordholm, tel 054-2942 02, 

e-mail: torsten.nordholm@ein.ericsson.se 

Placeringsort: Karlstad 

Fackliga representanter: 

SIF - Lars Börjesson, tel 054-29 43 95 
CF - Lars Persson, tel 054-29 43 82 

Skicka din ansökan märkt "TSP" senast den 10 mars till: 

Ericsson Infotech AB 
EIN/H - Personalavdelningen 
Attn: Karin Tetzlaff 
Box 1038 
65115 KARLSTAD 

Make yourself heard. 
ERICSSON ^ 
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tap his/her work within the framework lor the group. 
The work is conducted in an international environment 
and some travels are connected with the positions. 

• We are looking for persons with a sound business 
sense, who are customer oriented and have very good 
analytical skills. In order to accomplish your responsibi
lities you should be a highly driving, result-oriented 
team worker with the ability to motivate others. You ha
ve project manager experience. A university degree in 
engineering or economics and/or several years experi
ence working with supply chain development is requi
red. You are fluent in English. 

Contact: AP/DC ian Schönbeck, +46 8 404 53 36. Ap
plication: Supply Project Manager, Supply Chain Deve
lopment, Ericsson Radio Systems AB, HR 
Helpdesk@era.ericsson.se. 

Supply Project Manager 
• We are looking for persons with a sound business 
sense, who are customer oriented and have good ana
lytical skills. In order to acomplish your responsibilities 
you should be a driving, result-oriented teamworker 
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 uni
versity degree in engineering or economics and/or se
veral years experience working with supply chain is re
quired. 

Contact: Jan Schönbeck, +46 8 404 53 36, jan.schon-
beck@era.ericsson.se. Application: Supply Project Ma
nager, Ericsson Radio Systems ABAH/R HF Helpdesk, 
164 80 Stockholm, Hr.Helpdesk@era.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LINKÖPING 

Projektkoordinator 
Industrialisering, verifiering, produktion samt distribu
tion av mobiltelefoner inom GSM standard. En integre
rad anläggning från teknikverifiering via inköp av kom
ponenter all distribution av färdig produkt Antalet an
ställda är idag 1600 personer. Ericsson Mobile Com
munications är beläget i Mjärdevi Sience Park, där 150 
olika företag är etablerade inom data och elektronik 
branschen. I området finns även ytterligare fem Erics
son bolag. 

• Som projektkoordinator arbetar Du i gränssnittet 
mellan inköpsavdelningen och vara utvecklingsenheter. 
Du följer processen från utvecklingsstadium tills det att 
produkten når produktion. I arbetsuppgifterna ingår 
även att vara med i beslutsprocesser kring val av leve
rantörer och implementering av nya komponenter. 

VI söker Dig som är civilingenjör eller motsvarande 
med vana att ta strategiskt ansvar. Erfarenhet av tele 
kommunikation och att arbeta i olika projekt är merite
rande. Som person är Du drivande och är van att arbeta 
med många interna och externa kontakter. Arbetet krä
ver god samarbetsförmåga samt förmåga att kunna fat
ta snabba beslut i en spännande utvecklingsmiljö. Du 
är anlaytisk, målinriktad och har mycket goda kunska
per i engelska samt gärna ytterligare något språk 

Kontakta: Lars Nilsson, 013-28 70 29,0705-28 70 29, 
lars.o.nilsson@ecs.ericsson.se, Jan-Erik Mård, 013-28 72 
57,0705-70 76 66, jan-erik.mard@ecs.ericsson se. An
sökan: PROJEKTKOORDINATOR Ref.nrOlOl, Ericsson 
Mobile Communications AB, U/ECS/CM/HAS Carina 
Nyberg, Box 1996, 581 19 LINKÖPING, carina.ny-
berg@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Strategisk Inköpare 
She Material 
Product Unit Base Transceiver Stations CSM Systems 
har det totala ansvaret för radiobasstationer baserade 
på CSM standard. Globalt sett år CSM det i sårklass 
snabbast vaxande mobiltelefonisystemet Ericsson är 
alltsedan starten den marknadsledande leverantören. 

• Vi inom Strategiskt inköp ansvarar för den kommer
siella upphandlingen såväl under utvecklingsarbete 
som under löpande produktion. Tillverkningen sker 
främst i Europa & Asien. Vara leverantörer är globalt 
verksamma. Är du utåtriktad och har initiativförmåga, 
drivkraft, helhetsyn och affärssinne? Då är du välkom
men att arbeta tillsammans med oss som Strategisk In
köpare inom området Sfte Solutions. Genom Site Solu
tions kan vara kunder köpa en komplett GSM Site, det
ta implementeras nu globalt genom det koncernöver-
gripande programmet TTC Global. 

Som Strategisk Inköpare hos oss får du totalt inköp
sansvar för ett specifikt produktområde. Detta innebär 
att du ansvarar för marknads- och kostnadsanalyser, le
verantörsavtal, förhandlingar och logistikuppläginom 
ditt produktområde. Vi vänder oss främst till dig som 
har en examen på högskolenivå och erfarenhet av sup-
ptyfrågor, marknadsföring eller inköp. Goda kunskaper i 
engelska i såväl tal som skrift är ett krav. 

Hos oss får du arbeta i nära samarbete med produkt

ledning design, leverantörer och övriga supplyorganisa-
tioner. Det är därför viktigt att du har en god förmåga 
till samarbete och att skapa nätverk. Du bör även ha lätt 
för att kommunicera och entusiasmera din omgivning. 
Låter detta intressant? Sök hos oss! Vi kan erbjuda dig 
ett spännande och utmanande arbete I en dynamisk 
och stimulerande miljö, med stora möjligheter till vida
reutveckling. 

Kontakta: Johan Schalin, 08-764 19 81,070-673 49 94, 
johan.schalin@era.ericsson.se, Elsa Brodin, personal, 
08-404 51 69. Ansökan: Strategisk Inköpare Site Mate
rial, Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Pettersson, 164 
80 STOCKHOLM, ingegard.pettersson@era.ericsson.se. 

Vi inom Strategiskt inköp ansvarar för den kommersiel
la upphandlingen såväl under utvecklingsarbete som 
under löpande produktion. Tillverkningen sker främst i 
Europa & Asien. Vara leverantörer är globalt verksam
ma. 

Strategisk Inköpare 
Services Site Solution/ 
Professional Services 
• Är du utåtriktad, nyfiken, affärsorienterad och van att 
arbeta självständigt? Då är du välkommen att arbeta 
tillsammans med oss som Strategisk Inköpare inom 
området Services Site Solutions/Professional Services. 

Som Strategisk Inköpare hos oss kommer du att ingå 
i koordineringsteam i koncernen i Sverige och Europa, 
bevaka marknaden, ansvara för upprättande av avtal, 
ansvara för och delta i förhandlingar samt förbereda in
köpsärenden. 

VI vänder oss främst till dig som har en examen inom 
ekonomi eller affärsjuridik samt har några års erfaren
het av inköp. Goda kunskaper i engelska i såväl ta! som 
skrift är ett krav. Hos oss får du arbeta i nära samarbete 
med produktledning uppdragsgivare, leverantörer och 
övriga inköpare inom koncernen. Det är därför viktigt 
att du har en god förmåga till samarbete och att skapa 
nätverk. Du bör även ha lätt för att kommunicera och 
entusiasmera din omgivning.Låter detta intressant? Sök 
hos oss! Vi kan erbjuda dig ett spännande och utma
nande arbete I en dynamisk och stimulerande miljö, 
med stora möjligheter till vidareutveckling. 

Kontakta: Johan Schalin, 08-764 19 81,070-673 49 94, 
johan.schalin@era.ericsson.se. Marilois Malmgård, 08-
404 53 01,070-560 57 51, 
marilois.malmgård@era.erics5on.se. Ansökan: Strate
gisk Inköpare Service Site Solution, Ericsson Radio 
Systems AB, LR/H la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, 
ingegard.pettersson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB. KISTA 

Leverantörsutvecklare 
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktion
senhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring B00 
personer av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio 
Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är till
verkning av radiobasstationer till mobilnät 

• För dig som jobbat som inköpare och vill få ett mer 
övergripande ansvar inom detta område, kan leveran
törsutvecklare vara en ny utmaning. Som leverantörsut
vecklare har du bi a ansvaret för att: analysera och esti
mera vår leverantörsbas, säkra materialförsörjningen, 
effektivisera logisbkflödet, driva utvecklingsprogram 
med leverantörer. Du är kommersiellt ansvarig inom 
ditt område, vilket innefattar att förhandla, göra avslut 
samt upprätta avtal. Arbetet bedrivs i tvärfunktionella 
team, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och 
förmåga att presentera och förmedla kunskaper. 

Vi söker dig som är civilingenjör/-ekonom med erfa
renhet av inköpsarbete eller har mångårig erfarenhet 
inom inköpsområdet Du har goda kunskaper i engels
ka. Som person är du utåtriktad, strukturerad, drivande, 
analytisk och resultatinriktad. 

Kontakta: Lennart Bergqvist, 08-404 22 07, Lars-Äke 
Eriksson, personal, 08-404 38 65. Ansökan: Leverantör
sutvecklare, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Per
sonal, Box 11,164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se. 

Projektinköpare 
• Att vara projektinköpare innebär att representera 
produktionen under utvecklingsfasen av en produkt 
och under den perioden framföra/bevaka produktio
nens intressen och sörja för att produkterna vofymsäk-
ras. Vidare ska projektinköparen bidra med kompetens 

i projekten genom att tillföra affärsmannaskap, leveran
törskännedom, leverantörsstatus (leveransprecision, 
kvalitet osv). Arbetet i projekt ska leda till att ratt val av 
leverantör görs så att vi på ett tidigt stadium volym sak
rar vara produkter samt utvärderar/säkerställer så att vi 
når optimal totalkostnad. 

VI söker dig som har högskoleutbildning eller gymna
sieutbildning kompletterad med erfarenhet av inköp
sarbete. Du har goda kunskaper i engelska. Som person 
är du utåtriktad, strukturerad, drivande, analytisk och 
resultatinriktad. 

Kontakta: Lennart Bergqvist 08-404 22 07, Kerstin 
Gyllner, personal, 08-404 38 65. Ansökan: Projektinkö

pare, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Personal, 
Box 11,164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se. 

Projektledare/Inköpare 
• För dig som jobbat som inköpare och vill få ett mer 
övergripande ansvar inom detta område, kan det här 
vara en ny utmaning. Arbetet innebär ansvar för pro
jektledning och inköpsfrågor i samband med extern 
produktionsutlägg av vara produkter. Vidare är du an
svarig för att utarbeta, utveckla och införa metoder in
om området Tjänsten innebär många kontakter inom 
och utom Ericsson, både nationellt och internationellt 
Arbetet kräver förmåga att självständigt driva stora och 
små projekt 

VI söker dig som är civilingenjör/-ekonom med erfa
renhet av inköpsarbete eller har mångårig erfarenhet 
inom inköpsområdet Du har goda kunskaper i engels
ka. Som person är du utåtriktad, strukturerad, drivande, 
analytisk och resultatinriktad. Vill du veta mer? 

Kontakta: Lennart Bergqvist, 08-404 22 07, Lars-Åke 
Eriksson, personal, 08-404 38 65. Ansökan: Projektle
dare/Inköpare, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS 
Personal, Box 11,164 93 Stockholm, jobb@rsa.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Strategiska Inköpare 
Product Unit Base Transceiver Stations GSM Systems 
har det totala ansvaret för basstationer baserade på 
GSM standard. Globalt sett är GSM det i särklass snab
bast växande mobiltelefonisystemetEricsson är alltse
dan starten den marknadsledande leverantören. Vi in
om strategiskt inköp ansvarar för den kommersiella 
upphandlingen såväl under utvecklingsarbete som un
der löpande produktion. Tillverkningen sker främst i 
Europa och Asien. Vara leverantörer är globalt verk
samma. Är du utåtriktad och har initiativförmåga, driv
kraft helhetssyn och affärssinne? Då är du välkommen 
art arbeta tillsammans med oss som strategisk inköpa
re inom något av områdena: Contract Electronic Manu
facturing, Elektronik, Elektromekanik, Gjutningar. 

• I arbetet ingår bla att, i enlighet med GSM Systems 
fastlagda strategier, utveckla relationer och affärspro
cesser med vara utvalda leverantörer inom de ovan 
nämnda områdena. Vidare kommer du att deltaga i nya 
utvecklingsprojekt, samt driva egna projekt syftande till 
optimering av vår supply struktur.Vi vänder oss främst 
till dig som har en examen på högskolenivå och/eller 
erfarenhet av suppryfrågor, logistik, marknadsföring el
ler inköp. 

Goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift är ett 
krav. Eftersom arbetet innebär nära kontakter med så
väl produktledning design, leverantörer som andra 
supplyorganisationer lägger vi stor vikt vid din förmåga 
att samarbeta och din sociala kompetens. Låter detta 
intressant? Sök hos oss! Vi kan erbjuda dig ett spännan
de och utmanande arbete i en dynamisk och stimule
rande miljö, med stora möjligheter till vidareutveckling. 

Kontakta: Kjell Dahlblom, Elektronik, Elektromekanik, 
Gjutningar, 08-757 38 55,070 561 43 39, kjell.dahl-
blom@era.ericsson.se, Nicklas Mååg, Contract Electro
nic Manufacturing, 08-757 16 44,070-372 27 88, nick-
las.maag@era.ericsson.se. Ansökan: Strategiska Inköpa
re, Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Pettersson, 164 
80 .STOCKHOLM, ingegard.pettersson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Alliance Development 
Specialists 
• Corporate Sourcing is looking for Alliance Develop
ment Specialists. An alliance is a strategic Ericsson-sup
plier relationship that involves a shared commitment to 
deliver solutions and services and thereby create a mu
tual competitive advantage. An alliance is often referred 
to as a virtual company because it involves the joint 
strategic objectives, common business planning, shared 
risks and profits, ability to climb the value chain etc of 
two separate companies. To ensure the success of an 
alliance, a fully deployed infrastructure is required in 
both companies. 

To develop such infrastructures we must secure the 
competencies of more people with a broad knowledge 
and experience of industrial relationships and business 
development The persons we are looking for should 
have experience within one or more of the following fi
elds: New Product Introduction process (NPI process), 
TK/total cost analyses, Design process, Design for ma-
nufacturability/testability, Order/forecast process, Supp
ly/logistics. 

An alliance development specialist is part of an alli
ance managment team whose responsibility is to serve 
a virtual company by establishing and maintaining uni
fied processes, working methods and IT-support This is 
also done by initiating, managing and monitoring im
provement programs and by supporting specific sour
cing projects with a high degree of pioneering content 
Should you be interested in working to develop one of 
Ericsson's few exclusive alliances, contact: 

Contact: Bo Westerberg, +46 8 585 340 92, bo.wester-
berg@lme.ericsson.se, Patrik Knutsson, +46 8 585 303 
22, patrikknutsson@etx.ericsson.se. Application: Erics
son Radio Systems AB, KI/ERA/DSP/SH Charlotta Åker
ström, 164 80 Stockholm, 
charlotta.akerstrom@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Product Area Manager -
R & D Consultants 
The emergence ofinformation handling devices such 
as Ericsson s Click-To-Buy Consultant and other electro
nic commerce tools will make it possible to create sig
nificant corporate leverage. It will be possible to streng
then Ericsson's role as a buyer of R&D professional ser
vices. The responsibility for the Product Area Manager 
of R&D Consultants is to utilize synergies and to opti
mize the supplier base for the Product Area via Steer
ing Group, Teams and Networks. But also drive and co
ordinate activities in order to: 

• Consolidate Ericssons yearly business volume to fully 
utilize the commercial strength Secure the Corporate 
Program Managers (CPM) roll Define and implement 
sourcing strategies and visions Define, develop and 
maintain a preferred suppliers list Build and maintain 
product area teams, steering groups and networks En
sure that general agreements are established Ensure 
that frame agreements are established and develop 
new business models. 

To qualify for this job you must be an experienced 
professional from sourcing or sales related areas com
bined with a line- and/or project-manager experience. 
Experience from professional services or service related 
areas would be highly valued. This combined with a ge
nuine Business understanding; visionary thinking and 
communication skills are key enablers in this job. You 
will report to Vice President Corporate Technology 
Sourcing. 

Contact: Lennart Nilsson, Vice President Corporate 
Technology Sourcing 08-757 02 10,070-543 05 65. 
Application: Product Area Manager - R & D Consultants, 
Ericsson Radio Systems AB, Elisabeth Sandström, 
KI/ERA/T/HS, 164 80 STOCKHOLM, elisabeth.sand-
strom@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Corporate 
Program Manager 
Strategic partnership and alliances are an important 
part of Ericsson's strategy to build a profitable product 
portfolio and market success. The announced partner
ship with Microsoft is one such example. To manage 
and develop this type of relationship Ericsson needs 
Corporate Program Managers. Do you want to be one 
of diem? 

• We have an open position as Corporate Program 
Manager; CPM to one of Ericsson's preferred suppliers 
of Software and OEM systems. The Corporate Program 
Manager has global responsibility for an Ericsson Allian
ce with a vendor. Do you have this background? To qu
alify for this job you must have experience with rela
tionship management of Customers or Vendors combi
ned with experience from Product Management or 
Marketing. You should also have experience in both the 
Telecom and Datacom industry, combined with a sub
stantial knowledge of Ericsson on different levels. 

Some highlights of the task: This CPM will be Erics
son's spokesperson for the collaboration, as well as the 
prime contact vis-å-vi the Alliance partner. Consolidate 
and develop Ericsson yearly business value to fully utili
ze the commercial strength of Ericsson. Ensure the bu
siness strategy is implemented. Arrange and lead the 
Alliance steering board meetings. Communicate Erics
son's vision, strategy and business to the vendor and 
ensure that Ericsson is regarded as their preferred 
customer and partner. 

Contact: Claes-Göran Vestin, 08-404 50 22, claes-go-
ran.vestin@era.ericsson.se, Lennart Nilsson, 08-757 02 
10, lennart.nilsson@era.ericsson.se. Application: Corpo
rate Program Manager, Ericsson Radio Systems AB, 
ERA/T/HS Elisabeth Sandström, Torshamnsgatan 23, 
164 80 STOCKHOLM, elisabeth.sandstrom@era.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Product Unit Base Transceiver Stations, GSM systems 
har det totala ansvaret får radiobasstationer baserade 
på GSM standard. Globalt sett är GSM det i sårklass 
snabbast växande mobiltelefonisystemet Ericsson är 
alltsedan starten den marknadsledande leverantören. 
Vipa Inköp/Suppfy ansvarar för försörjningen till vara 
basstationer såväl under utvecklingsarbetet som under 
löpande produktion. 

Projektledare Inköp/Supply 
• Är du utåtriktad, nyfiken, affärsorienterad och har 
stor drivkraft? Då är du välkommen att arbeta tillsam-
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mans med oss som projektledare inom Inköp/Supply. 
Din roll som projektledare är att ha totalansvaret för in
köps- och Suppfyfrågor i vara utvecklingsprojekt Vi vän
der oss till dig som kanske idag arbetar inom teknikom
rådet och ser en utmaning i att bredda din kompetens. 
Men vi kan även se att du idag arbetar med liknande 
arbete inom en inköps/supply-organisation och vill ut
veckla dig vidare med ett arbete som spänner över hela 
fältet från leverantör till kund.Du kommer att sitta med 
i projekten och påverka design utifrån ett Suppry-per-
spektfv. 

Det innebär bland annat att du ser till att ratt leveran
törer väljs samt att leverantörsbasen för dina produkter 
minimeras. Du kommer också att aktivt arbeta med 
produktkostnaden. Du kommer säkerställa att material 
finns för tillverkning av pratotyperoch se till att kapaci
tet säkras hos vara leverantörer för förserie och serie
produktion. 

Du har även ansvaret för att att ta fram planer för in-
och utfasning av produkten i produktion samt att se till 
att vara lokalbolag och kunder är förberedda på att ta 
emot den nya produkten. Arbetet bedriver du i nära sa
marbete med produktledning, inköp, leverantörer, kon
struktion samt vara produktionsenheter. 

Kontakta: Carl-Axel Bengtsson, 08-404 53 02,070 557 
23 74, cari-axel.bengtsson@era.ericsson.se, Tommy Ei-
narsson, 08-757 32 54,070 513 48 38, tommy.einars-
son@era.ericsson.se. Ansökan: Projektledare 
Inköp/Supply, Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Pet
tersson, 164 80 STOCKHOLM, 
ingegard.pettersson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Projektinköpare Supply 
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd och 
bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är 
verksamma inom radioaccess system för trådlös telefo-
ni, basstationer, antennära produkter och transmis
sionssystem för analoga och digitala nätverk. Huvud
delen av vår verksamhet finns i Kista och vi är idag ca 
1400 anställda. Inom Ericsson är RSA kant som ett 
okonventionellt men resukatinriktat 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 år ffyhänta, snabbfotade, jordnära, 
kundnära och uppfinningsrika. Det handlar verkligen 
om passion för det vigör. 

• Vt söker en projektinköpare som ska arbeta med 
uppstartningsaktiviteter av produkttillverkning hos vara 
underleverantörer. 

Lämplig utbildning är civilingenjör eller motsvarande 
kompletterat med kommersiell utbildning. Du har flera 
års erfarenhet av kommersiellt inköpsarbete samt erfa
renhet av avtalsskrivning för projektupphandling 
och/eller outsourcing. Goda kunskaper i svenska och 
engelska, både tal och skrift VI tror att du är en visionär 
som kan analysera och agera. Du är drivande och initia
tivrik och har lätt för att kommunicera och samarbeta. 

Kontakta: Arne Holmberg, 08-757 58 83, Anna-Greta 
Eriksson, personal, 08-404 53 69. Ansökan: Projektin
köpare Supply, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS 
Personal, Box 11,164 93 Stockholm, Jobb@rsa.erics-

Medarfoetare 
till Supply Development 
• Du kommer att arbeta med utveckling av nya arbets
sätt och verktyg för RSAs enhet Supply samt utveckling 
av nya Supply lösningar tillsammans med Supply Chain 
Management produktledning och inköp. I arbetsupp
gifterna ingår även 

Vi söker dig som är civil- ingenjör/ekonom med in
riktning mot logistik. Du har erfarenhet av projektled
ning för större och mindre administrativa förbätt
ringsprojekt Har du dessutom erfarenhet av olika be
fattningar inom en Supply kedja, såsom orderhantering, 
spedition, inköp, planering och tillverkning, är detta en 
merit Det är en stor fördel om du har erfarenhet av 
Ericssons organisation, processer och administrativa 
system, särskilt SAP/R3. Goda kunskaper i svenska och 
engelska, både tal och skrift, är ett krav. Som person är 
du strukturerad, initiativrik, resultatinriktad, drivande 
och visionär. Du har också förmåga att analysera pro
blem och därefter agera samt att du är utåtriktad och 
har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra. 
Arbetet ställer även mycket stora krav på helhetssyn, 
dvs att förstå hur vara olika processer och verksamheter 
fungerar tillsammans och hur vi bör utveckla dessa för 
att få ett så bra resultat som möjligt 

Kontakta: Robert Startas, 08-764 13 41, Anna-Greta 
Eriksson, personal, 08-404 53 69. Ansökan: Medarbeta
re till Supply Development Ericsson Radio Access AB, 
KI/RSA/HPS Personal, Box 11,164 93 Stockholm, 

a.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

Inköpare 
• Vill du jobba för ett high-tech företag som prioriterar 
kommunikationen mellan människor? Vi söker dig som 
vill arbeta med inköp av produkter och tjänster som be
hövs för att förse Ericsson med global infrastrukturservi
ce i världsklass. Inköpsavdelningen inom Ericsson Busi
ness Consulting 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 Stock
holm. Dina arbetsuppgifter omfattar bi a: att utveckla 
goda leverantörskontakter, att lägga order, att bevaka 
ordererkännande, att bevaka leveranser, att mäta/följa 
upp, att hantera returer, att följa upp åtgärdsplaner, att 
hantera prognoser. 

Din bakgrund omfattar en teknisk/administrativ ut
bildning 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 genom
tänkta beslut och har god initiativförmåga. Flexibilitet är 
en viktig egenskap som vi värdesätter högt Du har go
da språkkunskaper, främst i engelska som du behärskar 
både skriftligt och muntligt Välkommen med din ansö
kan senast den 20 februari. 

Kontakta: Ulf Holm, 08-568 610 30 eller 070-516 10 
30. Ansökan: Inköpare - Uff Holm, 
recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Mid Range Planner 
Business Unit TDMA Systems (BMOA) is one of the fas
test growing business units within Ericsson Radio 
Systems. We are the market leader for wireless systems 
and services based on D-AMPS/AMPS. Today, over 
50% of the world's wireless subscribers are served by 
TDMA systems. BMOA Supply group is responsible for 
BMOA s global supply strategy and operational supply 
activities. The main responsibilities of the group are to 
set up the supply chain to ensure new BMOA products 
to be orderable, forecastable and deliverable. One criti
cal part for the success of BMOA Supply is to consolida
te and conduct business intelligence analysis of the 
global demand. To do so we have a challenging open 
position for a highly qualified individual. 

• The main activities are to: Consolidate global de
mand. Conduct business intelligence analysis of the 
global demand. Prepare supply and demand capacity 
map. Communicate and present global demand. 

The BMOA Supply organisation is undergoing a suc
cessful change program including new processes and 
organisation. The candidate will have a high freedom to 
seff develop his/her work within the framework for the 
group. We work is conducted in an international envi
ronment 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-ori
ented person with fluency in English. 

You easily work with people in teams and have good 
communication and presentation skills. Experience 
from business intelligence analysis is an advantage. A 
degree in engineering or economics and/or several 
years working experience from supply chain with speci
al knowledge of forecast and planning is required. 

Contact: Jan Schönbeck, +46 8 404 53 36. Application: 
Mid Range Planner, Ericsson Radio Systems AB, AH/R 
HR Helpdesk, 164 80 STOCKHOLM, 
HR.Helpdesk@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Inköpstekniker till 
strategiskt inköp, WCDMA 
Produktenheten Wideband Radio Networks utvecklar 
nya system och produkter för tredje generationens mo-
biltelefonisystem UMTS. Denna nya världsstandard 
bygger på WCDMA radioteknologi och ATM transmis
sion. Produktenheten är placerad i Kista, Stockholm. Vi 
söker erfarna tekniker som vill arbeta i inköpsteam 
med internationell upphandling. 

• Då inköpsverksamheten inom WCDMA expanderar, 
behöver vi utöka vår organisation med inköpstekniker. 
Som inköpstekniker kommer du att ingå som en del i 
ett inköpsteam. Du kommer att vara den tekniska kon
takten gentemot leverantören men också vara ett stod 
för vara utvecklingsprojekt Du kommer att göra pro
duktkostnadsberäkningar och delta i prisförhandlingar. 
Gentemot utvecklingsprojekten och leverantörerna 
kommer du att koordinera produktdokumentation, 
testkrav, produktionskrav, byggsättskrav mm. 

Vi ser gärna alt du har erfarenhet av produktion 
(kretskort eller system), komponenter, design, layout 

Vill du vara med och hålla grytan kokande? 
http://supplytech.ericsson.se/jobb 

Supply Technologies är en enhet som säljer 

kompetens inom teknik, egenskaper, krav, me

toder och verktyg för konstruktion av system 

och maskinvara. Vi sitter nära kunderna i Älvsjö, 

Kista, Telefonplan och Kungens Kurva. 

Läs mer p å webben . 

Kontakta gärna Sara.Lysell@era.ericsson.se på 

Personal. 08 - 719 4607 

Processutveckling av HWDP 2000 
Anders.Edsbacker@era.ericsson.se 

08 - 719 8262 

In-System Reconfigurable HW 
Tommy.Jansson@era.ericsson.se 

08 - 719 6663 

Nya konstruktionsmetoder 
Larsolov@ericad.ericsson.se 

0 8 - 7 1 9 5447 

Produktgodkännande 
Tommy.Ohman@era.ericsson.se 

08 - 719 3032 

EMC och signalintegritet - Chef 
Jorgen.Hedenstrom@era.ericsson.se 

0 8 - 7 1 9 2158 

Processutveckling med PDM-stöd 
Anders. Edsbacker@era. ericsson. se 

08 - 719 8262 

RBS HW & Cooling Techniques -
Chef 
Ulf.Holmberg@era.ericsson.se 

08 - 757 2680 

Grön miljö 
Anna-Maria.Varga@era.ericsson.se 

08 - 681 2458 

Mikrobyggsätt, materialteknik 
Anna-Maria.Varga@era.ericsson.se 

08 - 681 2458 

Formell konstruktionsverifiering 
Thomas.Appelquist@era.ericsson.se 

08 - 7 1 9 8818 

Make yourself heard. 

Samsimulering av HW och SW 
Thomas.Appelquist@era.ericsson.se 

08 - 719 8818 

EMC och signalintegritet 
Jorgen.Hedenstrom@era.ericsson.se 

0 8 - 7 1 9 2158 

Samkonstruktion av HW och SW 
Thomas.Appelquist@era.ericsson.se 

08 - 719 8818 

Komponentteknik - Specialister 
Jolanta.Noren@era.ericsson.se 

08 - 404 5257 

ERICSSON 
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eller produktdokumentation. Erfarenhet av arbete inom 
eller gentemot designprojekt är önskvärt, men dina 
personliga egenskaper är av större vikt Det krävs att du 
har ett mycket starkt sinne för teknik, analytisk förmåga, 
drivkraft och förändringsvilja. Du måste kunna arbeta 
självständigt men också i team. Resor ingår i arbetet ef
tersom vara leverantörer, utvecklingsenheter och pro
duktionsanläggningar finns utspridda över hela världen. 
Den internationella miljön kräver att du behärskar eng
elska flytande i tal och skrift 

Kontakta: Johan Smidner, 08-404 23 13,070-519 31 
79, johan.smidner@era.ericsson.se. Ansökan: Inköps
tekniker till strategiskt inköp, WCDMA, Ref nr R/H 1377, 
Ericsson Radio Systems AB, ERA/R/HS Inger Holmgren, 
164 80 STOCKHOLM, ansokan.PU-
WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Sourcing 
Development Manager 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för telekommunikation såsom strömförsörj-
ningsutrustningar och -system, klimatsystem samt 
energiövervakningssystem och energirelaterade föns
ter. 

• Som Sourcing Development Manager kommer Du 
att ansvara för att utvecklingen inom extern försörjning 
drivs enligt de riktlinjer och planer som tagits fram av 
sourcingledningen och andra styrgrupper inom sour
cing. Du kommer att vara huvudprojektledare för alla 
större verksamhetsutvecklingsprojekt (resurser tas från 
övriga linjefunktioner och externt) samt ansvarig för en
hetens benchmarkingaktiviteter. Sourcing Development 
Managerns roll är även att vara Koordinator av Sour
cingledningen, TTM och TTC Sourcing Councils. Du är 
även delaktig i måstyrningsarbetet på enhetsnivå. 

Du som söker har lägst gymnasiekompetens, teknisk 
linje eller högskoleexamen samt inköpsutbildning mot
svarande SILF 1-4. Vi tror att Du har minst fem års erfa
renhet av inköp inom ett större internationellt företag 
med konstruktion och produktion. Eftersom vårt kon
cernspråk är engelska behärskar Du det både i tal och 
skrift Som person har du lätt att samarbeta, är affärs
mässig och initiativrik. Du rapporterar till chefen för 
Sourcing & Support 

Kontakta: Dag Hassler, 08-721 63 90, John Gustafsson 
(personal), 08-721 67 23. Ansökan: KKOO 012 Sourcing 
Development Manager, Ericsson Components AB, 
Cv.Energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON REAL ESTATE & SERVICES AB. 
TELEFONPLAN 

Inköpare 
Ericsson Real Estate & Services levererar tjänster inom 
Real Estate och Facility Management till Ericssonkon
cernen globalt Vår affärsidé är att tillhandahålla pro
duktiva arbetsplatser och miljöer för Ericssonmedarbe
taren bättre än något annat alternativ. För närvarande 
pågår förhandlingar om överlåtelse av REMs verksam
het och personal till Skånska AB. 

• Vi söker en inköpare till vår inköpsorganisation vid 
Telefonplan. Inköpsorganisationen består i dag av sex 
personer och är en central enhet underställd VD. 

Som inköpare på REM kommer du bi a att arbeta 
med att upprätta och förvalta avtal för försörjning inom 
REMs produktområden, kontorsservice, lokalvård, in
redning, bevakning samt övrig service. Du kommer 
även att ha avtalsansvar för egna avtal. 

Du bör ha relevant högskoleutbildning eller motsva
rande kunskaper och flerårig erfarenhet av kvalificerade 
avtals- och inköpsförhandlingar. Dessutom bör du ha 
kunskap inom juridik och avtalskunskap för inköpare. 
För art trivas med arbetet bör Du vara affärsinriktad, dri
vande, och utåtriktad, ha lätt för att samarbeta samt va
ra en duktig förhandlare. Det är önskvärt att Du behärs
kar engelska i tal och skrift Din ansökan vill vi ha senast 
15 februari. Vill du ha mer information är du välkom
men att kontakta: 

Kontakta: Per-Ola Truedsson, inköpschef, 08-719 74 
95, per-ola.truedsson@rem.ericsson.se, UK Lagerkran*, 
personalman, 08-719 63 44, urf.lagerkranz@rem.erics-
son.se. Ansökan: Inköpare, Ericsson Real Estate & Servi
ces AB, Solveig Fajerson, HF/REM/HS, 126 25 STOCK
HOLM, scdveig.fajerson@rem.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LINKÖPING 

Inköpare 
Industrialisering, verifiering, produktion samt distribu
tion av mobiltelefoner inom CSM standard. En integre
rad anläggning från teknikverifiering via inköp av kom
ponenter till distribution av färdig produkt Antalet an
ställda år idag 1600 personer. Ericsson Mobile Com
munications är beläget i Mjårdevi Sience Park, där 150 
olika företag år etablerade inom data och elektronik 

branschen. I området finns även ytterligare fem Erics
son bolag. 

• Vi söker inköpare och tjänsterna innebär ett nära sa
marbete med såväl vara strategiska leverantörer och 
partners som med kollegor internt och detta medför att 
resor ingår i tjänsten. 

VI söker Dig som är civilingenjör och/eller har erfa
renhet av inköp, leverantörsutveckling, förhandlingar 
samt upprättande av avtal. Som person är Du drivande 
och vill ta ett strategiskt ansvar. Du är van att arbeta 
med många interna och externa kontakter och har erfa
renhet av att arbeta i olika projekt Arbetet kräver god 
samarbetsförmåga samt förmåga att kunna fatta snab
ba beslut i en spännande utvecklingsmiljö. Du är analy
tisk, målinriktad och har mycket goda kunskaper i eng
elska samt gärna ytterligare något språk. 

Kontakta: Lars Nilsson, 013-28 70 29,0705-28 70 29, 
lars.o.nilsson@ecs.ericsson.se, Jan-Erik Mård, 013-28 
72 57,0705-70 76 66, jan-erik.mard@ecs.ericsson.se. 
Ansökan: INKÖPARE Ref.nr 0102, Ericsson Mobile Com
munications AB, LI/ECS/CM/HAS Carina Nyberg, Box 
1996,581 19 LINKÖPING, 
carina.nyberg@ecs.ericsson.se. 

Kvalitetssäkrare 
• Till vår kvalitetsavdelning inom inköp söker vi nu ett 
antal kvalitetssäkrare. Arbetet är utåtriktat och medför 
dagliga kontakter med såväl Ericssonbolag som externa 
leverantörer både i Sverige och utomlands, vilket också 
medför en hel del resor. I dag är vi en grupp på sex per
soner, som arbetar med kvalitetssäkring inom mobilte
lefon tillverkning. 

I arbetsuppgifterna ingår att planera och implemen-
tera strategier för att kontinuerligt förbättra vara leve
rantörers produktkvalitet samt att driva förebyggande 
kvalitetssäkringsaktiviteter, vidare ingår att utveckla och 
dokumentera arbetssätt för kvalitetssäkringsarbetet att 
utföra och samordna externa revisioner och leverantör
suppföljningar samt även driva fram lösningar på leve-
rantörsrelaterade kvalitetsproblem. 

Vi söker Dig som har högskoleutbildning med teknisk 
eller ekonomisk inriktning eller gymnasieutbildning 
med erfarenhet från liknande arbete samt kunskap om 
moderna kvalitetssäkringsmetoder. Du är anlytisk och 
drivande och bra på att kommunicera och Du har goda 
språkkunskaper, framförallt i engelska. 

Kontakta: Stefan Jingbratt, 013-28 71 93,0705-28 71 
93, stefan.jingbratt@ecs.ericsson.se. Ansökan: KVALI
TETSSÄKRARE Ref.nr 0103, Ericsson Mobile Communi
cations AB, LI/ECS/CM/HAS Carina Nyberg, Box 1996, 
581 19 LINKÖPING, carina.nyberg@ecs.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

CEM Business Coordinator 
Corporate Sourcing is an organization continuously 
growing in importance. We are a Business oriented 
unit consisting often major Product Areas teams with 
responsibility for sourcing strategies and policies world 
wide. Corporate Sourcing is working towards the com
mon goal of maintaining Ericsson as one major player 
in the Telecoms world. Product area CEM (Contract 
Electronic Manufacturing) is a unit responsible for utili
zing synergies and to optimize the supplier base for the 
product area via steering groups Our Alliances with 
key suppliers are managed by Corporate Program Ma
nagers (CPM), with the goal to develop the Allince to 
continue up in the value chain. The CPM responsibility 
is to utilize synergies and to set and monitor supplier 
development program targets via the supplier related 
team. 

• The CEM Business Coordinator shall be responsible 
for supporting the CPM and coordinate the Alliance 
work in the Alliance Steering Team (AST). This includes 
areas such as forecast supplier development programs, 
Alliance homepage, negotiations and projects defined 
by ASB/AST. The Business coordinator need to develop 
a good knowledge of the suppliers in terms of business 
directions, economy, organization, markets, products 
etc to be able to support the Corporate Program Mana
gers. 

You report to the Director of Product Area CEM. To 
qualify for this job you must be interested/experienced 
within sourcing related areas. We also want you to have 
a highly developed business understanding, visionary 
thinking, good communication skills, well-organized 
and a high social competence. 

Contact: Patrik Knutsson Director Product Area CEM, 
+46 8 585 303 22, patrik.knutsson@etx.ericsson.se, 
Börje Junestrand, +46 8 585 303 32, borje.ju-
nestrand@era.ericsson.se. Application: CEM Business 
Coordinator, Ericsson Radio Systems AB, Charlotta Åker-
strömKI/ERA/DSP/SH, 164 80 Stockholm, 
charlotta.akerstrom@era.ericsson.se. 

K V A L I T E T 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
KISTA 

Ericsson Mobile Communications AB develops, sells 

and markets mobile telephones and terminals around 
the world. 

Strategic PR Manager -
Communications Department 
• Responsibilities include overall (global) responsibili
ties for Issues Management, to formulate, co-ordinate 
and execute a global PR strategy for the Consumer Seg
ment 

The person will be in charge of setting up plans and 
projects. A suitable background ideally includes experi
ence as journalist from a PR business,working in the 
telecom industry or other relevant industries. A genuine 
interest for new technology is probably important to be 
able to fully digest all our opportunities. 

As PR in its strictest form is part of an overall Com
munications plan it is important that the individual un
derstands and appreciates how Marketing is performed 
and how it all integrates together. 

Contact: Bo Albertson, +46 8 764 1388, bo.al-
bertson@ecs.ericsson.se. Application: Strategic PR Ma
nager - Communication Department Ericsson Mobile 
Communications AB, KI/ECS/HKS Anna Pelkonen, SE-
164 80 Stockholm, anna.pelkonen@ecs.ericsson.se 

KVALITET 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Established in June 1999, Ericsson Services is the new 
name for service excellence within Ericsson, a Business 
Unit in the Network Operators & Service Providers seg
ment Ericsson Services combines the best elements of 
SOs service unit network to create a single focused or
ganization. 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 solutions 
please visit our website at: 
http://ericssonservices.ericsson.se/. 

Competence Development Center Stockholm is a 
unit within Service Product Unit Competence Develop
ment within Ericsson Services We offer proactive and 
competitive competence solutions for Ericsson 
employees and customers within the Operator Seg
ment, mainly within the EMEA region. 

We are 120 employees organized in 10 units located 
in Kista, Marievik and Sundbyberg. For 2000 we 
forecast to deliver app. 70000 student days and turn
around 180 MSEK.We are now looking for applicants 
to the following position: 

Process Developer/ 
Unit Quality Manager 
• As Process Developer/Quality manager you are ove
rall responsible for our supply, development and 
deployment processes. You are responsible for develo
ping and updating our Operational System (process 
engineering and re-engineering), perform measure
ments, audits and customer surveys and outline nee
ded actions. As Process developer you also act as Local 
product manager (LPM) and are responsible for 
deployment of new learning products. 

You have good knowledge and experiences in pro
cess engineering and have leadership skills. You have 
understanding of our customers needs, you are busi
ness oriented, have good presentations skills and good 
knowledge in English. Experience from service supply 
or the training business is a merit 

Contact: Ulf Annerberg, +46 8 40 42607, ullanner-
berg@era.ericsson.se, Margareta Forsström, Human Re
sources, +46 8 40 47936, 

margareta.e.forsstrom@era.ericsson.se. Application: 
PROCESS DEVELOPER/QUALITY MANAGER, Ericsson 
Radio Systems AB, KI/ERA/GD/TS Carola Löding, 164 
80 STOCKHOLM, carola.loding@era.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Kvalitetsingenjör/ 
Koordinator 
Vi inom Power Modules utvecklar, marknadsför och till
verkar DC/DC-omvandlare för telekom- och datako-
mområdet Vår verksamhet expanderar kraftigt med 
ökande försäljningsvolym, nyutvecklade produkter och 
nya marknadsinbrytningar. 

• Du skall som Kvalitetsingenjör och -koordinator ut
veckla, driva och följa upp produktkvalitetsarbetet inom 
vara produktteam. Arbetet sker tvärfunktionellt tillsam
mans med kunder och produktions-, konstruktions- och 
marknadsenheter. Du utför också utbildning i produkt
kvalitet, inom vara produktteam, som krävs för att mot
svara vara kunders krav på effektiv tvärfunktionell pro
duktkvalitet. Utbildningen omfattar kvalitetsverktyg som 
FMEA, SPS etc 

Du skall ha en en bred erfarenhet av aktivt kvalitet
sarbete inom produktion, konstruktion och/eller mark
nad. Erfarenhet av projektledning är viktigt eftersom 
ditt uppdrag ofta bedrivs i projektform. Du bör ha ut

bildning på högskolenivå helst inom elektronik/elkraft. 
Som person är Du utåtriktad och drivande och har goda 
kunskaper i Svenska och Engelska samt god IT-kompe-
tens. 

Kontakta: Carina Wellenius, 08-721 60 93, carina.wel-
lenius@eka.ericsson.se, Jan Uhlander, 08-721 65 46, 
jan.uhlander@eka.ericsson.se. Ansökan: EKA/K99161 
KVALITETSINGENJÖR/KOORDINATOR, Ericsson Compo
nents AB, cv.energy@eka.ericssonse. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
KISTA 

Kvalitetsingenjör 
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, mark
nadsför och säljer mobiltelefoner över hela världen. Till 
vår inköpsorganisation söker vi en kvalitetsingenjör. Du 
kommer att planera, genomföra och följa upp kvalitets
säkring av leverantörer och deras produktionsproces
ser beträffande kvalitet och miljöaspekter (TQM, 
IS09000, ISO 14000)i pågående utvecklingsprojekt på 
ECS i Kista. 

• Kvalitetssäkringen innefattar riskanalyser och kapabi-
litetsstudier samt bedömning av logistik, finansiell sta
tus, miljöaspekter och produktionskapacitet Arbetet är 
inriktat på långsiktighet och helhetssyn mellan leveran
törerna och ECS. Tjänsten innebär resor, många kontak
tytor både externt och internt inom Ericsson samt att 
Du arbetar i ett utvecklande och spännande område 
med det allra senaste inom mobiltelefoni! 

Din bakgrund är civilingenjörsexamen med inriktning 
på kvalitetsteknik, industriell ekonomi eller motsvaran
de erfarenhet inom kvalitets- och/eller produktionstek
nik. Goda kunskaper i engelska är ett krav samt att Du 
som person är strukturerad, drivande, har god samar
betsförmåga, flexibel, van att hålla presentationer. VI 
förutsätter att Du har god datorkunskap. 

Kontakta: Sivert Kvarneus, +46 8 585 317 60. Ansö
kan: Kvalitetsingenjör (PMQA) - KI/ECS/CI/K, Ericsson 
Mobile Communications AB, KI/ECS/HKS Anna Pelko
nen, SE-164 80 Stockholm, anna.pelkonen@ecs.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Kvalitetssamordnare 
Kistafabriken år Ericsson Radio Access ABs produktion
senhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring 800 
personer av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio 
Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är till
verkning av radiobasstationer till mobilnät. 

• Som kvalitetssamordnare inom mikrofabrik TRX/SMT 
kommer du att arbeta med koordination av kvalitetsut
veckling, handha klagomål från kund, driva SPS-införan-
de samt SMT (Seven Management Tools) och QT (Qua
lity Tools) i syfte att genomföra korrigerande åtgärder. 
Du kommer dessutom att arbeta med utformning och 
mätningar i förekommande tillverkningsprocesser samt 
analysera resultat Vidare ingår förbättringsarbete, leda 
och delta i förbättringsaktiviteter samt att utbilda i kvali
tetsmetoder. 

Vi söker dig som är civilingenjör eller har motsvaran
de högskole-utbildning inom maskinteknik med inrikt
ning kvalitet Du har erfarenhet av kvalitetsarbete, helst 
inom elektronikindustrin. Som person är du en kämpe 
som har lätt för att entusiasmera och motivera arbets
grupperna till att ständigt förbättra verksamheten. Du är 
analytisk, initiativrik och drivande. 

Kontakta: Bengt Palmkron, 08-757 1204, Per-Gunnar 
Nyström, personal, 08-764 1539. Ansökan: Kvalitetssa
mordnare, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Per
sonal, Box 11,164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Bakom varje mast finns en Radiobasstation och bakom 
varje Radiobasstation finns ett utvecklingsprojekt Pä 
vår produktenhet Base Transceiver Stations (BTS) med 
co 1800 personer, utvecklar och säljer vi basstationer 
för CSM. Vi satsar målmedvetet på att utveckla kvali
tetsprodukter och riktar nu in oss på att vidareutveckla 
vår produktfamilj far att klara EDGE, IP och många nya 
applikationer, verksamheten omfattar hela processen 
från Systemering via Design och Verifiering till Produk
tion, Produktintroduktion och Eftermarknad. Projekten 
styrs enligt PROPS, men är av olika karaktär beroende 
på om utvecklingen rör ny teknik, ny hårdvara, ny me
kanik eller nya software features. 

Vi behöver nu förstärkning med ett par nya medar
betare till kvalitetsstaben på PU BTS, där arbetsuppgif
terna kan rikta sig både mot linjeverksamheten och ut
vecklingsprojekten. Det betyder alt vi som jobbar i 
gruppen har lite olika profiler, men för att bredda vår 
kompetens försöker vi att rotera jobben och att lära av 
varandra. Vi har också ett nätverk får information och 
kunskapsöverföring i kvalitetsfrågor. På så satt ser vi 
ökade möjligheter att utvecklas inom området kvali
tetssäkring. 

mailto:johan.smidner@era.ericsson.se
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mailto:jan.uhlander@eka.ericsson.se
http://son.se
mailto:jobb@rsa.ericsson.se


KONTAKTEN NR 2 2000 J O B B N Y T T 11 

SW Quality Manager 
• Vill du använda dina yrkeskunskaper från sw-design 
eller -verifiering i nya sammanhang, så är du välkom
men att kontakta oss. 

Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna kommer att kopp
las till säkring av sw-kvalitet, Lex. kvalitetsmätningar 
och förebyggande åtgärder, som rör utveckling av BTS 
mjukvara. 

Kvalifikationer: Dina kunskaper om programvaruut
veckling är det viktigaste. Du har högskoleexamen, är 
t.ex.systemvetare eller civilingenjör och har (något års) 
arbetslivserfarenhet, helst ifrån projektarbete. Du måste 
också trivas att arbeta med människor och tro på det 
du gör. Erfarenhet av att undervisa och att leda en 
grupp är en merit Kunskaper i statistiska metoder är ett 
plus men inte nödvändigt 

Quality Manager 
• Har du arbetat med utveckling av kvalitetssystem en
ligt ISO9000 eller har u andra erfarenheter av kvalitets
säkring, tex. som kvalitetsingenjör i ett projekt är du 
välkommen att söka denna tjänst. 

Arbetsuppgifter: Vidareutveckla vårt verksamhets
system. Utföra interna kvalitetsrevisioner. Vara facilitator 
vid Lex. riskanalys och orsaksanalys, 7MT. Utveckla och 
halla grundkurser i vår granskningsteknik och vår 
PROPS-applikation. Förstå och stötta i arbetet med mål 
och mätdata som rör produkten och utvecklingsproces
sen. 

Kvalifikationer: Du är ingenjör och har arbetat med 
kvalitetssäkring tidigare. Du har erfarenhet av kvalitets
revisioner. Erfarenhet av att undervisa och att leda en 
grupp är en merit. Din förmåga att ta initiativ och att ar
beta självständigt är viktig. 

Kontakta: Ann-Christin Jäderholm, 08-4042459, ann-
christJn.jaderholm@era.ericsson.se, C-C Sundquist, 08-
7573215, c-g.sundquist@era.ericsson.se. Ansökan: SW 
Quality Manager eller Quality Manager, Ericsson Radio 
Systems AB, LR/H la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, 
ingegard.pettersson@era.ericsson.se 

MARKNADSFÖRING 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

The new organization PU Service Capability Servers 
and Applications (SCSA) is responsible for bridging the 
IT and Telecom worlds. We are driving global stan
dards and acceptance of an Open Service Architecture 
in PARLAY and 3CPP that enables this bridging. SCSA 
has the vision to be the world-leading supplier of value 
added application platforms and communication servi
ce solutions for mobile and fixed operators and service 
providers. 

Today SCSA work with IN services, Call Centers and 
IN-platforms and Capability Servers,and is now focu
sing on the Open Service Architecture for the3C 
networks, and is now focusing on the Open Service Ar
chitecture for the 3G networks. 

The Product Unit Service Capability Servers & Appli
cations (PU-SCSA), working with 4 Business Units, is 
looking for a person willing to take on exciting chal
lenges as a 

Price Manager 
• In this position you will analyze Ericsson's and SC-
SA's worldwide pricing structures and price levels. You 
will build up an in depth knowledge about different 
markets, trends and technological differences in Wireli
ne, Mobile and Data networks. You will be involved in 
defining pricing strategies, pricing of new products, 
deployment of pricing strategies, support the sales or
ganization with pricing argumentation's, price compari
sons and advice for existing products as well as for the 
third generation products. You will work intensely with 
computer based models to create price and other com
parison models and you will work in close cooperation 
with the sales representatives and the product mana
gers within the product unit 

We are looking for a person with university degree or 
equivalent with excellent analytical skills, a good busi
ness sense and an affinity with high tech products and 
services. Fluency in English is required. The person we 
are looking for is self-motivated, ambitious, out-going 

and mature. The Price Manager will be located in Stock
holm. 

Contact Thomas Van Bunningen, Mgr Business & Tech
nology Development +46 8 40 49407, thomas.van-
bunningen Sera.ericsson.se, Ceir Krogstad, Price Mana
ger, +46 8 719 53 54, geir.krogstad@era.ericsson.se, 
Anna Sandström, Human Resources, +46 8 719 54 93, 
anna.sandstrom Sera.ericsson.se. Application: Price Ma
nager SCSA, Ericsson Radio Systems AB, 
SC/ERA/LU/HR, 164 80 Stockholm, marie-louise.rogsa-
ter@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

The mobile market is rapidly moving into "Third Gear" 
(3G). The task for Marketing i Launch at BMOC is to 
globally market GSM, GPRS, EDGE and UMTS. We will, 
together with Product Marketing, ensure that Ericsson 
will be the leader in 3G.This is achieved by excelling in 
market strategy, generic market analysis, generic ope
rator business cases, market business opportunities, 
value argumentation, Price models and Price strategi
es, marcom S PR, events, market launch and FOA stra
tegies, User Group Management and Mega Networks. 

Manager off Visual 
Communication 
• The Marketing Communications & PR unit will captu
re the #1 position in the 3G world, and will do it with 
products like WCDMA/UMTS, EDGE, mobile Internet, 
GPRS and WAP. Yet we'll secure and promote current 
GSM expansions to further improve market share and 
support profitable sales as well. We are looking for a 
Manager of Visual Communication within our Marke
ting Communications & PR unit The group this person 
will head up handles all the 'glossy' materials (which in 
a 3G context means more and more multimedia 
work). The Visual communication group also manages 
the marketing communications launch plans of all pro
ducts and solutions in BMOG, in close cooperation with 
the Product Units. 

To excel in this vital job, we think your core strengths 
are found in the following key areas: You have a tho
rough knowledge within the marketing communica
tions profession (and preferably, a good understanding 
and appreciation of the other facets of communications 
and information in facilitating integrated communica
tion). You have a good track record managing people, 
and can get along well with people working in mul-
tiproject environments. You have the right mindset to 
face the "3G world". 

The group consists of ten, highly skilled professionals 
working in various capacities in marketing communica
tions and project management. As head of the Visual 
Communication group, you will be part of the unit's 
Management Team. 

Contact: Uff Lesley, 08-585 34454, 
uff.lesley@ericsson.com. Application: Manager of Visual 
Communication. 

Operator Business Case 
Analyst 
• The ticket to the UMTS train is expensive for the ope
rators. Limited number of licensees and auctions will 
lead to sky-high prices only to get the chance to deploy 
a UMTS system. 

In order for our customers to understand the econo
mic implications for UMTS, they need to develop their 
business case, understanding all revenues, annual costs 
and investments generated by introduction of a totally 
new mobile system, used not only for voice but also for 
data and multimedia. This is a complex task, and we 
need to help them. This is where LF/PB Operator Busi
ness Case Analysis has its mission. 

We develop a tailor-made operator business case, 
jointly with the operators, in the form of short work
shops. We focus on facts and figures, and as much as 
possible avoid buzz-words as "walking up the value 
chain". Instead we quantify anything that's at all mea
surable, and this has given us a credibi l i ty among our 
customer. 

We now look for more members of the team, with 
excellent analytical skills, a degree in Engineering 

Time is what Prevents Everything 
from Occurring Simultaneously 

Ericsson Network Synchronization Center 
All digital telecommunications technologies need syn

chronisation in order to prevent chaos and thus preventing 

everything from occurring simultaneously. In the intro

duction of new technologies (such as ATM, IP, satellite 

communications, SDH, W-CDMA etc.), the network syn

chronisation 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 regar

ding network synchronisation for all types of new techno

logies as well as for existing networks. We also provide a 

synchronisation product portfolio supporting these strate

gies. Moreover we are responsible to provide customer ser

vices in the area of Network Synchronization (Network 

Planning, etc.) for the entire Ericsson group. 

The main tasks for our group are to define and promo

te 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 swit

ching 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 net

work synchronisation we need to broaden the team and 

transform it into a department. We are therefore planning 

to appoint a manager for Ericsson Network Synchronisa

tion Centre (ENSC). Being a manager for ENSC includes 

activities such as: marketing of customer services, marke

ting of network synchronisation products, customer nego

tiations 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 synchronisation 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 tech

nical and business aspects. We work in a global environ

ment, which means that travelling may be required. 

For the requested position, t be 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 netwotk synchronisation- and/ 

or transmission technology 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 42 53 

e-mail: jonas.bjurel@uab.ericsson.se 

Send your application by post or e-mail marked 

UAB/X/X-00 to: 

Ericsson Utvecklings AB 

Att: Birgitta Friis 

Human Resources 

Box 1505 

S-125 25 Älvsjö, Sweden 

e-mail: birgitta.friis@uab.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON 
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and/or Economics and a strong communicative edge. 
You also need to be pedagogic, as these analyses are 
complex, not only to understand but also to describe. 
Of course you need to have a team building attitude, 
and fluency in written and oral English. The position is 
associated with frequent business trips, mainly within 
Western Europe. 

Contact Karin Johansson, +46 8 404 27 71, karin.e.jo-
hansson@era.ericsson.se. Application: Operator Busi
ness Case Analyst 

Message and Trademark 
Manager 
• The Marketing Communications & PR unit will captu
re the #1 position in the 3C world, and will do it with 
products like WCDMA/UMTS, EDGE, mobile Internet, 
GPRS, and WAP. Yet, we'll secure and promote current 
GSM expansions to further improve market share and 
support profitable sales, as well. We're seeking a mana
ger to handle our message and trademark work in the 
unit - mainly to strengthen the market message among 
our customers. We want you to develop and coordinate 
the overall market message, to secure a unified market 
message. Working with both product units and corpora
te representatives, you will also be responsible for na
ming and trademark issues. 

You are a university grad, preferably in business with 
a marketing emphasis, and have a lot of marketing 
communications experience. Having some experience 
in trademark issues is a definite plus. You have the ma
turity to drive numerous projects at the same time, whi
le being creative, goal oriented, and hip to teamwork 
(that is, you work effectively among groups). You listen 
well, like people, and communicate effectively. 

Contact: Eva Andersson, +46 8 764 1819, eva.anders-
son@era.ericsson.se. Application: Message and Trade
mark Manager. 

Product Area Manager 
MIA, China 
The Chinese market is Ericsson's single biggest market 
Market Support China is an organisation based in Kista 
within CSM Systems Marketing and Launch organisa
tion. The unit is constantly in dose contact with our dif
ferent organisations in China and Ericsson's different 
product units. 

• The main task is to drive and support our sales ac
counts and our technology companies with the deve
lopment of solutions.Hong Kong is from a new techni
cal perspective very advanced in mobile data com, and 
China is following their development closely. The area 
of Mobile Internet Applications is now taking off in Chi
na; there are for instance already WAP trial systems in 
sen/ice. 

As a Product Area Manager for the Mobile Internet 
Applications for China you are located in Kista, repre
senting the Chinese market and its requirements to the 
product units and the other way around, organising 
product knowledge and strategy message transfer to 
China. You are the glue that keeps the mobile data com 
strategy together. You will work together with Account 
managers, data- and mobile telecom engineers and 
Customers. The work will give you a very broad experi
ence of the wireless data com evolution and it will also 
give you a very broad network. 

You have an academic degree with business and/or 
engineering profile. Technical understanding of GSM on 
a system level, mobile data com and IP fundamentals is 
essential. Understand of business drivers and ability to 
translate this into strategies and actions. Likes making 
new contacts hand hold presentations. Fluency in Eng
lish, willingness to travel and result orientation. 

Contact Jan Olin, +46 70 55 22 869, 
jan.olin@era.ericsson, UK Ewaldsson, +46 70 57 13 
785, ulf.ewaldsson@era.ericsson.se. Application: Pro
duct Area Manager MIA, China. 

Product Manager, O&M 
Solutions, China 
• ERA/U7X is currently looking for a person who could 
be responsible for managing O&M questions, from a 
complete network perspective. 

The position will focus on driving projects in order to 
secure the OSS as the O&M platform for the mega-
networks in China. Other areas of focus are, O&M pro
cedure development, O&M system requirements 
towards OSS and drive the development of new inno
vative solutions. The work will be done in dose co-ope
ration with the OSS strategic product management, our 
local offices in China as well as our customers. 

As a Product Area Manager in the area of O&M for 
China you are located in Krsta, representing the Chine
se market and its requirements to the product units 
and the other way around, organising product know
ledge and strategy message transfer to China. The work 
will give you a very broad experience of the O&M ques
tions from a network view-Applicants should have a 
university degree. An interest in technical as well as bu
siness matters is preferred 

The right person should have a solid knowledge in 
Telecommunication, network management solutions 

and OSS. We hope you are analytical, result oriented, 
enjoy working with people, as most of our work is done 
in teams, and have experience in project management 
English, written and spoken, is essential. Travelling is a 
natural part of the work. 

Contact: Johan Bergsten, +46 70 582 63 46, 
johan.bergsten@era.ericsson.se, Uff Ewaldsson, +46 70 
57 13 785, uK.ewaldsson@era.ericsson.se. Application: 
Product Manager, O&M Solutions, China, Ericsson Radio 
Systems AB, KI/ERA/LFHS Ann-Britt Stillberger, 164 80 
Stockholm, ann-britLstillberger@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Join 3C Hunting! Market interest in the new WCDMA 
based world standard is booming! Our mission at LN is 
to market and sell the third generation mobile systems 
The scope of our task covers end-to-end system solu
tions including Applications, Service Network, Core 
Network, Radio Accesses, Management Systems and 
Terminals. We are searching for team players to be a 
part of our team working with the overall System offer
ing for Ericsson WCDMA Systems The job involves bro
ad contacts within and outside Ericsson. Main internal 
interfaces are the Product Units, System Management 
and Market Units. External interfaces include CSM Key 
customers and Greenfield operators 

Due to the increased focus and customer interest for 
3C Systems we now need to reinforce and are looking 
for experienced, market driven Technical/Product Ma
nagers for a position as: 

3G Solution Manager 
• Supporting Market Units in high quality bid manage
ment answering customer questions and participating 
in customer meetings giving presentations of new 
system solutions. At LN we work very close with the 
PUs and System Management Bridging customers and 
design is part of our daily work. We are an enthusiastic 
team of doers, having a good time at work. 

We believe that you: Have good communication 
skills leading to comprehensive and constructive pre
sentations of complex problems and situations in wri
ting as well as orally. Are a team player, willing to share 
information and ideas. Are an entrepreneur, willing to 
seek solutions beyond the book. Have several years of 
working experience with GSM (or similar standard). Ha
ve a well established contact network within Ericsson. 
Have the ability to and interest in working with a holis
tic view. Enjoy working in a networked and growing or
ganization. 

Contact: Jonas Högberg, +46 8 404 73 48, jonas.hog-
berg@era.ericsson.se, Stig Hemström, +46 8 757 107 
08, stig.hemstrom@era.ericsson.se, Mattias Eriksson, 
+46 8 404 73 23, mattias.a.eriksson@era.ericsson.se. 
Application: 3G Solution Manager, Ericsson Radio 
Systems AB, KI/ERA/LN/HA Lise-Lotte Ramneby, 164 
80 Stockholm, lise-lotte.ramneby@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

WCDMA PRODUCT MARKETING 
The Product Unit Wideband Radio Networks is develo
ping new systems and products for Ericsson s 3rd ge
neration universal mobile re/e-communrcalions system 
(UMTS). The system is based on wideband CDMA 
(WCDMA) radio technology and ATM transmission. The 
Product Unit is based in Kista, Stockholm, Sweden. We 
are a comparatively new organisation and we work in 
a stimulating environment where standardisation and 
development are taking place in parallel, giving you 
ample opportunity to influence the technical solutions 
as well as your own tasks 

Tender Manager 
• As a Tender Manager you will manage and co-ordi
nate WCDMA tenders at PU WRN. You will be the dri
ving force to secure that we deliver competitive and 
high quality tenders. You will have many interfaces 
within our own organisation as well as within the 
UMTS M&S team and other PUs. Later on you will sup
port Market Units in contract negotiations. As a mem
ber of the Product Marketing team you will also per
form at conferences, customer workshops and exhibi
tions. 

The position requires that you have experience from 
tender work, preferably within the GSM/TDMA area. 
You should be a team-oriented person with good lea
dership qualities. You have good communication and 
presentation skills and you are able to combine com
mercial and technical knowledge with a good business 
understanding. We believe that you hold a university 
degree in business administration and/or engineering. 

Price Manager 
• As a Price Manager you will manage pricing of new 
WCDMA functionality. You will also be heavily involved 
in the tender process and take the responsibility for 
tender net sales and profitability follow-up. Your main 
interfaces will be Product Management Business Deve
lopment and the UMTS M&S team. 

The position requires long pricing experience, prefe
rably within the GSM/TDMA area. You should be com
mercially oriented, analytical and strategic with good 

negotiation skills.We believe that you hold a university 
degree in business administration. 

Contact: Staffan Kvillerud, +46 8 585 336 01, 
staffan.kvillerud@era.ericsson.se. Application: Tender 
Manager (R/H1292), Price Manager (R/H1293), Erics
son Radio Systems AB, Kl/ERA/R/HS Inger Holmgren, 
164 80 STOCKHOLM, ansokan.PU-
WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENT DISTRIBUTION, KISTA 

Ericsson Component Distribution ingår i Ericsson 
Electronic Distribution AB. Ericsson Electronic Distribu
tion AB är en framgångsrik distributör i norra Europa 
inom området elektronikkomponenter, 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 säker nu 

Tekniska säljare 
• som skall ansvara för försäljning av hela vårt pro
duktsortiment av krafthalvledare alternativt elektrome-
kaniska komponenter. Din roll blir att utveckla affärerna 
inom respektive produktområde. Arbetsuppgifterna är i 
många fall projektorienterade. I Ditt ansvarsområde in
går indesign, projektuppföljning och förhandling av av
tal. Du kommer att arbeta nära vara kunder och leve
rantörer och även ha en viktig uppgift i att vidareutveck
la vara goda relationer med dessa. Du kommer att an
svara för en egen försäljningsbudget och arbeta nära 
vara fältsäljare. 

Du som söker skall vara drivande och affärsoriente-
rad samt ha en teknisk utbildning på minst gymnasieni
vå. Vår expansion på marknaden erbjuder mycket goda 
utvecklingsmöjligheter för ratt person. 

Kontakta: Mats Sjöbrand, 08-757 5362, mats.sjob-
rand@eke.ericsson.se, Bitte Rutberg, personal, 08-757 
4712, bitte.rutberg@eke.ericsson.se. Ansökan: ECD-2, 
Ericsson Electronic Distribution AB, VDS Ingela Ström, 
164 81 KISTA-STOCKHOLM, ingela.strom@eke.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Ericsson Radio Systems AB - CSM SYSTEMS - Supply 
Chain Management Division, have the responsibility 
for Contract Fulfilment Support world-wide except for 
direct markets. A smooth Supply Chain is the back-bo-
ne of a prosperous business therefore we are strengt
hening our organisation with 

Contract Managers 
• Contract fulfilment support is to ensure that the 
customer contracts are executed in the most benficial 
way for the customer and for Ericsson. 

To ensure this, you will participate in the process 
from customer analysis to contract fulfilment together 
with Ericsson's local organisation and you will be mea
sured on customer satisfaction. Your main interfaces 
will be the Key Account Managers at the Market Unit, 
Product Units, the Project Managers, and the Sales re
presentatives in the Swedish Sales organisation. 

Contract Management is a part of the newly esat-
blished department "Contract Fulfilment Support". The 
workload is foreseen to be high and the function needs 
more experienced personnel. At the moment we are 
looking for persons with broad knowledge in 
contracts/legal matters from Customer contracts in the 
commercial and implementation fields. 

It is assumed that you have an academic degree and 
that you are equipped with a solid and good platform 
in both business and technical areas preferably in tele
com and/or IT. 

You have been working at least 5-7 years with custo
mer related issues. As a person you have excellent soci
al skills, are open-minded and enjoy working in an ent
repreneurial organisation. You are self-motivated and 
result-oriented. You speak and write English fluently 
and preferably also other languages. 

Contact: Bruno Söderman, 070-636 78 89, brunojo-
derman@era.ericsson.se. Application: CONTRACT MA
NAGER - CONTRACT FULFILMENT, Ericsson Radio 
Systems AB, KI/ERA/LH/S Ewa Strandendahl, 164 80 
Stockholm, ewa.strandendahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

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

Tekniskt säljstöd 
• Just nu söker vi någon som ska arbeta med tekniskt 
säljstöd gentemot kund och marknadsenhet i form av 
offertarbete, presentationer, studier och tekniska frågor. 
Du kommer också att på konsultbasis stödja imple-
mentionsprojekt med planering och design av 
transmissionsnät 

Du som söker har minst 4-årig tekniskt gymnasium, 
gärna teknisk högskola, linje E, F, Y eller D. Ett plus är t i
digare erfarenhet av transmissionsnäts-frågor och god 
kännedom om mikrovågslänkar och dess egenskaper. 
Som person är du självgående, initiativrik och har lätt 
att samarbeta med andra 

Kontakta: Per Malmrud, 08-404 34 28, Madeleine 
Koch, personal, 08-757 17 49. Ansökan: Tekniskt sälj
stöd, Ericsson Radio Access AB, Kl/RSA/HPS Personal, 
Box 11,164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENT DISTRIBUTION, KISTA 

Ericsson Component Distribution ingår i Ericsson 
Electronic Distribution AB. Ericsson Electronic Distribu
tion AB är en av de ledande distributörerna i Norden 
inom området elektronikkomponenter. 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 

Produktchef 
• som skall vara ansvarig för affärsutvecklingen på 
några av vara största haMedarleverantörer i de länder vi 
representerar dessa leverantörer. Du kommer att koor
dinera affärsutveckling, marknadsföring samt kapital
bindning. Arbetsuppgifterna är i många fall projektori
enterade. I Ditt ansvarsområde ingår också att utbilda 
vår säljkår på dessa leverantörers produktsortiment 
samt att tillsammans med säljare göra besök hos vara 
viktiga kunder. Tjänsten innebär att Du kommer att ha 
lönsamhetsansvar på definierade områden. 

Du skall ha teknisk utbildning på minst gymnasienivå 
och gärna kommersiell påbyggnadsutbildning. Tidigare 
erfarenhet från halvledarleverantör art distributör är na
turligtvis meriterande. Vår expansion på marknaden er
bjuder mycket goda utvecklingsmöjligheter för ratt per
son. 

Kontakta: Lars Mistander, 08-757 5341, lars.mistan-
der@eke.ericsson.se, Bitte Rutberg, personal, 08-757 
4712, bitte.rutberg@eke.ericsson.se. Ansökan: ECD-12, 
Ericsson Electronic Distribution AB, VDS Ingela Ström, 
164 81 KISTA-STOCKHOLM, ingela.strom@eke.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Dags att ta ett nytt steg i din karriär? Vill du ha ett jobb 
där du: får ett större personligt ansvar, kan utveckla ett 
brett personligt internationellt nätverk inom Ericsson, 
får arbeta med marknadsföring på en expansiv mark
nad, får bred kompetens på vara totallösningar, kan 
utnyttja dina erfarenheter av mobiltelefonsystem, får 
jobba tillsammans med motiverade och entusiastiska 
medarbetare. 

Vi år en liten avdelning på produktenheten Base 
Station Systems (PU-BSS) som ansvarar för marknads
föring av kompletta inomhuslösningar inkluderande 
allt min radionät till centralt kontrollerade slutanvån-
dartjänster. Vi arbetar med lönsamhets- och paketer
ingsfrågor för att säkerställa att vara lösningar hante
ras effektivt i alla led, från tidig marknadsföring tills att 
de utgår en fullt integrerad del av operatörens nätverk. 
Arbetet bedrivs i en internationell miljö, i samarbete 
med vara lokalbolag. Tjänsten som 

Afffärsutvecklarre -
GSM Office Solutions 
• innebär många marknadskontakter för att säkerställa 
att vara lösningar tillgodoser kundemas krav. Du kom
mer att ansvara för utveckling av modeller för lönsam
hetsberäkningar, hantera priser, tariffer och annan 
marknadsinformation för vara tillämpningar. Resultaten 
används i kundmöten och presentationer för att påvisa 
lönsamheten av att investera i vara lösningar. 

Du har en ekonomisk högskoleexamen. Du har ett 
utpräglat affärssinne och förmågan att självständigt pla
nera och genomföra kvalificerade åtaganden. Du be
härskar engelska i tal och skrift och är övertygande i din 
kommunikation. Du har under en tid arbetat med mo-
biftelefoni och vill nu vidga dina vyer. Tidigare arbete i 
kundprojekt är meriterande. 

Kontakta: Michael Bjärhov, 08-404 4203, michael.bjar-
hov@era.ericsson.se, Ann Nordenstam, Personal, 08-
757 2287. Ansökan: Affärsutvecklare - GSM office solu
tions, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Almb-
lad, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.erics-
son.se. 

ERICSSON SVERIGE AB, STOCKHOLM 

Ericsson Sverige AB is Ericsson's new company for mar
keting in Sweden. We operate on one of the world's 
most exciting and most de-regulated markets, with an 
infrastructure for tele- and data communication that is 
under continual expansion.Ericsson Sverige AB's custo
mers are on the leading edge in tele- and communica
tion and IP. They demand rapid delivery of services, 
products and solutions within these areas. Our custo
mers 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 
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including Malmö, Kumla, Göteborg and Nynäshamn. 
Our head office is in Kungsholmen in Stockholm. 

At Market Unit Sweden we are expecting a rapid 
market growth for GSM/UMTS in the coming years, 
both with existing and potentially new customers, and 
we will now further increase our product marketing 
staff with two positions. 

GSM core network 
local product manager 
• This position is in short to be responsible for all the 
core network (CSS, PSS) product/technical activities 
towards Telia Mobile. In this positions you will work 
closely with other people in the account team for Telia 
Mobile. 

GSM/UMTS radio network 
product marketing manager 
• This position is in short to focus on the radio 
network aspects when launching UMTS on the Swedish 
market You will work in a UMTS task team supporting 
all GSM/UMTS accounts with radio network competen
ce for the GSM evolution (GPRS/EDGE) and introduc
tion of UMTS radio network, UTRA. 

All positions will mean close and frequent customer 
contacts as well close co-operation with account teams 
and product units. Good knowledge of relevant pro
ducts is required. You should be able to combine your 
commercial and technical knowledge of the products 
with an understanding of the customer situation to cre
ate winning solutions/offerings. 

Previous experience of (product) marketing or pro
duct management is considered as merits. 

Contact: Anders Blomgren, 070-572 0487, Anna Nab-
seth, 070-397 0196, Eivor Dahlberg, 
eivor.dahlberg@mps.se. Application: Product Marketing 
Managers GSM/3G, MPS, Eivor Dahlberg, Drottningga
tan 92-94,111 36 STOCKHOLM 

ERICSSON COMPONENT DISTRIBUTION. KISTA 

Ericsson Component Distribution ingår i Ericsson 
Electronic Distribution AB. Ericsson Electronic Distribu
tion AB är en framgångsrik distributör inom området 
elektronikkomponenter och har en stark marknadspo
sition i norra Europa. Vi omsätter drygt 1 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 
• till vår försäljningsavdelning. Vi är ett sammansvetsat 
team som arbetar med försäljning av elektronikkompo
nenter. Försäljningen avser aktiva, passiva och elmeka-
niska komponenter samt kraft- och Industri PC-produk-
ter. Vara kunder finns på den svenska marknaden. Du 
kommer, tillsammans med kund- och budgetansvariga 
säljare, se till att vi tar hand om vara kunder på bästa 
möjliga satt Detta innebär bland annat försäljning per 
telefon, orderhantering och leveransbevakning. I arbe
tet ingår också en del kontakter med vara leverantörer. 

Du skall ha teknisk utbildning på minst gymnasieni
vå. Erfarenhet av försäljnings- eller servicearbete är 
önskvärt. Goda kunskaper i engelska är ett krav. För ratt 
person finns goda utvecklingsmöjligheter i vårt företag. 

Kontakta: Joakim Jarstad, 08-404 6065, 
joakim.jarstad@eke.ericsson.se, Bitte Rutberg, personal, 
08-757 4712, bitte.rutberg@eke.ericsson.se. Ansökan: 
ECD-3, Ericsson Electronic Distribution AB, VDS Ingela 
Ström, 164 81 KISTA-STOCKHOLM, 
ingela.strom@telia.com. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Market Sales Support GPRS 
Ericsson is the world leader in mobile packet data com
munication. The market response on our new offering 
of mobile data services for GSM networks based on 
GPRS is exceeding our expectations. 

• We are now looking for additional co-workers in or
der to increase our sales support activities. The respon
sibilities for the new positions will include system pre
sentations for customers, acting as the prime contact 
for RFI/RFQ work with the Market Units, conducting bu
siness oriented workshops with customers and assis
ting in product sales seminars. The vacant positions are 
with a unit for Market Sales Support within Product 
Marketing. 

If you are interested in this position and have 2-3 
years experience in data communications combined 
with good knowledge in marketing activities, we can 
offer you a challenging position in a fast growing orga
nisation. 

Contact: Bengt Didner, +46 8 757 17 21, bengtdid-
ner@era.ericsson.se, Bo Danielsen, Human Resources, 
+46 8 404 81 67, bo.danielsen@era.ericsson.se. Appli
cation: MARKET SALES SUPPORT GPRS, Ericsson Radio 
Systems AB, KI/ERA/LK/HS Susanne Holmene, 164 80 
STOCKHOLM, susanne.holmene@era.ericsson se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Product Marketing 
Implementation UMTS 
We are a section within Bid Management in the recent
ly formed Sales Unit ERA/LN at the Business Unit GSM 
Systems. Our responsibility is, in co-operation with the 
PWs, to drive the PMI process and secure that it will 
always be updated. 

• Are you: a proactive project leader, a structured or
ganizer, a good communicator, goal- and result ori
ented, then you are our potential PMI Manager. 

You as the Project Leader are responsible for co-ordi-
nation and controlling the Product Marketing Imple
mentation. Therefore you need to have close contacts 
with the Product Units and establish a team working at
mosphere with all our colleagues. You will be the one 
keeping track of the WCDMA/UMTS product marketing 
site. We can offer you a challenging and exciting job in 
a stimulating and dynamic environment 

Contact: Kjell Lof, +46 8 764 10 93, Kjell.Lof sera.erics-
son.se. Application: Product Marketing Implementation 
UMTS, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LN/HA Lise-
Lotte Ramneby, 164 80 Stockholm, lise-lotte.ramne-
by@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

LN/PN, is a group within Sales GSM & WCDMA We are 
responsible for global price co-ordination and harmo
nization for GSM and UMTS sales. We are also respon
sible for development of price strategy and tactics for 
BMOG Global Customers. Our customers are KAM's, 
NAM'S and GAM'S around the world that we support 
with tactical and operative pricing. We work closely 
with LN sales management to give the best possible 
pricing support to the local accounts, involved in win
ning new business in the GSM/GPRS/EDGE and UMTS 
area, and making sales to existing customers on GSM. 

Price Manager/ 
Global Price Manager 
• As a Global Price Manager you will be responsible 
for up to two Global Customers. As a Price Manager 
you will be responsible for a number of accounts, wor
king closely with a Global Price Manager. 

We expect that you can take initiative, are not afraid 
of taking decisions, are goal-oriented, ambitious, pos
sess perseverance and enjoy working in a fast moving 
environment In addition to the above, you possess a 
degree in business administration and/or engineering 
and 2-3 years experience within Ericsson. Commercial 
experience, negotiation skills and a well-developed 
sense of humor, are also valuable assets. 

We can offer you a dynamic, challenging environ
ment in one the key focus areas within the company. 
We have a serious approach to work but believe that to 
have fun is equally important! Our aim is to reach our 
goals whilst developing your competence and career 
opportunities to their full potential. You can find us in 
Kista. 

Contact: Susanna Gibas, 
susanna.gibas@era.ericsson.se. Application: Price Ma
nager / Global Price Manager, Ericsson Radio Systems 
AB, KI/ERA/LN/HA Lise-Lotte Ramneby, 164 80 Stock
holm, lise-lotte.ramneby@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Established in June 1999, Ericsson Services is the new 
name for service excellence within Ericsson, a Business 
Unit in the Network Operators & Service Providers (OS) 
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 max
imize business opportunities well into the millenium. To 
find out more about this new force in service solutions, 
please visit our website at 
http^/networkoperators.ericssonse/services/. 

Telecom Management Solutions is a Service Product 
Unit within Ericsson Services consisting of 6 Practices 
responsible for the development and marketing of ad
visory services, integrated systems solutions and opera
tion related services in a multi-vendor environment for 
operators and service providers so that they can mana
ge their business in a profitable and competitive man
ner. 

Managers — Product Package Development H W 
ERA/LVT/D Product Package Development H W is 
a part of the Swithing Platform Development and 
Supply Unit, that supports GSM, TDMA and 
Wireline. We are responsible for developing standar
dised MSC, HLR, BSC, Transit Nodes and Site 
Products that support efficient sales and delivery. 
Now we need to strengthen our organisation to con
tinue to develop both the packaging concept and the 
products, to support the challenges given by the BU 
release projects 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 needed together 
with our suppliers. 

You have management experience and are eager to 
take this opportunity to develop a new function, both 
with regards to the technical and business challenges. 
A background in H W Sales Support, Engineering 
and/or product management is relevant. The mana
gement role will include operational work with the 
products. 

Manager — 
TDMA MSC Design 

We are design responsible for the TDMA MSC H W 
Product Packages. They are developed in coopera
tion with the Strategic Product Managers, SPM, the 
Node Production Center in Östersund, Implemen
tation Services at LVZ and EUS, Logistics Manage
ment, LVT/L, and Spare Parts, GV. 

We are responsible for creating, releasing and 
maintaining the standardised packages defined by 
SPM. 

You have management experience, preferably 
from a design organisation. You are willing to take 
an operative role towards the TDMA development 
projects. Some of the key tasks is resource planning, 
maintenance and changes in the products. Previous 
experience from TDMA Systems is a plus. 

Manager -
Wireline Transit Design 

We are design responsible for the Wireline Transit 
H W Product Packages. They are developed in coo
peration with the Strategic Product Managers, SPM, 
the Node Production Center in MET, France, 
Implementation Services in Karlstad, Logistics Mana
gement, LVT/L, and Spare Parts, GV. 

We are responsible for creating, releasing and main
taining the standardised packages defined by SPM. 

You have management experience, preferably 
from a design organisation. You are willing to take 
an operative role towards the Wireline development 
projects. Some of the key tasks is resource planning, 
maintenance and changes in the products. Previous 
experience from Wireline Systems is a plus. 

For further information contact 

LVT/DC Henrik Hassler, phone +46 8 40487 54, 
henrik.hassler@era.ericsson.se. 

Send your application ASAP to: 

Ericsson Radio Systems AB 
LV/HS Kerstin Almblad 
S-164 80 STOCKHOLM 
kerstin.almblad@era.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON ^ 
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The practice Managed Services offers today outsour
cing services for Network Operation and Maintenance, 
Network Management Consulting Operation and Main
tenance Assistance and are now looking for a: 

Strategic Business Manager 
• We are looking for a senior person who can help us 
to drive the implementation of our business. As a Stra
tegic Business Developer, you will take part/be referen
ce person in the work of establishing complex outsour
cing business deals and establish business models for 
outsourcing. You are responsible for developing busi
ness strategies and plans and communicate and drive 
implementation of these in our global Practice. Another 
major task is to perform Business Intelligence. 

To be successful in this position, you should have a 
strong business perspective and be a team player as 
well as a driver. Since we work in a changing and inter
national organization - you must be flexible and be ab
le to shift focus. 

We believe that you have a university degree in Engi
neering or Economics. You should also have experience 
of business models and complex business deals and a 
solid financial experience. We expect you to have good 
communication skills in Swedish and English, spoken 
and written. 

Contact: Hans Olav Steneng, +46 8 585 34329, Laila 
Engren (Human Resources), +46 8 585 30100. Applica
tion: Do you enjoy working with service? Ericsson Radio 
Systems AB, KI/ERA/CH Vlveka Vlklund, 164 80 STOCK
HOLM, viveka.viklund@era.ericsson.se. 

ERICSSON MESSAGING AB, STOCKHOLM 

Program Manager/Senior 
Business Consultant 
Ericsson Messaging Network Operators and Service 
Providers Segment (SO) has created a new Product 
Unit Product Unit Ericsson Messaging, with objective to 
increase Ericsson's presence in the rapidly growing 
messaging market. As a Senior Business Consultant 
and Marketing Program Manager in the Marketing De
partment of Ericsson Messaging, you will spearhead 
the implementation of customer business advisory and 
marketing programs in Europe, Africa, Middle East 

• The successful candidate has many years of experi
ence of the telecommunications industry and has held 
positions in advanced solutions marketing, business 
management or consulting. From your own experience, 
you know how to develop value based selling and 
customer business advisory. You have a successful track 
record of marketing total solutions. 

In this product unit you will soon discover that in 
depth customer business understanding and the capa
bility to elaborate with our customers on their business 
issues is an essential key to success. You will also beco
me aware of our strong conviction that enabling other 
product units, business units and market operations to 
knowledgeably speak about and sell messaging is a 
fundamental factor for Ericsson's success in messaging. 

You are a creative, entrepreneurial and experienced 
self starter, intrigued by the challenge to develop and 
implement a new way of marketing Ericsson's messa
ging solutions. You like to travel, you are a true team 
player and enjoy sharing your competence and enab
ling others to perform. You have excellent communica
tion skills. Positions are available in Sweden, USA and 
Asia. 

Contact: Please contact: Gunnar Borg, Director of Mar
keting,+1 516677 1155,gunnar.borg@ericsson.com. 
Application: Senior Business Consultant, Ericsson Mes
saging Systems Inc. Katie Raftery, Human Resources, 
145 Crassways Park Dr.W, Woodbury, NY 11797 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Ar Du intresserad av att jobba som EDGE Marketing 
Manager? 

Vipa LR-Marknad (LRM) står inför flera ytterst intres
santa utmaningar, och behöver förstärkningar. Just nu 
jobbar vi bl.a. med lanseringen av EDGEEDGE, stöder 
datatakter upp till 384 kbps och möjligör därmed bred-
bandstjånster över GSM. Vår utmaning här är att fram
gångsrikt lansera EDGE som ett komplement - och inte 
en rival • till WCDMA, både externt och internt Vi har 
en intensiv och spännande vår framför oss då vara 
kunder, de ledande GSM operatörerna, visar mycket 
stort intresse ffir £OG£ 

En produktiansering innebår typiskt ett framtagande 
av ett operator business case och ett säljmaterial samt 
i slutändan en såljtumé gentemot vara lokalbolag och 
kunder. Arbetet innebär en hel del resor och omfattan
de kontakter med såväl lokalbolag som kunder. 

• Vi förutsätter inte art du är ett färdigt mark
nadsproffs, utan värdesätter ett brinnande engage
mang drivkraft utöver det vanliga, social kompetens 
och en gedigen teknisk baserfarenhet från mobilsystem 
är en klar merit Den största vikten lägger vi dock vid 
din personlighet 

Kontakta: Per Lindberg 08-4049282, 
per.a.lindberg@era.ericsson.se. Ansökan: EDGE Marke
ting Manager, Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Pet
tersson, 164 80 STOCKHOLM, 
ingegard.pettersson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Solutions Management -
GSM Office Solutions 
• Time for another step in your career?Do you want a 
job where You: Get more personal responsibility. Can 
develop an extensive international contact network 
within Ericsson. Can work with marketing on an expan
ding worldwide market Can develop your competence 
about our complete solutions. Will utilize your mobile 
telephony competence. Will work together with motiva
ted and enthusiastic colleges. 

We are a small unit at Base Station Systems (PU-
BSS) responsible for GSM Office Solutions based on 
dedicated in-building radio networks and centralized 
services. We are working with profitability analyses and 
solutions packaging to ensure that our solutions are ef
ficiently handled in all phases, from early marketing un
til they are fully integrated in the mobile operator 
network. Special attention is given to solutions and ser
vices related to the in-building radio network and the 
evolution to 3G. This position as one of our Solutions 
Managers - GSM Office Solutions will require extensive 
market contacts to ensure that our solutions meet our 
customers requirements. 

You have a masters in science and have been wor
king in the industry for a number of years. You have ex
periences from mobile applications and are eager to 
learn more. We are especially interested in persons 
with GSM Data and/or Radio background. Experience 
from work with/at operators is also a merit 

Contact: Michael Bjärhov, 08-404 4203, michael.bjar-
hov@era.ericsson.se, Hans Falk, 08-757 1402. Applica
tion: Solutions Management-GSM Office Solutions, 
Ericsson Radio Systems AB, LV/HS Kerstin Almblad, 164 
80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

TDMA Systems - is one of the fastest growing business 
units within Ericsson Radio Systems We are the market 
leader for cellular telephone systems and services ba
sed on TDMA standards Our main markets are in 
North and South America. Globally we are 9 200 peo
ple. We are looking for a 

Project co-ordinator 
• whose main task will be to establish and promote 
the use of Intranet within TDMA You will continuously 
develop the information structure of the Intranet sites 
to make them more interesting and user friendly. 

Your tasks will be to: analyze and define the benefits 
of web use to employees, promote the use of Intranet 
secure resources necessary to run the Intranet create 
and maintain a functioning information structure and 
initiate content reviews together with all Managing Edi
tors, create a network of people working with Intranet 
related issues within TDMA Systems, participate in 
Network Operators & Service Providers Forums and di
scussion groups in the field of Intranet keep abreast of 
new Information related issues and work closely toget
her with Internal Communications. 

A thorough understanding of, and previous experien
ce in Information Management is necessary as well as 
experience to use information as a tool for Internal 
Communications and Sales support You should have 
an ability to co-ordinate and assess the importance, qu
ality and context of information and place it accordingly 
in a suitable structure on the Intranet. You must have 
fluency in English, have a high level of computer litera
cy and basic HTML knowledge. You are innovative and 
able of driving projects and used to solving problems 
independently. If you also have Ericsson knowledge 
you are welcome to contact: 

Contact: Martina Breitenstein, +46 8 404 46 28, marti-
na.breitenstein@era.ericsson.se. Application: Project co
ordinator, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/AH/R, 
164 80 STOCKHOLM, HR.Helpdesk@era.ericsson.se. 

ERICSSON MESSAGING AB, STOCKHOLM 

Network Operators and Service Providers Segment 
(SO) has created a new Product Unit Product Unit 
Ericsson Messaging, with objective to increase Erics
son's presence in (ne rapidly growing messaging mar
ket 

Marketing 
Program Manager 
• In conjunction with our ongoing launch activities 
and marketing programs, we need an enthusiastic and 
driven marketing expert with several years of experien
ce from marketing, marketing communications or pro
gram management You will, as responsible for some of 
our critical marketing programs, spearhead the imple

mentation and integration of these programs with busi
ness units, product units and market units, as well as 
the co-ordination of work internally within the product 
unit Ericsson Messaging. 

The successful candidate have several years of expe
rience of the telecommunications or information tech
nology industries, in positions as solutions marketing 
marketing communications. From these positions you 
have developed a good understanding for product po
sitioning, market messages, communications and mar
keting och complex solutions. You will understand the 
importance for a product unit to smoothly integrate 
with our stakeholders to ensure the success of the pro
duct area. This position will be based in Stockholm, and 
reports to the Marketing Director in New York. 

Marketing Program Manager in the Marketing De
partment of Ericsson Messaging you will spearhead the 
implementation of customer business advisory and 
marketing programs in Europe, Africa, Middle East. You 
are a creative, entrepreneurial and experienced self 
starter, intrigued by the challenge to develop and im
plement a new way of marketing Ericsson's messaging 
solutions. You like to travel, you are a true team player 
and enjoy sharing your competence and enabling ot
hers to perform. You have excellent communication 
skills. Positions are available in Sweden, USA and Asia. 

Contact: Gunnar Borg, Director of Marketing, +1 516 
677 1155, gunnar.borg@ericsson.com. Application: 
Marketing Program Manager, Ericsson Messaging AB, 
KI/ERM/HS, Box 48,164 93 Kista, 
doris.hagala@erm.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

The BMOA organization and the role ofBMOA Global 
Pricing:BM0A develops, manufactures and sells the 
cellular systems AMPS and TDMA (IS-136) for North 
American, South American and Asian markets Current
ly we are at the start of a major technology evolution 
from Circuit Switched towards Packet Switched. This 
marks a dramatic change in customer demands, mar
ket development, coming products and last but not 
least in the business logic in our markets. 

New products like Packet Data backbones and new 
Radio base products are being developed with very dif
ferent characteristics from today's products. BMOA Glo
bal pricing has a strategic role in this evolution. New 
products and new standards have to be positioned and 
priced, often in new and innovative ways, without jeo
pardizing the existing circuit switched business. A great 
challenge with great opportunities. 

Strategic Pricing Manager 
• Worktasks:-Work with the pricing of BMOA's entire 
product portfolio-Develop and implement price strate
gies and price structures for global markets.-Work in 
close cooperation with the Product Units and Product 
Managers.-Work in close cooperation with the Price 
Manager (and sales) of the different markets. 

Qualification and competences: MSc in Economics 
and/or Engineering, 1-3 years of work experience. Ex
perience of Mobile Telecom industry - telecom unders
tanding/technical understanding is an advantage. Expe
rience from marketing/product management or sales. 
You should have excellent analytical skills, a healthy bu
siness sense, good communicator skill sand ability to 
drive and motivate people. Fluency in English is requi
red. 

Contact: Susanne Karlsson, +46 8 585 30105, +46 70 
246 9011, susanne.karlsson@era.ericsson.se. Applica
tion: Strategic Pricing Manager, Ericsson Radio Systems 
AB, AH/HS Elisabet Grahl, 164 80 Stockholm, 
elisabetgrahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

TDMA Systems (Business Unit BMOA) is one of the fas
test growing business units within Ericsson Radio 
Systesm. We are the market leader for cellular telepho
ne systems and services based on the standards for 
AMPS and TDMA Today, over 50% of the world's cellu
lar subscribers are served by TDMA or, AMPS system. 

Industry & Market 
statistic Analyst 
• We are looking for a person with a sincere interest in 
understanding the Mobile telephony and the Mobile In
ternet market and to follow its business trends.The vi
sible key person shall gather the market statistics from 
several internal and external sources and drive the col
laboration within TDMA systems cross functionally to 
establish a common understanding of the market 
growth and the market forecast 

The market growth and forecast information is very 
important input to the budget-, resource planning-, and 
manufacturing forecast-procedure. This person is re
sponsible for quarterly deliveries of market anlyses to 
LME for ESP figures, TDMA Systems upper manage
ment to each department within the Business Unit and 
to Product Units as well as to External Analysts. 

We think that you have a commercial background 
e.g. business controller or market area responsibility, 
with an interest to further understand Mobile Telepho

ny and Mobile Internet market evolution. You like to do 
statistical analyses and can easily work with excel data 
sheets. You are interested in driving a team to create a 
group result of market figures. You are fluent in English. 
This job does also include some travelling. 

Contact: Marie Svensson, +46 8 757 0385, 
marie.svensson@era.ericsson.se. Application: Industry & 
Market statistic Analyst Ericsson Radio Systems AB, 
AH/HS Elisabet Grahl, 164 80 Stockholm, 
elisabetgrahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Project Manager 
Marketing Communication 
TDMA Systems is one of the fastest growing business 
units within Ericsson Radio Systems We are the market 
leader for cellular telephone systems and services ba
sed on TDMA standards Our main markets are in 
North and South America. Globally we are around 
9200 people. 

• We need a dynamic, fluent English speaker who en
joys to be a project manager for creating and executing 
the marketing communications plan for different pro
jects within TDMA Systems. You will develop and ex
ecute the marketing communications plan together 
with respective project where you focus on defining 
the target audience, choosing the right channel, defi
ning appropriate messages and deciding what commu
nication tool to chose; like brochures, data sheets, ad
vertisements, videos and Interactive Presentations. You 
will also be responsible for evaluating the result of the 
plan. 

You should be the type of person who has the skill 
and experience to spread a positive and creative feeling 
to your team members. The project is not necessarily in 
Sweden. A willingness to travel to both North and Latin 
America is a must 

A knowledge of TDMA Systems would be helpful, as 
would Spanish and Portuguese. You should have a 
bachelor degree or equivalent in marketing/business 
and should have experience of working with Marketing 
Communication. You will belong to the Marketing 
Communications Department and be a part of a dedi
cated, supportive and creative team. 

Contact: Dag Amemo, +46 8 585 30580, dag.arne-
mo@era.ericsson.se. Application: Project Manager Mar
keting Communication, Ericsson Radio Systems AB, 
AH/R HR Helpdesk, 164 80 Stockholm, 
HR.Helpdesk@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Global 
Agreement Strategist 
ERA/LN Sales, GSM S WCDMA Systems ERA/LN/M is a 
small unit within ERA/LN with the responsibility to drive 
the development of strategies for global agreements 
with ERAs largest customers ERA/LN/M has also the 
responsibility to ensure that the strategies and guideli
nes are implemented in the signed global agreements. 
We work close with GAMs, KAMs and with other parts 
ofERA/L We are looking for a candidate to develop 
and drive the implementation of Global Agreement 
strategies. 

• The suitable candidate for this position should have: 
Sales and negotiation experience in telecom system sa
les. Wide knowledge of the telecom business. Good 
analytic skills. An academic background M Se or MBA, 
preferably both. Good social and diplomatic skills. 
Strong drive and result orientation. 

We are looking for someone with a great interest for 
the market and with a deep knowledge about Ericsson. 
You will have many close contacts within as well as 
outside the organisation. There will be some travelling 
required. 

Kontakta: Anders Henriksson, +46 8 757 14 38, an-
ders.henriksson@era.ericsson.se. Ansökan: Global 
Agreement Strategist Ericsson Radio Systems AB, 
Kl/ERA/LN/HA Lise-Lotte Ramneby, 164 80 STOCK
HOLM, lise-lotte.ramneby@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

The product Unit (PU) Radio Network Products (RNP) is 
responsible for the development, supply, maintenance 
and marketing of radio products for TDMA i PDC 
systems RNP is a truly international organization with 
units at several locations in Europe and in the Ameri
cas To our group of Product Marketing and Support -
TDMA we are looking for a 

Product Marketing Manager 
• The position as product marketing manager requires 
both commercial and technical competence. The suc
cessful candidate will be able to translate the technical 
functionality of the products into clear, concise com
mercial arguments which highlight our customer needs 
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and value. As a product marketing manager you will be 
responsible both for the introduction of new products 
as for the longer term marketing messages and sup
port A successful product launch requires a clear mar
keting messages, attractive packaging, good-pricing 
strategies and well structured sales material and tools. 
After the actual launch the longer term market message 
and updates of product/solution structures to support 
the sales of our products take over. 

The position requires co-ordination of different func
tions, both within the Product Unit and across other 
Business and Markets Units. It is therefore essential 
that you are outgoing, independent creative and self-
motivated. You will also need high interpersonal and 
communications skills to convey our messages in the 
right way. 

Candidates for the position should have a university 
degree or similar, several years experience working in 
an international business environment preferably in 
the telecommmunications business. Fluency in English 
is required. 

Contact: Johan Brännmark, 08-404 77 53, johan.brann-
mark@era.ericsson.se, Magnus Nielsen, 08-404 45 62, 
magnus.nielsen@era.ericsson.se. Application: Product 
marketing Mngr, Ericsson Radio Systems AB, AH/HS Eli
sabet Crahl, 164 80 Stockholm, 
elisabetgrahl@era.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. SUNDBYBERG 

Marketing/Market 
Communication Manager 
- Business Innovations/Multilet Venture 

Within the sub-unit Business Innovations, inventions 
are reviewed and evaluated with respect to business 
opportunities within Ericsson. The inventions that have 
potential are evolved into ventures for further business 
developmentOne of these ventures is the Multilet Ven
ture, which products offer Residential Internet Access. 

The technology is based on a patent pending solu
tion and the Multilet is released and marketed both in 
Sweden and worldwide. We are looking for a Marketing 
Manger to join our team and take part in building an 
entire new business area within Ericsson. An employ
ment where you have the opportunity to shape and in
fluence your future and the road to result 

• Your tasks will include: Coordinate marketing activiti
es. Responsibility for MARCOM activities. Produce and 
maintain a marketing strategy plan. Deal with PR, fairs 
and other external media. 

We are looking for someone who has:Experience of 
marketing of technology productsDocumented results 
within sales & marketingSocial skills - internally and in 
international customers situationstrong driving force to 
build a new business and to do business. 

Contact: Staffan Söderlund, 08-404 53 70, staffan.so-
derlund@era.ericsson.se. Application: Marketing / Mar
ket Communication Manager, Ericsson Radio Systems 
AB, SG/ERA/XD/HS Mari Skogtöf, 164 80 STOCKHOLM, 

mari.skoglofgera.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Customer Project 
Sales Manager 
• Vi behöver ytterligare en erfaren GSM-projekrJedare 
som vill syssla med försäljning av GSM-system och an
svara för projektdelen, och även vara projektledare för 
offertprojekt Du är en del av ett Core Three Team, till
sammans med en sales manager och en technical ma
nager och ni säljer tillsammans mobiltelefonsystem di
rekt mot operatörerna på vara marknader, vilket är ro
ligt och utvecklande, men också krävande. Du är ansva
rig i implementationsfrégor och utför kundpresentatio
ner, offertarbete, diskuterar, förhandlar och planerar 
projekt enligt kundens krav. 

För att lyckas tror vi att du är civilingenjör och har er
farenhet från helst flera av följande områden: Telekom
munikation, AXE, mobiftelefoni, radiokommunikation. 
Du är drivande, utåtriktad, van att arbeta snabbt och 
självständigt och inte främmande för kommersiella frå
gor. Bra kunskaper i såväl muntlig som skriftlig engelska 
är en förutsättning. 

Vi erbjuder ett utvecklande och dynamiskt arbete i 
ett trevligt team. För ratt person finns möjligheter till 
fortsatt spännande karriär. 

Technical Manager 
för GSM-system 
• Tillsammans med en Sales Manager och en Project 
Manager säljer du mobiltelefonsystem till nya kunder. 
Din roll är att ha det tekniska ansvaret för näten. Vi ar
betar direkt mot operatörerna, vilket är både roligt och 

utvecklande, men också krävande. Du ansvarar i teknis
ka frågor och utför kundpresentationer, offertarbete, 
teknisk rådgivning och löser olika problem. 

För att lyckas tror vi att du är civilingenjör och har er
farenhet från något av följande områden: Telekommu
nikation, AXE, mobiftelefoni, radiokommunikation. Du 
är en drivande och utåtriktad person som är van att ar
beta snabbt och självständigt och inte främmande för 
kommersiella frågor. Bra kunskaper i såväl muntlig som 
skriftlig engelska är en förutsättning. 

Vi erbjuder ett utvecklande och dynamiskt arbete i 
ett trevligt team. Ratt person har stora möjligheter till 
en spännande yrkeskarriär. 

Kontakta: Per Wistrand, +46 8 404 8774 aft +46 70 
561 8772, per.wistrand@era.ericsson.seAnita Malmst
röm Wallner, Human Resources, +46 8 404 2429, ani-
ta.malmstrom-wallner@era.ericsson.se. Ansökan: 
TECHNICAL MANAGER, Ericsson Radio Systems AB, 
SG/ERA/LP/HA Pirjo Hautala, 164 80 STOCKHOLM, pir-
jo.hautala@era.ericsson.se. 

ERICSSON CABLES AB, SUNDBYBERG 

Ericsson Cables provides the new telecoms world with 
reliable network infrastructure that combine telecom, 
datacom and power technologies. With over 1100 
employees world wide and unique expertise in cable 
network solutions and power cable systems, we offer a 
portofolio of products, services, systems and solutions 
enabling our customers to succeed in the complex 
world of communications Ericsson Cables' Man\eting 
Division is responsible for sales and marketing of solu
tions, systems and products for telecom and datacom 
networks. Ericsson Cables'customers are located world
wide. 

Area Sales Manager 
• We are now seeking one position for the section of 
Scandinavia. The position can be based either in Sund
byberg or in Hudiksvall, depending on personal prefe
rences. As an Area Sales Manager you are responsible 
for marketing and sales of our product-range towards a 
no. of customers on a regional basis. Through your own 
market plans and budgets you are developing the 
customers within your market segment 

Your expertise covers areas like strategic analysis of 
potential market segments, customer interacting, verbal 
and written presentations as well as quotations and ne
gotiations. You are good at establish good and long-

term relations with your customers and you shall be 
able to represent Ericsson Cables at various levels at 
the customer. 

Your education has provided you with a solid and 
good platform in both the economical and technical 
areas. In addition you have been working at least 3-5 
years with marketing and sales, on a relatively high 
technical level, towards customers. We would of course 
welcome experience from the Telecom area, but ft is 
not mandatory. 

To be able to function well in your role as Area Sales 
Manager it is important to emphasise that you have a 
strong own drivingforce and that you are prepared to 
work actively with your customers. You are a good 
team player and are willing to work hard in our ambi
tion to fulfill the company objectives. 

Contact: Bo Lenander, 08-764 3135, 
bo.lenander@eca.ericsson.se, Katrin Kopp, 08-764 
0384, katrin.kopp@eca.ericsson.se. Application: AREA 
SALES MANAGER. 

Area Sales Manager 
• We are now seeking persons for vacancies as Area 
Sales Managers within our Marketing Department 
Networks, which is responsible for sales and marketing 
of products and services for telecom network infrastruc
ture, primarily in the fiber optic field. The person we 
seek can be based either in Sundbyberg or in Hudik
svall, depending on personal preferences. 

As an Area Sales Manager you are responsible for 
marketing and sales of our range products and services 
towards a number of customers on a regional basis. 
Through your own market plans and budgets you are 
developing the customers within your market segment 
Your expertise covers areas like strategic analysis of po
tential market segments, customer interaction, verbal 
and written presentations as well as quotations and ne
gotiations. You are good at establishing long-term rela
tions with your customers and you shall be able to re
present Ericsson Cables at various levels at the custo
mer. 

Your education has provided you with a solid plat
form in both the economic and technical areas. You ha
ve been working at least 3-5 years with marketing and 
sales, on a relatively high technical level, towards custo
mers. In particular, we are looking for experience in 
LAN, structured cable systems and Broadband Access 
Networks related to fiber-to-the-home-desk. Experience 
with dealing with product wholesalers, distributors and 
cable contractors would also be of benefit 

We need you in the GSM Datacom evolution! 
Ericsson Radio Systems AB, Kista -
KI/ERA/LVN 

GSM is evolving at an ever increasing speed. At Systems 
Management, product unit Base Station Systems 
(BSS), we are developing the solutions of tomorrow, 
including high speed data and multimedia services 
for third generation GSM systems. We are looking 
for technically experienced Engineers to join us in 
this very interesting and demanding environment. 

Datacom 
Work with the exciting combination of radio and 
datacom. You will drive and participate in technical 
studies and system design of future BSS system rele
ases. 

You are an experienced engineer, preferably in the 
fields of mobile telephony, mobile datacom and data 
communication protocols. 

Contact: Martin Bakhuizen, phone +46 8 764 11 33 
martin, bakhuizen @era. ericsson. se 

System Design 
Your task will be to develop the features giving 
Ericsson's BSS the competitive edge on the market, 
including interactions towards UMTS and new techno
logies like IP. The work is mostly carried out in teams, 
and includes frequent contacts with our customers. 

You have deep technical competence, preferably 
in combination with technical leadership skills. 

Contact: Mattias Karlberg, phone +46 8 404 47 89 
mattias. karlberg@era. ericsson.se 

Project Office 
Your responsibility as System Project Manager is to 
lead the BSS System Design Project until the pro
duct reaches the market. An important task is to 
ensure technical consistency between the different 
nodes. 

You have fully developed social skills and rises to 
responsibility. Experience from GSM is required. 

Contact: Magnus Bergström, phone +46 8 757 719 15 
magnus. bergstrom@era.ericsson.se 

Verification 
In our "real-network lab", we are now integrating 
the first routers and servers for tomorrow's IP based 
GSM system. But how shall we verify it? 

You have the competence and ideas needed to 
verify IP-networks. Longer or shorter hands-on expe
rience is a plus. 

Contact: Roger Erlandsson, phone +46 8 404 49 42 
roger. erlandsson @era. ericsson. se 

Radio 
You will develop the functionality and methods for 
the radio networks of the third generation GSM. 
One senior position covers EDGE technology, while 
the other position focuses on self-tuning radio net
works. You will lead development activities and will 
follow the product from the earliest stages to the 
implementation in networks. 

You have several years experience of radio network 
development. Field experience is a definite merit. 

Contact: Thomas Johansson, phone +46 8 404 57 40 
thomas.johansson@era.ericsson.se 

Send your application ASAP to: 

Ericsson Radio Systems AB 
LV/HS Kerstin Almblad 
S-164 80 STOCKHOLM 
kerstin.almblad@era.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON 
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To be able to function well in your role as Area Sales 
Manager it is important to emphasis that you have a 
strong own driving force and that you are prepared to 
work actively with your customers. You are a good 
team player and are willing to work hard in our ambi
tion to fulfill the company objectives. 

Contact: Stefan Ottosson, 08-764 0878stefan.ottos-
son@eca.ericsson.se, Göran Halländer, 0650-363 55, 
goran.hallander@eca.ericsson.se, Katrin Kopp, 08-764 
0384, katrin.kopp Seca.ericsson.se. Application: AREA 
SALES MANAGER, Ericsson Cables AB, SL/ECA/NT/H 
Katrin Kopp, 172 87 Sundbyberg, 
katrin.kopp@eca.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, KUNGENS KURVA 

Behovet av bandbredd inom telekom- och datakom-
tillåmpningar ökar ständigt och överträffar ofta de 
mest agressivt ställda prognoser. Sättet att mota denna 
utmaning finns inom Optiska Nät och WDM (vågläng
dsmultiplexering). WDM år därför en av de snabbast 
växande teknologierna inom telekom idag. Ericsson ser 
denna teknik som ett viktigt kärnområde och ökar där
för sin satsning på utveckling och marknadsföring av 
optiska nätlösningar och nätkomponenter baserade på 
WDM-teknik. 

Vår produktSamilj ERION (ERicsson Optical Networ
king) har redan ett fotfäste på marknaden och vi ut
vecklar för närvarande bi. a. ett tredje generationens 
system som ska klara av att skicka 32 kanaler med 10 
Cbit/s vardera över flera hundra kilometer fiber. 

För att klara denna och framtida utmaningar söker 
vi nu en medarbetare ill: 

Tekniskt marknads-
och säljstöd 
• Du kommer att inge i gruppen Tekniskt Marknads
stöd inom Marketing. Du kommer att vara vårt primära 
tekniska stod till var internationella försäljningsorgani
sation med ansvar for introduktion av de nya system
funktionerna och produktreleaserna till vara kunder. 

Du ansvarar för det tekniska innehållet i vara offert-
svar på kundförfrågningar. Vid kontraktsdiskussioner 
kommer du att vara huvudkontakt för alla tekniska frå
gor rörande vårt system, svara på kundfrågor, delta i 
kundmöten, presentera vara systemprodukter, tekniska 
nätlösningar samt genomföra produktdemonstrationer. 

Du har kunskap om fiberoptiska system och har bak
grund från teknisk utveckling. Vi utbildar dig på vår pro
dukt samt följer upp med fortsatt affärsorienterad och 
teknisk vidareutbildning som del i din personliga ut
veckling. 

Ansökan: TEKNISKT MARKNADS- OCH SÄUSTÖD. 

Assistant Business Area 
Manager för Asia Pacific 
• Du kommer att ingå i gruppen Business Area ASIA, 
PACIFIC Du kommer att stödja och rapportera till Busi
ness Area Manager inom följande huvudområden: Pro-
duktjansering och introduktion. Marknadsstrategi. Pris
sättningsstrategi och stod till Ericsson lokalbolag. Eta
blering och av teknisk marknadssupport på lokalbola
gen. Du har en bakgrund med kunskaper inom WDM-
teknologi samt viss erfarenhet av marknadsföring 

Kontakta: Pär Johansson, Marketing Director, 08-719 
85 95, ParJohanson@etx.ericsson.se, Anita Lindqvist 
Personal, 08-681 21 92, 
Anitalindqvist@etx.ericsson.se. Ansökan: Assist Busi
ness Area Mgr, ASIA PACIFIC. Ericsson Telecom AB, 
KK/ETX/W/H Susanne Hellberg, 125 26 STOCKHOLM, 
Susanne.Hellberggetxericsson. 

PERSONAL 

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON. 
STOCKHOLM 

Chef Guest Support 
Human Resources Sweden har till uppgift alt driva ut
vecklingen av den samlade HR Funktionen i Sverige, vi 
ansvarar lör Sverige gemensamma HR policies och 
processer, erbjuder program och tjänster far utveckling 
av individer, grupper och organisationer samt tillhan
dahåller PA service. Enheten PA Service (DKS/H) är un
der uppbyggnad och hor till uppgift att erbjuda Erics
son anställda i Sverige personaladministrativa tjänster 
samt bidraga till att det administrativa arbetet effektivi
seras. Vi ansvarar far Löneodministrabon, Pensioner & 
Försäkringar, PA - tjänster och Guest Support PA Servi
ce driver också ett antal förbättringsprojekt inom detta 
området såsom inrättandet avenPA Service Desk för 
Sverige. 

• Vi söker nu en chef till Guest Support Guest Support 
ansvarar för att bistå utländsk Ericssonpersonal med as
sistans för att underlätta introduktion och vistelse i 
Sverige. Vi erbjuder praktisk hjälp med bl.a. skattskriv
ning, uppehållstillstånd, försäkringsärenden och skolor. 

Vidare arrangerar vi sociala aktiviteter såsom sightsee-
ingturer, resor och fester. I dag är vi 10 personer som 
arbetar utifrån Kista och Marievik. Det övergripande an
svaret som chef för Guest Support innebär att säkerstäl
la att information och kvalificerat stod ges åt utländska 
Ericssonanställda, besökare och kunder. I Dina arbet
suppgifter ingår såväl budget- som personalansvar 
samt vidareutveckling av verksamheten och medarbe
tarna. 

Vi söker Dig som har erfarenhet av serviceinriktat ar
bete i en ledarroll. Som person är du utåtriktad, initia
tivrik och har lätt för att kommunicera. Du är flexibel 
och sätter kundens önskemål i centrum. Ditt arbetssätt 
är drivande och du har lätt för att se helheter samt verk
samhetens utvecklingsmöjligheter. Goda kunskaper i 
engelska såväl i tal som i skrift är en förutsättning. Ytter
ligare språkkunskaper är ett plus. Har Du erfarenhet 
från utlandstjänst är det mycket meriterande då tjäns
ten ställer stora krav på att kunna sätta sig in i kul
turskillnader samt förstå olika kunders behov. 

Kontakta: Elisabeth Nyberg, 08-508 786 21, elisa-
beth.h.nyberg@lme.ericsson.se, Maria Clewemar, Hu
man Resources, 08-719 34 48, 
maria.clewemar@lme.ericsson.se. Ansökan: Chef Guest 
Support DKS/H, Telefonaktiebolaget L M Ericsson, 
HF/LME/P Maria Clewemar, S-126 25 STOCKHOLM, 
maria.clewemar@lme.ericsson.se 

P L A N E R I N G 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
KISTA 

Sales & Operation Planning 
Manager - PU Accessories 
Ericsson Mobile Communications AB develops, sells 
and markets mobile telephones and terminals around 
the world. Accessories is a Product Unit within the Erics
son Business Segment Consumer Products. The Pro
duct Unit markets accessories products for Ericsson 
mobile phones and terminals worldwide. SALES S OPE
RATION PLANNING MANAGER FOR PRODUCT UNIT AC
CESSORIES Volume Management within PU Accessori
es is seeking a Sales & Operation Planning Manager. 
Volume Management is responsible for managing ac
cessories volumes through cross-functional planning. 

• The Sales & Operation Planning Manager is reporting 
to the Director of Volume Management and is respon
sible for the short term planning (0-6 months). The po
sition includes responsibility for running the Sales & 
Operation process and for developing the process, wor
king close with sales regarding forecasting and forecast 
accuracy, working with Research & Development regar
ding phase in and working close with Operations regar
ding inventory management Both domestic and inter
national travel is required by the position. 

Candidates interested in this position must have a 
university degree and an analytical mindset They must 
also be comfortable managing meetings. English will 
be spoken on a daily basis and used in all documenta
tion and correspondence why strong skills are required. 
Any work experience from similar work is considered a 
plus. 

Contact: Niklas Blomstedt, +46 8 508 780 63, 
niklas.blomstedt@ecs.ericsson.se. Application: Sales & 
Operation Planning Manager - PU Accessories, Ericsson 
Mobile Communications AB, KI/ECS/HKS Anna Pelko-
nen, SE-164 80 Stockholm, anna.peikonen@ecs.erics-
son.se. 

ERICSSON TELECOM AB, KUNGENS KURVA 

Sektionschef, 
Elektronikdesign 
Behovet av bandbredd inom telekom- och datakom-
tillåmpningar ökar ständigt och överträffar ofta de 
mest agressivt ställda prognoser. Teknologin för att 
mota denna utmaning finns inom Optiska nät och 
WDM (våglängds-multiplexering). WDM är därför den 
snabbast växande teknologin inom telekom idag. Erics
son ser denna teknik som ett viktigt kärnområde och 
ökar därför sin satsning på utveckling av optiska nät
lösningar och nätkomponenter baserade på WDM-tek
nik. Vår produktfamilj ERION (ERicsson Optical Networ
king) har redan ett fotfäste på marknaden och vi ut
vecklar för närvarande ett tredje generationens system 
som ska klara av att skicka 32 kanaler med 10 Gbit/s 
vardera över flera hundra kilometer fiber. 

• För att klara denna och framtida utmaningar söker vi 
nu en: SEKTIONSCHEF, ELEKTRONIKDESIGN. Du kom
mer att ingå i avdelningen för Optisk Systemdesign och 
vara chef för sektionen för Elektronikdesign. Du ska 
coacha en kompetent grupp på för närvarande fem 
personer som sysslar med implementering av 
mikroprocessor/FPGA/CPLD-konstruktioner, kretsde
sign, schemaritning och layout Det handlar i första 
hand om digitala konstruktioner men även analog 
elektronikdesign för optokomponenfer ingår. Sektionen 
ska också fungera som interface gentemot produktion. 

Gruppen ska nu i ett första steg utökas med 3-4 perso
ner vars huvuduppgift blir att bygga upp en transpon-
derdesignverksamhet 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 ledaregen
skaper. 

Kontakta: Magnus Öberg, chef, Optical Systems Design, 
08-719 20 31, magnus.oberg@etx.ericsson.se, Anita 
Lindqvist, Personal, 08-681 21 92, 
Anita.Lindqvist@etx.ericsson.se. Ansökan: SEKTION
SCHEF, ELEKTRONIKDESIGN, Ericsson Telecom AB, 
KK/ETX/W/H, 126 25 STOCKHOLM, Susanne.Hell-
berg@etx.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LINKÖPING 

Huvudplanerare 
Industrialisering, verifiering, produktion samt distribu
tion av mobiltelefoner inom GSM standard. En integre
rad anläggning från teknikverifiering via inköp av kom
ponenter till distribution av färdig produkt Antalet an
ställda är idag 1600 personer. Ericsson Mobile Com
munications år beläget i Mjärdevi Sience Park, där 150 
olika företag år etablerade inom data och elektronik 
branschen. I området finns även ytterligare fem Erics
son bolag. 

• Funktionen huvudplanering är fabrikens lank mellan 
marknad och produktion vid normal serieproduktion. 
Huvudplaneringen har som huvuduppgift, att utifrån al
la kända marknadsbehov skapa en huvudplan för fabri
kens produktion på kort och lång sikt 

Vi söker Dig som har högskoleutbildning, gärna med 
logistikinriktning eller gymnasieutbildning med erfaren
het av planeringsarbete. Du har goda kunskaper i pro
duktionsadministrativa system och behärskar engelska i 
tal och skrift Som person är Du drivande med en posi
tiv attityd och Du är bra på att kommunicera och har 
lätt för att samarbeta. 

Kontakta: Anneli Påmark, 013-32 19 07,0702-46 72 
43, anneli.pamark@ecs.ericsson.se. Ansökan: HU
VUDPLANERARE Ref.nr 0104, Ericsson Mobile Commu
nications AB, LI/ECS/CM/HAS Carina Nyberg, Box 1996, 
581 19 LINKÖPING, carina.nyberg@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Logistikutvecklare 
875 Supply inom LR ansvarar bl.a. för Suppiy-koncep-
tet inom Product Unit Base Transiver Station. Supply 
konceptet innebår I huvuddragen direkta ordervägar 
med korta leveranstider och leveranser direkt till kund 
utan mellanliggande lager. I ansvaret ingår att konti
nuerligt vidareutveckla de överordnade Suppty-kon-
cepten och att delta i utvecklandet av övergripande 
processer och regelverk. Arbetet utförs inom funktionen 
LogisticsDå vi nu går in i en konsolideringsfas samti
digt som vi expanderar, både volymmässigt och i anta
let verksamhetsfält, behöver vi förstärka vara resurser. 

• Vi söker därför en person för logistikutveckling. Arbe
tet utförs i mycket nära samarbete med övriga funktio
ner lokalt inom PU, samt med koncemfunktioner inom 
och utom Sverige. Arbetet bedrivs både i form av pro
cessarbete och i projektform.Du bör helst ha högsko
leutbildning, men även sökande med annan utbildning, 
kombinerad med relevant erfarenhet, kan komma ifrå
ga-

En lämplig bakgrund innehåller erfarenheter från 
några av följande områden: processarbete inom lo
gistik, ekonomi-/controllerfunktion, supply-verksamhet 
eller projektledning. Det är bra om du har internationell 
erfarenhet. Som person är du drivande och mål- och re-
suftatinriktad. Du har också en kundorienterad helhets
syn. Eftersom vi arbetar i en omgivning under ständig 
förändring måste du vara flexibel och kunna hålla 
många bollar i luften och ändå komma i mål. Arbetet 
fordrar att du har förmåga att jobba självständigt i en 
tvärfunktionell omgivning. 

Kontakta: Henry Osund, 08-757 21 47, 
henry.oesund@era.ericsson.se. Ansökan: Logistikut
vecklare, Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Petters
son, 164 80 STOCKHOLM, 
ingegard.petter5Son@era.ericsson.se. 

PRODUKTION 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Chef Repair Center 
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktion
senhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring 800 
personer av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio 
Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är till
verkning av radiobasstationer till mobilnät 

• Som chef för Repair Center kommer du att ansvara 
för arbetsledningen av en dynamisk grupp på 10 perso

ner som hanterar reklamationer samt utför reparationer 
på produkter som fabriken tillverkat Du ansvarar även 
för medarbetarnas och verksamhetens kompetensut
veckling, uppföljning av leveranser, produktivitet, kvali
tetsläge, budget, personalfrågor och förbättringsaktivite
ter. Då enheten är liten och fristående från övrig verk
samhet är det ekonomiska ansvaret stort 

VI söker dig som har teknisk högskoleutbildning med 
inriktning elektronik/ekonomi. Du har erfarenhet av 
produktionsteknik med inriktning på testberedning och 
ekonomi. Har du även erfarenhet av logistik är detta 
meriterande. Du har goda kunskaper i engelska både i 
tal och skrift Som person är du en god marknadsförare 
och har lätt för att se helheter. 

Kontakta: Lars-Gunnar Andersson, 08-404 47 40, Gö
ran Larsson, 08-757 15 55, Per-Gunnar Nyström, perso
nal, 08-764 15 39, Ansökan: Chef Rapair Center, Erics
son Radio Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 
164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Processägare 
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktion
senhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring 800 
personer av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio 
Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet år till
verkning av radiobasstationer till mobilnät 

• Vi söker processägare för delar av produktionen in
om elektronik och system (slutmontering). Processä-
garskapet innebär ansvar för löpande förbättring och 
utveckling av tillverkningsprocesserna. Som processäga
re är du även ledare för ett tvärfunktionellt förbättrings
team. 

Vi söker dig som har teknisk högskoleutbildning med 
inriktning mot produktionsteknik eller motsvarande 
kompetens med erfarenhet från tillverkande industri. 
Har du även erfarenhet av statistisk processtyrning och 
flödessimulering är detta meriterande. Som person har 
du lätt för att samarbeta samt kan kommunicera väl i 
tal och skrift 

Kontakta: Per Nerelius, 08-764 15 85, Per-Gunnar 
Nyström, personal, 08-764 15 39. Ansökan: Processä
gare, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Personal, 
Box 11,164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Provare 
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom Ericsson 
för försvarselektronik och mikrovågskommunikation 
samt år centrum för Ericssons forskning och utveckling 
inom mikrovågsteknik och höghastighetselektronikAr-
betsuppgifter:Som provare kommer du i första hand att 
arbeta med provning och felsökning på digitala 
kretskort och enheter för militära applikationer. Detta 
ställer höga krav på problemlösningsförmåga och initi
ativkraft. 

• Vi arbetar i målstyrda grupper med ansvar bl.a för 
det dagliga arbetet och produktkvalité. Detta innebär 
att vi söker folk med bra sammarbetsförmåga, ansvars
tagande och flexibilitet 

Kvalifikationer: Teoretisk kompetens motsvarande 
minst 4-årig el/tele tekniskt gymnasium eller motsva
rande. Praktisk erfarenhet inom elektronikservice är 
meriterande. 

Kontakta: Fredrik Håkansson, 031-747 29 32,070-318 
77 69, fredrik.hakansson@emw.ericsso.se, Andreas 
Persson, 031-747 39 68,070-264 69 30, andreas.pers-
son@emw.ericsson.se. Ansökan: Provare, ref nr 99-204, 
Ericsson Microwave Systems AB, Personal och Organi
sation, 431 84 Mölndal 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Kretskortsopeatör 
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom Ericsson 
för försvarselektronik och mikrovågskommunikation 
samt år centrum för Ericssons forskning och utveckling 
inom mikrovågsteknik och höghastighetselektronik. 

• Arbetsuppgifter: Som operatör kommer du att arbe
ta med eftermontering och modifiering av kretskort, vil
ket ställer krav på bra handlag och noggrannhet. Vi ar
betar i målstyrda grupper med ansvar bl.a för det dagli
ga arbetet och produktkvalité. Detta innebär att vi söker 
folk med bra sammarbetsförmåga, initiativkraft och 
flexibilitet 

Kvalifikationer: Teoretisk kompetens motsvarande 
minst 2-årig el/tele tekniskt gymnasium eller motsva
rande. Praktisk erfarenhet inom elektroniktillverkning är 
meriterande. 

Kontakta: Fredrik Håkansson, 031-747 29 32,070-318 
77 69, fredrik.hakansson@emw.ericsson.se, Anders Car
lström, 031-747 10 64,070-318 76 62, anders.car-
lstrom@emw.ericsson.se, Andreas Persson, 031-747 39 
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68,070-264 69 30, andreas.persson@emw.ericsson.se. 
Ansökan: Kretskortsopeatör ref nr 99-205, Ericsson 
Microwave Systems AB, Personal och Organisation, 431 
84 Mölndal 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Operatörer 
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom Ericsson 
för försvarselektronik och mikrovågskommunikation 
samt är centrum för Ericssons forskning och utveckling 
inom mikrovågsteknik och höghastighetselektronik En
heten för produktion av mikroelektronik som ingår i 
försvarsproduktion söker operatörer. Enhetens uppgift 
är att i samverkan med produktutvecklings- och kon
struktionsenheter medverka vid framtagning av proto
typer och därefter ansvara för serietillverkning av pro
dukter ingående i avancerade radarsystem i huvudsak 
underrättelse- och luftförsvarsuppgifter samt produkter 
till civil mikrovågskommunikation. 

• Arbetsuppgifter: Dina huvudsakliga arbetsuppgifter 
blir framtagning av multichipmoduler (MCM) och över
liggande nivåer såsom kompletta sändare och mottaga
reenheter (TR-moduler) i samarbete med konstruktion. 
Största delen av arbetet är koncentrerat till montering i 
såväl automatisk som manuell utrustning. Arbetet sker i 
en mindre grupp vilket gör att uppgifterna blir många 
och omväxlande. Vi arbetar idag tvåskift i delar av till
verkningen. 

Kvalifikationer: Teknisk bakgrund i form av teknisk ut
bildning motsvarande gymnasienivå eller erfarenhet 
från arbete inom elektronikproduktion. Ansökningsfor
mulär 

Kontakta: Annika Kopp, 031-747 28 12,070-604 37 
73, annika.kopp@emw.ericsson.se. Ansökan: Operatö
rer ref nr 99-206, Ericsson Microwave Systems AB, Per-
soanl och Organisation, 431 84 Mölndal 

ERICSSON COMPONENTS AB, KISTA 

Kvalificerare och 
periodisk provare 
IC Production i Sourcing TESTS ASSEMBLY Inom IC 
Production S Sourcing arbetar vi med kapsling, elekt
risk och mekanisk test av IC-kretsar. Vårt ansvarsområ
de innefattar allt från processad kiselskiva, via kaps
ling, testning och tejpning til leverans av komponenter 
till vara kunder över hela världen. Vi ansvarar dessu
tom för all kapslingsteknik rörande IC Tycker Du det är 
viktigt att halla löften och stimulerande att ha ett brett 
kontaktnät, då passar Du bra som kvalificerare/perio-
disk provare på vår enhet Då Du kommer att ingå i ett 
antal produktutvecklingsprojekt ställs det stora krav på 
samarbetsförmåga samt planering. 
Ritningsläsning/granskning samt byggnation av styr 
och provningskort blir en annan av Dina arbetsuppgif
ter. 

• Som kvalificerare kommer Du att ansvara för att initi
era och driva förbättringsarbeten inom Ditt arbetsområ
de. Du kommer att ha många kontaktytor både internt 
och externt och måste vara duktig på att kommunicera 
på både svenska och engelska. Att arbeta med datorer 
vid t ex rapportskrivande förutsätter vi att Du klarar. 
Andra nyckelord som passar in på Dig är initiativrik, 
energisk och ansvarsfull. 

Du bör ha lägst 4-årigt gymnasium inriktning 
el/elektronik eller högskoleutbildning med inriktning 
elektronik samt gärna erfarenhet inom områden som 
projektledning, felsökning och produktion. Låter det in
tressant så hör av Dig snarast 

Kontakta: Anders Johansson, kvalitetschef, 08-757 53 
52, anders.p.johansson@eka.ericsson.se, Hilbert Nord
ström, teamledare, 08-757 42 06, 
hilbertnordström@eka.ericsson.se, Lena Appelqvist, 
personalenheten, 08-757 42 34, 
lena.appelqvist Seka.ericsson.s. Ansökan: Kvalificerare 
och periodisk provare, Ericsson Components AB, Micro
electronics, Karolina Medin, 164 81 Kista, karolina.me-
din@eka.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB. KISTA 

Areachef 
Microelectronics är en affärsenhet inom Ericsson Com
ponents 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. En
heten, FAB 51, tillverkar integrerade kretsar på kisel så
som; RF-power transistorer till basstationer för mobilte-
lefoni. Högspända linjekretsar, för telefoni och bred
band. RF-kretsar till mobiltelefoner. Enheten är uppde
lad i ett antal areor såsom litografi, diffusion, ets och 
tunnfilm. I areorna är operatörer, processingenjörer 
och serviceingenjörer organiserade, areachefen hor 
det totala ansvaret för all personal och teknik inom 
den egna arean. 

• VI söker nu areachefer ull FAB51. Enheten genomgår 
för närvarande en omfattande förändring av verksam
heten mot en starkt växande RF-Power produktion. 
Detta görs i kombination med en effektiviserad och för
bättra SLIC produktion. 

Arbetet innebär bi a att: Ansvara för taktisk och ope
rativ planering. Upprätta investeringsplaner och budget. 
Ansvara för produktionsuppföljning och förbättring av 
utbyten inom arean. Delta i fabens ledningsgrupp. An
svara för att arean arbetar systematiskt med kontinuer
liga förbättringar. Ansvara för bemanning och kompe
tensutveckling. Aktivt driva samarbete med övriga en
heter inom mikroelektronik. 

Det är viktigt att Du har god förmåga att samarbeta 
med olika kategorier av människor, Det är ett krav att 
Du kommunicerar väl. Goda kunskaper i engelska och 
svenska är en förutsättning. Som person skall Du ha en 
god helhetssyn. Du behöver ta hand om både tekniska, 
ekonomiska och sociala frågor. Du bör ha erfarenhet 
från produktionsverksamhet, företrädesvis inom mikro
elektronik. Det är en fördel om Du arbetat med organi-

Ge dig själv en utmaning — byt jobb! 
Vi behöver Din hjälp för att utveckla framtidens system för tele

foni och datacom! Ericsson Utvecklings AB söker fler medarbetare. 

Ericsson Utvecklings AB är ett fristående bolag inom Ericsson

koncernen. Vi förser Ericsson och dess kunder med plattformspro

dukter för telekommunikation, telekommunikationstjänster och 

utvecklingsstöd. Ericsson Utvecklings AB ansvarar för den fort

löpande utvecklingen av AXE-systemet som är världens mest 

installerade telefonisystem. samt andra basprodukter inom tele

kommunikation 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 

infokomsystem gör företaget till världsledande leverantör inom 

telekommunikation. www.ericsson.se/SE/uab 

Vi är en produktutvecklingsavdelning på Ericsson Utveck

lings AB i Älvsjö som utvecklar driftstöd system till Ericssons 

telekom plattformar. Vi är det lilla företaget i företaget 

med produktutveckling från idé till CD. Här bygger vi 

applikationerna som kunderna verkligen ser och dagligen 

använder för driften av sina telekom system. 

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 kompo

nenter hos oss är C+ + , Java, RMI, Corba, COM+, XML, 

W W W , m.m. Vår primära utvecklingsmiljö är Win-

dowsNT vilket ger oss stora fördelar. 

Kreativ och inspirerande 
projektledare 

Vi har en unik chans för Dig som gillar att leda projekt 

med högt tempo, ny spännande teknik, uppskattade pro

dukter och dessutom tillsammans med ett kompetent och 

trevligr gäng på Ericsson Utvecklings AB. 

Vi söker nu efter en projektledare som är beredd att 

axla ansvaret för ledningen av ett av vara viktigaste pro

jekt. Projektet skall utveckla en ny infrastruktur för 

Elemenr Management samt ett antal viktiga applikationer 

för operarörer och experter. Vår ambition är att moderni

sera användargränssnirtet mot dagens AXE, men samti

digt bygga en infrastruktur med verktyg som kan använ

das för de nya plattformar som tas fram inom Ericsson. 

För art klara av arbetet vill vi att du har erfarenher av 

projektledning. Du skall också tycka om att arbeta med ny 

teknik i en ständigt föränderlig värld full av nya utma

ningar. Du måste absolut vara drivande, kreativ och inspi

rerande. 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 

070-536 51 64 eller E-mail: christer.fryxell@uab.ericsson.se 

Duktiga Programmerare 
Eftersom vi i mycket stor utsträckning utvecklar produk

ter för slutanvändare ställer vi höga krav på användarvän

lighet i alla lösningar. 

Hos oss deltar en programvarukonstruktör i alla faser 

av urvecklingen, från kravanalys och utredning till imple-

mentering, test och support. Du kommer att medverka i 

små snabba projekt som snabbt visar om resultatet håller. 

Som programvarukonstruktör måste Du vara beredd att 

hela tiden utvecklas och lära Dig nya teknologier. 

Du som söker bör vara erfaren inom modern mjukvaru 

konstruktion huvudsakligen i PC-miljö. Om Du är speci

alist inom något område nämnt ovan är det ett plus. 

Later det här spännande? Tveka inte! Kontakta oss för 

mer information. 

Ansvariga för tjänsterna är Mats Hagebring, som kan nås på 

070-246 94 71 eller E-mail: mats.hagebring@uab.ericsson.se 

Göran Sandström, som kan nås på 070-266 01 64 eller 

E-mail: goran.sandstrom@uab. ericsson.se 

Systemtestare med 
supportintresse 

Att våta produkter är vä! utprovade, val förpackade och 

fungerar bra är ett måste. Därför är integrering och test av 

de slutliga kundförpackningarna en mycket viktig del av 

vår utvecklingsprocess 

Det är har Du kommer in! Du kommer att ingå i den 

sektion hos oss som ansvarar för test och support inklusive 

integration, CD-produktion och leverans av produkterna. 

I Ditt arbete kommer Du att testa vara slutprodukter som 

senare når kunden. Du kommer även vara en del av det 

support team som tar hand om ärenden från kunder. 

Du bör vara erfaren och intresserad av datorsystem, 

huvudsakligen i PC miljö. Vi ser helst att Du också har en 

akademisk utbildning i bagaget. Att arbeta i team och 

bjuda på Dig själv och Dina kunskaper är självklart för 

Dig. Du är initiativrik, ambitiös och gillar när det går 

undan. Vi har högt i tak och med Dina framgångar kom

mer Du ständigt att mota och axla nya utmaningar. 

Later det här spännande? Tveka inte! Kontakta oss för 

mer information. 

Ansvarig för tjänsterna är Lena Ekenberg, som kan nås på 

08-727 33 64 eller E-mail: lena.ekenberg@uab.ericsson.se 

Systemledare och 
operativa produktledare 

För att ta fram produkter med de rätta egenskaperna behö

ver vi också fler systemledare och operativa produktledare 

som kan hålla ihop helheten. 

Som systemledare initierar och deltar Du i utredningar 

och förstudier med arkitektur och imptementerings för

slag. Det är Du som leder teknik framförhållningen. 

Som operativ produktledare arbetar Du med kraven på 

vara produkter tillsammans med vara kunder och kon

struktörer. Du beskriver också vara produkter och stöder 

Ericssons försäljare med marknadsföring och tekniskt sälj-

stöd. Du bör ha erfarenhet av produktutveckling av drift

stöds applikationet eller också arbetat med driftstöds sys

tem. 

Ansvarig för tjänsterna är Per-Olov Ivarsson, som kan nås på 

08-727 31 43 eller E-mail: per-olov.ivarsson@uab.ericsson.se 

Sand din skriftliga ansökan per post eller e-mail märkt 

UAB/1/MC-00 till: 

Ericsson Utvecklings AB 

Att: Birgitta Friis, Personalavdelningen 

Box 1505, 125 25 Älvsjö 

e-mail: birgirta.friisfs uab.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON ^ 
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sationsutveckling, med inriktning mot teamarbete och 
målstyrda grupper. Du bör ha teknisk bakgrund kombi
nerad med erfarenhet inom ekonomi och logistik. Erfa
renhet av halvledarteknologi är meriterande. 

Kontakta: Rolf Jönsson, chef för Business Line RF Po
wer, 08-404 60 18, Rolf.bJonsson@eka.ericsson.se, Ka
rin Hultén-Magnusson, fabchef, 08-757 49 20, 
karin.hulten-magnusson@eka.ericsson.se. Ansökan: 
Areachef, samt chefens namn, Ericsson Components 
AB, Microelectronics N/P Karolina Medin, 164 81 Kista, 
karolina.medin@eka.ericsson.se. 
• • • • • • • • • • • • • i 
ERICSSON CABLES AB. SUNDBYBERG 

Sektionschef -
Svetsproduktion 
Vill du jobba i det lilla företaget i den stora koncernen? 
Ericsson Cables är en kunskapsbaserad organisation 
med stor erfarenhet av kabel- och nätlösningar. Vi er
bjuder system och lösningar för terminering och skarf
ning i telekom- infokom- och kraftnät Network Pro
ducts, inom Ericsson Cables, är en lönsam division på 
idag 150 medarbetare. Läs mer om oss på vår inter-
netsajt: www.ericssonse/cables Sektionen för 
Svetsproduktion ligger under Produktionsavdelningen 
och år idag 20 medarbetare och bedriver tillverkning 
av svetsmaskiner för optiska fiber. Största delen av vå
ra svetsmaskiner exporteras. 

• Då vår nuvarande produktionschef Lars övergår till 
andra arbetsuppgifter söker vi omgående en ersättare. 
Sektionen är uppbyggd som en målstyrd grupporgani
sation, där respektive grupp har ansvar för produk
tionsresultat och kvalitet I grupperna arbetar man med 
att montera och sluttesta maskiner för svetsning av op
tiska fiber. Inom varje grupp är arbetet uppdelat i statio
ner och varje gruppmedlem lärs upp på alla stationer 
för att grupperna skall fungera så bra som möjligt. 

Du har en grundkompetens inom teknik, gärna erte-
le, och erfarenhet av att driva produktionsverksamhet. I 
din roll som sektionschef är du ansvarig för att stötta 
sektionens medarbetare med teknisk kompetens och 
ansvarig för produktionsprocessen. Du har även både 
kunskap och intresse av processtyrda datasystem som 
R3. Men, det viktigaste är att du är en god ledare vilket 
innebär att du har en stark social kompetens. Du har 
erfarenhet av chefsrollen och en förmåga att lyssna, 
stötta och utveckla medarbetarna och verksamheten. 
Hör av dig så får du veta mer! 

Kontakta: Thomas Engblom, 08-764 00 28, 
thomas.engblom@eca.ericsson.se, Katrin Kopp, 08-764 
03 84, katrin.kopp@eca.ericsson.se. Ansökan: SEKTION
SCHEF - SVETSPRODUKTION, Ericsson Cables AB, 
SL/ECA/N/HC Katrin Kopp, 172 87 Sundbyberg, 
katrin.kopp@eca.ericsson.se. 

ERICSSON MICROELECTRONICS AB, KISTA 

Fabchef 
Ericsson Microelectronics är leverantör av mikroelektro
nik i världsklass för tillverkare av tele- och datakommu
nikationssystem samt mobiltelefoner. Produktsortimen
tet omfattar mikroelektronikkomponenter för trådlösa 
tillämpningar, bredbandskommunikation, fast access 
för kommunikation via optisk fiber samt DC/DC-om-
vandlare. Med en global utveckling, produktion och 
säljarkår är Ericsson Microelectronics en ledande leve
rantör av produkter som möter kraven på större 
snabbhet bandbredd och mobilitet, vilket krävs i den 
nya telekomvärlden. Enheten, FAB51, tillverkar integre
rade kretsar på kisel såsom: RF-power transistorer till 
basstationer för mobiltelefon! Hågspända linjekretsar, 
för telefoni och bredband - RF-kretsar till mobiltelefo
ner. 

• Vi söker en avdelningschef (fabchef) för FAB51. En
heten genomgår fömärvarande en omfattande föränd
ring av verksamheten mot en starkt växande RF-Power 
produktion. Detta görs i kombination med en effektivi
serad och förbättrad SLIC produktion. 

Befattningen innebär ansvar för produktionsenheten 
FAB51. Arbetet innebär bl.a.att: Ansvara för strategisk 
och taktisk planering av produktionsenheten. Leda ut
vecklingen av fabbens organisation och infrastruktur. 
Ansvara för att enheten arbetar systematiskt med konti
nuerliga förbättringar. Ansvara för vidmakthållande och 
förbättring av kvalitetssytemet Ansvara för certifier-
ingsarbeten m.a.p. IS09001, ISO 14001. Sköta informa
tion till, samt förhandlingar med, de fackliga organisa
tionerna. Aktivt driva samarbete med övriga enheter in
om mikroelektronik. 

Det är viktigt att du har god förmåga att samarbeta 
med olika kategorier av människor på alla nivåer. Det är 
ett krav att du kommunicerar väl. Goda kunskaper i 
engelska och svenska är en förutsättning. Som person 
skall du ha en god helhetssyn. Du behöver ta hand om 
både tekniska, ekonomiska och sociala frågor. Du bor 
ha erfarenhet från produktionsverksamhet, företrä
desvis inom mikroelektronik. Det är en fördel om du ar
betat med organisationsutveckling, med inriktning mot 
teamarbete och målstyrda grupper. Du bör ha en tek
nisk bakgrund kombinerad med erfarenhet inom eko
nomi och logistik. 

Kontakta: Rolf Jönsson, 08-404 60 18, 
Rolf.bJonsson@eka.ericsson.se. Ansökan: Fabchef, 
Ericsson Components AB, Microelectronics AB, Karolina 
medin, 164 81 KISTA, karolina.medin@eka.ericsson. 

ERICSSON ERISOFT AB, SKELLEFTEÅ 

Product Manager -
PDC Switching Systems 
EPL/X/M has since this year the full responsibility for 
Switching development of the CMS30 system to Japan. 
We are now looking for a Product Manager with re
sponsibility for the features and services that we deve
lop for the CMS JO system. As a Product Manager you 
are responsible for the product throughout the whole 
lifecycle, with regards to new requirements of the pro
duct, profit analysis, pricing strategies, information 
about the product technology road maps and co-ope
ration with other product units. Contributions to the de
velopment and marketing and sales processes are do
ne in dose contact with Strategic Product Manage
ment Marketing, Standardisation, design centres, ot
her PUs and corporate functions. You will also be wor
king in close co-operation with Local Product Manage
ment in Japan to secure that the product fulfils the 
customer's requirements. 

• Typical tasks are to co-ordinate requirements in de
velopment projects, be the market interface for the pro
jects, develop product strategies, participate in custo
mer meetings, initiate and follow up new development 
in collaboration with the System Management and de
sign organisation, to create business cases and to inte
ract with other Product Units within PDC 

You must be interested in understanding the dyna
mics in business and in order to accomplish solid re
sults you should enjoy travelling, building of relation
ships on a high level and working in an international 
environment. You should also be used to take initiative 
and to drive activities. Suitable background include a 
university degree (Se. or similar) within marketing or 
technology. You also possess skills within the area of 
mobile telecommunications. Previously you have pro
bably been working with development, project or pro
duct management. See also, 
http://www.epl.ericsson.se/-aox/top_pages/open_pos 
/index.shtml 

Contact: Anders Essner, +46 910 731 867(office), +46 
70 513 56 19 (mobile), Anders.Essner@epl.ericsson.se. 
Application: Product Manager - PDC Switching Systems, 
Ericsson Erisoft AB, Box 920, 971 28 LULEÅ 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Product Manager -
Mediations 
Within BMOC we are responsible for Network Solutions 
within Strategic Product Management at Product Unit 
CSS. In the 20 and 3C wireless systems - Mediation is 
an important area and we are now looking for a Pro
duct Manager who can take the responsibility for the 
products Billing Gateway and Service Order Oatewey. 

• The Product Manager will work with defining the 
product requirements for GSM and the third generation 
system UMTS. You will be a major player in defining the 
Ericsson Charging and Service Provisioning strategies. 
You will be responsible for the products during the life 
cycle in accordance with set profitability goals. You will 
analyse operators need and translate these to com
mercial product offerings and keep the market and sa
les organisation with the information needed for a suc
cessful market launch. You will have contacts with seve
ral different parts within Ericsson, systems manage
ment design, marketing and sales, product manage
ment, local companies etc. 

The required expertise and skills are; Business ori
ented and result oriented. At least 3 years experience 
working with related areas (technical/marketing). Good 
communication skills. M.Sc, B.Sc. or comparable expe
rience. The person we are looking for is serf-motivated, 
ambitious, out-going and mature. 

Contact: Peter Johansson, +46 8 757 34 53, peter.jo-
hansson@era.ericsson.se. Application: PRODUCT MA
NAGER - MEDIATIONS, IN013, Ericsson Radio Systems 
AB, U/HS Ann Beer, 164 80 STOCKHOLM, 
ann.beer@era.ericsson.se. 

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB, 
KARLSKRONA 

Operativ Produktledning 
Telematik 
Ericsson Software Technology AB utvecklar produkter 
och tjänster med den senaste tekniken inom mobiltele
fon!, företagskommunikation och programvaruteknik. 
Vi är ett ungt och expansivt företag med ca 800 an
ställda. Huvudkontoret finns i Karlskrona men vi har 

också kontor i Ronneby, Malmö och Sundbyberg. Vårt 
företag ingår också i det lokala nätverket TelecomCity 
som består av ett flertal expansiva IT/telekomföretag i 
Karlskronaregionen. Vi är 10 personer i full gång med 
art att fram lösningar för Telematik och år i stort behov 
av operativ produktledning. Telematik är kort och gott 
att möjliggöra kommunikation mellan maskin-maskin
människa, så att man t ex för en parkeringsautomat di
rekt kan få reda på om den slutat fungera, man kan 
ändra parkeringsavgiften eller skicka meddelanden till 
teckenfönstret allt utan att behöva besöka automaten. 

• Vi erbjuder dig en utmanande roll där kontinuerlig 
kompetensutveckling är ett måste för att kunna utveck
la och förbättra produktportföljen. Du får jobba på en li
ten avdelning, inom ett nytt område med ny teknik för 
att även få maskiner att prata med varandra, ett områ
de som dessutom är hett på marknaden. Rollen inne
bär att du är den som är tekniskt ansvarig för produkt
portföljen och hela dess livscykel. Det är du som stödjer 
marknadsorganisationen i tekniska frågor och som ser 
till att portföljen utvecklas efter marknadens behov. 

Andra typiska uppgifter är att bestämma vilka krav 
som skall ingå i vilken release, att ställa krav på angrän
sande produkter och att initiera och följa upp utveck
lingen i samarbete med system ledning, design och 
strategisk produktledning. Du bör ha bakgrund inom 
system ledning, design eller produktledning samt ha 
djup teknisk förståelse för GSM system och datakom
munikation. Du måste ha intresse för teknik och av vad 
som händer inom telematikområdet Du skall också va
ra pigg på att ta initiativ och på att ständigt utveckla 
portföljen framåt 

Kontakta: Eva Nilsson, 0455-39 56 53, 
eva.nilsson@epk.ericsson.se. Ansökan: Operativ Pro
duktledning Telematik 9912, Ericsson Software Techno
logy AB, KA/EPK/HH Annika Larsson, Box 518,371 23 
KARLSKRONA job@epk.ericsson.se. 

Strategisk 
Produktledning Telematik 
• VI erbjuder dig en utmanande roll där kontinuerlig 
kompetensutveckling är ett måste för att förstå och dri
va denna marknad framåt. Du får jobba på en liten av
delning, inom ett nytt område med ny teknik för att 
även få maskiner att prata med varandra, ett område 
som dessutom är hett på marknaden. Rollen innehåller 
möjligheten att i samverkan med kunder diskutera krav 
på framtida lösningar och att förbereda och sprida vårt 
marknadsbudskap. 

Andra typiska produktledningsuppgifter är att ta fram 
produktstrategier och business case, att initiera och föl
ja upp utvecklingen i samarbete med system ledning, 
design och operativ produktledning.Du bör ha bak
grund inom system ledning, design eller produktled
ning samt ha teknisk förståelse för GSM system och 
datakommunikation. Du måste ha ett lönsamhetsmed
vetande och intresse av marknadsföring, och skall ock
så vara pigg på att ta initiativ och driva området framåt. 

Kontakta: Eva Nilsson, 0455-59 56 53, 
eva.nilsson@epk.ericsson.se. Ansökan: Strategisk Pro
duktledning Telematik 9912, Ericsson Software Techno
logy AB, KA/EPK/HH Annika Larsson, Box 518,371 23 
KARLSKRONA job@epk.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Strategic Product Manager 
Product Line Third Party Products has the overall re
sponsibility for sourcing of external vendors' messa
ging systems. The product portfolio consists of solutions 
for Voicemail, SMS, Cell Broadcast IVR/speech recog
nition, e-mail and Unified Messaging from partners like 
Comverse, CMC, Sema, Brite, Vocalis, Microsoft and 
Unisys. The unit is an integral part of Product Unit Mes
saging, a shared PU supplying messaging solutions to 
all telecom standards supported by Ericsson. Strategic 
Product Manager 

• As a Strategic Product Manager you will be respon
sible for a product area and the relation with one or se
veral external vendors. The product area responsibility 
includes management of the product portfolio and 
securing that the existing product mix is competitive 
and profitable. As responsible for a vendor you are re
sponsible for the overall relation, product planning and 
planning of joint marketing activities. 

Your work will be characterized by a strong business 
perspective. Good communication skills are necessary, 
you will spend a lot of your time on coordination of pe
ople. You will also work with financial analysis and bu
siness cases. You have a University degree in Business 
and/or Engineering and knowledge and experience in 
Wireless Technology. Market understanding and experi
ence is necessary. Join us for a challenging and rewar
ding jobl 

Contact: Ola Svensson, 08-404 49 04, 
Ola.svensson@era.eric5Son.se. Application: Strategic 
Product Manager, Ericsson Radio Systems AB, AH/HS 
Elisabet Grahl, 164 80 Stockholm, 
elisabetgrahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Strategic Product Manager -
GSM BSS Business Support 
• The position means taking responsibility for pricing 
and other commercially oriented activities such as wri
ting business cases, defining business and price strate
gies, etc You will be responsible to drive activities in
tended to ensure our product unit's profitability. These 
activities are often in the form of small teams which 
you set of and where you are responsible for the result 
Our products are GSM BSS and OSS. We foresee an exi
ting future with a new IP based hardware architecture 
for BSS and a new architecture for OSS which have re
ceived very high customer attention. 

The job includes constant contact with the market 
organisation and within the product unit 

You are expected to take responsibility and to be hig
hly result oriented. 

The job requires that you could take decisions and 
are self going. For you who have earlier experiences 
from the technical side, this is a golden opportunity to 
broaden your competence into more commercial 
aspects and learn how our customers and senior mana
gement are thinking. 

Contact: Mats Eklind, 08-757 57 27, 
mats.eklind@era.ericsson.se. Application: Strategic Pro
duct Manager-GSM BSS Business Support Ericsson Ra
dio Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 stock-
holm, kerstin.almblad@era.ericsson.se 

mmmmmmtimmmåimsmmm®Mmmmm 
EERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Strategic Product Manager 
Media Gateway 
Within Product Unit CSS at BMOC we are responsible 
for Strategic Product Management of switching pro
ducts for 2nd and 3rd generation mobile networks 
(CSM and UMTS). This includes products such as 
MSC/VLR, TSC, STP and MCW. We are in the middle of 
a fantastic growth in the CSM market when we at the 
same time have to manage the introduction of new 
products and the evolution of existing products in to 
the 3rd generation. Challenging indeed! The MCW is a 
new Core Network Product based on the new Ericsson 
multi-bearer switching and processing platform called 
Cello. This key product will provide all necessary func
tionality for manipulating the circuit and packet traffic 
and signalling between different networks. 

• As a strategic product manager for MGW you will be 
responsible for that we have a competitive and profi
table MGW. This includes everything from defining re
quirements on future development to setting reference 
prices for the markets. The job also includes frequent 
customer and local company contacts. Since PU CSS 
has the Ericsson responsibility for Cello based MGWs 
this role also includes coordination with other PUs 
using Cello based MGW. 

The person we are looking for must posses good 
technical knowledge of the GSM system and preferably 
also in datacom. However, most important is that you 
are a driving person and has an ability to identify the 
most important issues. A suitable background is experi
ence from system management or product manage
ment Experience from marketing or other customer 
and commercial oriented tasks are also an advantage 
The candidate must have good verbal and written com
munication skills in English. 

Contact: Magnus Furustam, +46 8 404 23 12, 
magnus.furustam@era.ericsson.se, Russell Fralich, +46 
8 585 319 51, russell.fralich@era.ericsson.se. Applica
tion: Strategic Product Manager Media Gateway, IN210, 
Ericsson Radio Systems AB, LX/HS Ann Beer, 164 80 
STOCKHOLM, ann.beer@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Strategic Product Manager 
Platforms 
Within Product Unit CSS at BMOC we are responsible 
for Strategic Product Management of switching pro
ducts for 2nd and 3rd generation mobile networks 
(GSM and UMTS). This includes products such as 
MSC/VLR, TSC STP and MGW. We are in the middle of 
a fantastic growth in the GSM market when we at the 
same time have to manage the introduction of new 
products and the evolution of existing products in to 
the 3rd generation. Challenging indeed! Historically we 
have only worked with AXE now we are in a situation 
facing a situation where we will have products based 
on TelOrb, Cello and AXE. From a platform point of view 
this is very interesting, but also a great challenge to 
manage. 

• As a strategic product manager for platforms you will 
be responsible for the overall platform strategy for CSS. 
This includes requirements of future development, wor
king as the expert on platform issues to support the ot
her product managers in the department, also securing 
that CSS has a consistent platform strategy. The job in
cludes frequent customer and local company contacts. 
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We are looking for a person with high competence in 
the platform area. Also good knowledge about GSM 
and datacom in general is required. Maybe most impor
tant is that you are a driving person with a high degree 
of self-assurance. A suitable background is experience 
from system management or product management Ex
perience from marketing or other customer and com
mercial oriented tasks are also an advantage. The can
didate must have good verbal and written communica
tion skills in English. 

Contact: Magnus Furustam, +46 8 404 23 12, 
magnus.furustam@era.ericsson.se. Application: Strate
gic Product Manager Platforms, IN209, Ericsson Radio 
Systems AB, LX/HS Ann Beer, 164 80 STOCKHOLM, 
ann.beer@era.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Product Manager -
Satellite Accessories GH 
• Till Global Product Management Accessories i Lund 
söker vi en produktchef inom produktområdet Satellite 
Accessories, i dag arbetar vi utifrån två olika produktlin
jer, GMSS (Geostationary Mobile Satellite Standard) 
och Globalstar. GMSS är förenklat en GSM-anpassning 
för rymden medan Globalstar använder sig av CDMA 
teknologi. Som produktchef för dessa tillbehör kommer 
Du att organisatoriskt tillhöra Global Product and Pro
gram Management i Lund där Du också kommer att till
bringa merparten av Din arbetstid. Eftersom övergri
pande produktledning för Satellit och R&D bedrivs i Ba
singstoke, England kommer Du också att tillbringa 
mycket tid där. Vi räknar med 20-30 resdagar om året. 

Dina arbetsuppgifter innebär att: Delta i satellittele
fonprojekt där Du svarar för produktledningen av tillbe
hör, ofta gemensamma med övriga GSM-tillbehör. An
svara för att vi få en god kompatibilitet mellan GSM-till
behör och Satellittelefoner. Initiera nya tillbehör som 
kan användas för både GSM och Satellit, t ex solcells
laddare. Stödja produktledningen i Basingstoke (inte 
ansvara för) i unika tillbehörs-projekt för Satellittelefo
ner. 

Som person bör Du vara självständig, drivande, flexi
bel och strukturerad för att kunna realisera Dina pro
duktidéer. Du skall vara duktiga på att kommunicera, 
tydligt och övertygande samt kunna driva Dina produk
ter på affärsmässiga grunder. Du innehar en högsko
leexamen och har ekonomisk och/eller teknisk bak

grund, gärna inom telekommunikation. Du bör ha arbe
tat med internationella kontakter tidigare. Vi förutsätter 
att Du har PC vana, samt har en mycket väl utvecklad 
engelska i tal och skrift. 

Kontakta: Niklas Bengtsson, 046-19 40 56, 
niklas.bengtsson@ecs.ericsson.se. Ansökan: Product 
Manager - Satellite Accessories GH 00:051, Ericsson 
Mobile Communications AB, Personalenheten, 221 83 
LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se. 
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Product Manager -
Interception 
Within SMOG ive are responsible for Network Solutions 
within Strategic Product Management at Product Unit 
CSS. We need a product manager who can take the to
tal responsibility for Interception. The Product Manager 
will work with defining requirements for CSM and the 
third generation system UMTS. 

• You will be responsible for the area during the life 
cycle in accordance with set profitability goals. You will 
for instance analyse operator's need and translate the
se to commercial product offerings and keep the mar
ket and sales organisation with the information needed 
for a successful market launch. 

You will have contacts with several different parts 
within Ericsson: systems management, design, marke
ting and sales, product management, local companies 
etcThe required expertise and skills are; Business ori
ented and result oriented. At least 3 years experience 
working with related areas (either technical or econo
my/marketing). Good communication skills. M.Sc, B.Sc. 
or comparable experience. The person we are looking 
for is self-motivated, ambitious, out-going and mature. 

Contact: Peter Johansson, +46 8 757 34 53, peter.jo-
hansson@era.ericsson.se. Application: PRODUCT MA
NAGER - INTERCEPTION, IN014, Ericsson Radio Systems 
AB, LX/HS Ann Beer, 164 80 STOCKHOLM, 
ann.beer@era.ericsson.se. 

Product Manager -
Network Management & O&M 
• You are generally responsible for the competitive
ness and profitability of our product portfolio. This in

cludes consolidation of market requirements, definition 
of product requirements, preparation of business cases 
and definition of product plans. You are also responsib
le for strategies and to initiate and follow up new deve
lopments in co-operation with our own international 
development organisation. Together with our marketing 
organisation you are also responsible for providing 
market oriented product information. You will have ex
tensive international contacts with the Ericsson sales 
organisation and directly with customers. You have to 
be prepared to travel. 

The person we are looking for must posses good 
technical knowledge of the GSM system. A suitable 
background is experience from system management or 
product management Experience from marketing or 
other customer and commercial oriented tasks are also 
an advantage. The candidate must have good verbal 
and written communication skills in English. 

Contact: Peter Johansson, +46 8 757 34 53, peter.jo-
hansson@era.ericsson.se. Application: PRODUCT MA
NAGER-NETWORK MANAGEMENT S O&M, IN015, Erics
son Radio Systems AB, LX/HS Ann Beer, 164 80 STOCK
HOLM, ann.beer@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Produktledningschef CSM 
CSM Based Products (CSM) är ett av tre produktseg
ment inom Ericsson Radio Access AB. Vi är ansvariga 
för utveckling och underhåll av enheter ingående i 
CSM basstationer och CSM add on-produkter som ska
par bättre täckning och/eller bättre talkvalitet i opera
törernas mobiltelefonnät Exempel på produkter och 
lösningar från CSM Based Products är Combiners 
(CDU), Tower Mounted Amplifiers (TMA) och Coverage 
Extension Units (CEU). Utveckling och produktifiering 
sker i nära samarbete med alla Ericssons affärsenheter 
inom affärssegmentet Nätoperatörer. 

• Då vår nuvarande chef för Produktledningsenheten 
blivit befordrad söker vi nu en ersättare. Produktled
ningsenheten har ett direkt ansvar för produktportföl
jens innehåll, produktlinjens totala lönsamhet och pro
duktbudskap. Viktiga frågor inom de närmsta åren in
kluderar omvärldsbevakning, nästa generations produk
ter samt global försörjningsstrategi. Produktledning-
schefen är en av de mest tongivande i organisationen 
och ingår som sådan i Product Line GSMs lednings
grupp. Huvuddelen av de kommersiella kontakterna så

väl inom som utanför Ericsson ansvarar produktled
ningen för vilket medför hög exponering och stort an
svar. Därför ser vi helst sökanden med viss vana av 
kundkontakter och förhandling. 

Du bör vara civilingenjör, gärna med några års erfa
renhet från GSM och produktledning. Personliga egen
skaper som värdesätts är hög analytisk förmåga, god re
lationsbyggare samt förmåga att uttrycka sig väl i tal, 
skrift och bild. 

Kontakta: Ulric Brandt, 08-757 57 03, Anna-Greta Erik
sson, personal, 08-404 53 69. Ansökan: Produktled
ningschef GSM, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS 
Personal, Box 11,164 93 Stockholm, jobb@rsa.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Produktchef GSM 
GSM Based Products (CSM) är ett av tre produktseg
ment inom Ericsson Radio Access AB. Vi år ansvariga 
för utveckling och underhåll av enheter ingående i 
CSM basstationer och CSM add on-produkter som ska
par bättre täckning och/eller båttre talkvalitet i opera
törernas mobiltelefonnät Exempel på produkter och 
lösningar från CSM Based Products är Combiners 
(CDU), Tower Mounted Amplifiers (TMA) och Coverage 
Extension Units (CEU). Utveckling och produktifiering 
sker i nära samarbete med alla Ericssons affärsenheter 
inom affärssegmentet Nätoperatörer. 

• Vi söker nu en efterträdare på produktchefspositio-
nen för CDUer (Combining and Distribution Unit) som 
är en nyckelkomponent i basstationen. Produktchefs-
rollen innebär självständigt ansvar inom tre huvudom
råden; Produktportfölj. Road Map. Produktdefinition 
och omvärldsbevakning. Definiera och följa upp utveck
lingsuppdrag. Produktlönsamhet. Medverkan i försörj-
ningsstrategiarbete. Genomföra marginalanalys och ini
tiera åtgärder. TK uppföljning och prisförhandling. Pro
duktbudskap. Definiera operatörsnytta och skapa 
kundrelatione.r Utarbeta business case som stod för 
säljorganisationen. Initiera marknadskommunika
tionsmaterial. Arbetet innebär resor och dagliga kontak
ter såväl inom som utanför Ericsson. 

Du bör vara civilingenjör och gärna ha erfarenhet 
från RF relaterade områden inom GSM. Personliga 
egenskaper som värdesätts är analytisk förmåga, god 
relationsbyggare samt förmåga att väl uttrycka sig i tal, 
skrift och bild. 

Skilled SW engineers wanted! 
Vi söker designers 

och testare! 
Vi utvecklar basstationer för mobiltelefoni där IP, 
paketdata (EDGE och GPRS) och distribuerade, öppna 
system är i fokus. Därmed arbetar vi inom några av 
de hetaste teknikerna som över huvud taget finns idag. 

Vi söker dig som har ett vetenskapligt synsätt på 
Design och Test av programvarusystem i realtidsmiljö. 
Vi erbjuder ett jobb där du kan arbeta med allt från 
arkitektur av nya system till implementation och 
test på "state of the art" satt. Du intresserar dig för 
Modellering, Systemering, Analys och Design eller 
Test med tekniker för generering av kod och auto
mattest i moderna utvecklingsmiljöer. Vara proces
ser är RUP-baserade. Du som söker är civilingenjör/ 
högskoleingenjör eller har flerårig erferenhet av objekt-
orienterad programvaruutveckling baserat på UML. 

För alla delar av vår verksamhet är design och 
verifiering något som görs i nära relation med slut
kunden. Vi följer med vara produkter ut i felt (FOA) 
för att se hur de fungerar och presenterar nya funk
tionerna för vår kund. Därigenom far vi erfarenheten 
av hur produkterna bör utvecklas för att än bättre 
bidra till vår och kundens lönsamhet. 

Vi arbetar i team och skapar tillsammans optimala 
arbetssätt och därigenom påverkar hela avdelningen 
till att bli optimalt effektiv. Vi har erfarenhet av 
"noll-fel-strategi" och bra leveransprecision och vill 
gärna fortsätta med det. 

Design av OO-baserade 
realtidssystem 

Med det nya systemet kommer helt ny metodik och 
teknik för design. Vi behöver erfarna designers och 
systemdesigners med intresse för modern utveck
lingsmetodik. Vi utvecklar vårt system iterativt med 
tätt samarbete mellan utvecklare och testare. 

Här finns stora utmaningar och möjligheter. Kon
takta någon av oss så berättar vi mer! 

Kontaktpersoner: 
Daniel Lövung, tel 08-757 31 26 
email: Daniel.Lovung@era.ericsson.se 
Roger Holmberg, tel 08-404 45 51 
email: Roger.Holmberg@ericsson.com 

Verifiering OO-baserade 
realtidssystem 

Med det nya systemet kommer helt ny metodik och 
teknik för verifiering. Vi behöver ett antal erfarna 
testare med intresse för moderna teststrategier. Vi 
utvecklar vårt system iterativt med tätt samarbete 
mellan utvecklare och testare. Ett plus är om du är 
intresserad av att vara med och ta fram framtidens 
testmiljöer och metoder. 

Här finns stora utmaningar och möjligheter. Kon
takta någon av oss så berättar vi mer! 

Kontaktpersoner: 
Anders Yveborg, tel 08-757 1948 
email: Anders.Yveborg@era.ericsson.se 
Peter Csaba, tel 08-585 315 15 
email: Peter.Csaba@era.ericsson.se 

Kontaktpersoner CF: 
Magnus Prebert, tel 08-404 1077 samt 
Sumoud Sulaiman, tel 08-404 21 94. 

Välkommen med din ansökan med meritförteckning 
märkt "ARG/A", till 

Ericsson Radio Systems AB 
AH/R HR Helpdesk, 164 80 Stockholm 
email: HR.Helpdesk@era.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON 
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Kontakta: Ulric Brandt 08-757 57 03, Anna-Greta Erik
sson, personal, 08-404 53 69. Ansökan: Produktchef 
GSM, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Personal, 
Box 11,164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Strategic Product 
Management - Data 
Communication 
Product Unä BSS is responsible for the global develop
ment and profitability of the GSM Base Station System. 
Our market is growing very fast and we have been very 
successful with our products. With a market share of 
40%, Ericsson is the dominant player on the market 

• We are now looking for a Product Manager with re
sponsibility for Data Communication. We offer you a 
challenging position where continuos competence de
velopment is a must to understand and drive the 
changes on the market The position contains opportu
nities to interact with our customers in discussing futu
re requirements, but also to prepare and perform mar
ket communication for the global market Other typical 
tasks are to develop product strategies, initiate and fol
low up new development in collaboration with the 
System Management and design organisation, to create 
business cases and to interact with other Product Units 
within GSM System. The activities will contain a certain 
amount of travel 

To be able to take on this responsibility, you should 
preferably have a 3-5 years background within system 
management design, or product management A solid 
technical understanding of the GSM system is necessa
ry, preferably also in combination with radio network 
experiences and a good understanding of the datacom 
world. You must be interested in understanding the dy
namics in business and marketing. International experi
ence is an additional qualification and you should be 
used to take initiative and to drive activities. 

Contact: Ulf Norholm, +46 8 585 303 50, uff.nor-
holm@era.ericsson.se, Benita Nilsson, +46 8 757 19 14, 
benita.nilsson@era.ericsson.se. Application: STRATEGIC 
PRODUCT MANAGEMENT-DATA COMMUNICATION, 
Ericsson Radio Systems AB, IV/HS, Kerstin Almblad, 
164 80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Network Design & 
Performance Improvement 
Services 
Vår enhet ansvarar för att utveckla, förvalta och styra 
tjänsteportföljen inom området Network Design S Per
formance Improvement (ND/NPt). Det är viktigt att ut
budet i portföljen är attraktivt för vara kunder, lönsamt 
för Ericsson, samt lätt att sälja S leverera för vår globa
la organisation.Enheten är ett resultat av en sam
manslagning av verksamheten inom GSM, TDMA och 
Wireline. Fortsatt sammanslagning med lika verksam
het inom andra affärsenheter år under diskussion och 
planering. Vi rapporterar till BU Ericsson Services/SPU 
Telecom Management Solutions, men tillhör linjemäs
sigt BMOG. Vi håller för närvarande till i Kista. 

Enheten (ERA/LVR/X) består av 7 personer med vari
erande kompetensprofil. Vi behöver nu förstärka vår 
enhet med två personer/profiler. Tools: Inriktningen på 
arbetet blir att hantera alla frågor kring verktyg för pla
nering S optimering av nät dvs de Tools som vår glo
bala organisation använder vid leverans av tjänster. 
Detta innebär att ta hand om vertyg som inte ingår i 
TEMS-familjen (vilka hanteras av QIS), somt ko-ordi-
nering mot QIS och Services. Datacom: Inriktningen på 
arbetet blir att hantera tjänster för datanät Arbetet 
kommer initielH att bedrivas hos DNIP i Nacka Strand, 
där kärnan av kompetens inom detta område finns 

• VI tror att du har en bakgrund inom ND/NPI samt 
gedigen Ericsson-kännedom. Det är viktigt att du är dri
vande, kundorienterad och affärsinriktad. Du meste 
även obehindrat behärska engelska i tal & skrift Erfa
renhet av projekt- eller produkt-ledning är meriterande. 

Kontakta: Ola Pettersson, 070-584 81 21, ola.petters-
son@era.ericsson.se, Maria Pousette, Personaffrägor, 
08-585 345 01, maria.pousette@era.ericsson.se. Ansö
kan: NETWORK DESIGN & PERFORMANCE IMPROVE
MENT SERVICES, Ericsson Radio Systems ABLV/HS, 
Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, kersrin.almb-
lad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Product Marketing and 
Support - Radio 
Product marketing and support - radio is a group at 
the Product Unit Radio Network Products (RNP) within 
the TDM Systems. The goal of the group is to support 
and interface our local companies with technical radio 
related issues. We work in an international environ
ment from our base in product management towards 

both our customers and local companies. As a member 
of the Product support of Radio network products' team 
you will be responsible for: 

• Technical presentation to local companies and 
customers. Technical Tender support Technical descrip
tion to our Radio Network Products. Inform the custo
mers about the best ways of using the hardware and 
software in their system. 

To be successful in this position you should be able 
to see the business opportunities in different technical 
solutions, enjoy to travel and to talk to both big and 
small audiences. It is of great importance that you can 
present a winning solution to our customers and to un
derstand their technical needs and problems. You 
should be an independent creative and self motivated 
person with initiative, ready to take responsibility for 
you own work. Your presentation, listening and lear
ning skills will give you a great opportunity to unders
tand the customer needs and present them a solution. 
We believe that you have a degree in Engineering or 
corresponding an have experience from the telecom 
world. 

Contact: Johan Brännmark, 08-404 77 53, johan.brann-
mark@era.ericsson.se, Magnus Nielsen, 08-404 45 62, 
magnus.nielsen@era.ericsson.se. Application: Product 
Marketing and Support - Radio, Ericsson Radio 5ystems 
AB, AH/HS Elisabet Grahl, 164 80 STOCKHOLM, elisa-
betgrahl@era.ericsson.se. 

wmmmmmsimummmmmmmmmm 
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Are YOU the right person to bring GSM/BSS into the 
new millennium?ERA/LV/X Strategic Product Manage
ment (SPM) for GSM/BSS has the full life cycle respon
sibility for GSM Base Station System including the ope
ration and maintenance system OSS. PU-BSS has more 
then 40 % of the GSM/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 chal
lenges since the introduction of GSM namely the intro
duction of wireless data. In order to be prepared for the 
New World of telecom BSS is introducing new network 
topologies based on the Server Gateway way of thin
king. A cornerstone in this is the new IP BSS. In order to 
meet the high expectation from our customer we do 
need to strengthen our department with more perso
nal. 

Strategic Product 
Management - Data 
Communication 
• We are now looking for a Product Manager with re
sponsibility for Data Communication. We offer you a 
challenging position where continuos competence de
velopment is a must to understand and drive the 
changes on the market The position contains opportu
nities to interact with our customers in discussing futu
re requirements, but also to prepare and perform mar
ket communication for the global market Other typical 
tasks are to develop product strategies, initiate and fol
low up new development in collaboration with the 
System Management and design organisation, to create 
business cases and to interact with other Product Units 
within GSM System. 

The activities will contain a certain amount of travel. 
To be able to take on this responsibility, you should 
preferably have a 3-5 years background within system 
management design, or product management A solid 
technical understanding of the GSM system is necessa
ry, preferably also in combination with radio network 
experiences and a good understanding of the datacom 
world. You must be interested in understanding the dy
namics in business and marketing. International experi
ence is an additional qualification and you should be 
used to take initiative and to drive activities. 

Contact: Uff Norholm, +46 8 585 303 50, ulf.nor-
holm@era.ericsson.se. Application: Strategic Product 
Management-Data Communication, Ericsson Radio 
Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCK
HOLM, kerstjn.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Product Manager 
TDMA/CDMA 
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd och 
bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är 
verksamma inom radioaccess system för trådlös telefo-
ni, basstationer, antennära produkter och transmis
sionssystem för analoga och digitala nätverk Huvud
delen av vår verksamhet finns i Kista och vi är idag ca 
1400 anställda. Inom Ericsson är RSA kant som ett 
okonventionellt men resultatinriktat 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 år Hyhänta, snabbfotade, jordnära, 
kundnära och uppfinningsrika. Det handlar verkligen 
om passion för det vi går. RSA är ansvarig för utveck
ling och produktion av RF komponenter och delsystem 
som ingår i radiobasstationer för de amerikanska TD
MA och CDMA standarderna. 

• TDMA (IS-136) och CDMA (IS-95) systemen utveck
las nu snabbt mot 3 Generationens mobilsystem med 
stod för avancerade IP och datatjänster. Det innebär 
bland annat att bredbandsförstärkare och mjukvarude-
finierad radio introduceras i basstationerna. För att styra 
denna utveckling söker vi nu en drivkraftig produktleda
re som kan samla in och formlera marknadskrav, initie
ra förstudier och styra vår utveckling sä att vi behåller 
vår marknadsledande position. I arbetet har du täta 
kontakter med vara kunder och kollegor i såväl Norda
merika som andra delar av världen, varför du bör be
härska engelska i tal och skrift Du bör också vara be
redd på en del resor. 

För att lyckas i det här jobbet bör du vara självgående 
och drivande och känna till Ericssons mobilsystem. En 
lämplig bakgrund är en teknisk utbildning och erfaren
het från konstruktion, projekt- eller produktledning. 

Kontakta: Uff Hagström, 08-757 02 24, Bim Ahlström, 
personal, 08-757 16 74. Ansökan: Product Manager -
TDMA/CDMA Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS 
Personal, Box 11,164 93 Stockholm, Jobb@rsa.erics-
son.se. 

ERICSSON TELECOM AB, MÖLNDAL 

Service Consultant 
Network Management Application Center (NMAC) är 
ett kompetenscenter inom Ericsson Telecom AB. Vi ut
vecklar produkter, tjänster och lösningar för såväl mo
bila och fasta nät som datanät inom området Telecom 
Management Vara produkter säljs på hela världsmark
naden och ingår oftast i en helhetslösning från Erics
son till teleoperatören. Från 2000-01-01 kommer 
NMAC att ingå i Ericsson Mobile Data Design AB (ERV). 
Avdelningen O/P år ett design-center inom GSM-OSS. 
Vi utvecklar produkter och tjänster inom Configuration 
Management-området I framtiden ser vi tjänsteverk
samheten som en allt viktigare verksamhet för att mota 
kundernas behov och krav. Därför saker vi nu tjänste
konsulter att ingå i den grupp som ansvarar för pro-
duktrelaterade tjänster inom CM-området, GSM OSS 
CM Services. Idog har vi tjänster i form av kompeten
sutveckling av kunder i deras egen miljö (på plats), vi 
strävar mot att tillsammans med kund anpassa pro
dukter och processer efter kundens organisation och 
satt att arbeta. Utöver vara egna produkter kommer vi 
under 2000 även att bredda oss inom GSM OSS Servi
ces produktportfölj. 

• Arbetet som tjänstekonsult innebär dels att deltaga i 
framtagandet av nya tjänster och dels att leverera/utfö
ra tjänster. Utvecklingen av nya tjänster sker i nära sa
marbete med produktutvecklingen på avdelningen. Ut
förandet av tjänster sker på plats hos kund. Detta inne
bär kortare och längre resor runt om i världen till vara 
GSM-kunder. 

VI söker dig som som har en 'konsult-profil', dvs du 
är utåtriktad, har förmågan att 'ta' nya människor och 
kan anpassa dig till olika kulturer. Du har även en peda
gogisk ådra och erfarenhet av att arbeta nära kund (t ex 
inom utbildning eller support). Det är bra om du har 
OSS- och/eller GSM-erfarenhet Du kan och vill gärna 
resa i jobbet 

Kontakta: Åke Sténhoff, 031-747 30 03, ake.sten-
hoff@etx.ericsson.se, Evelina Edblad, 031-747 36 28, 
Evelina.Edblad@etx.ericsson.se. Ansökan: Service Con
sultant Ericsson Telecom AB, MÖ/ETX/A/H, Box 333 
431 24 Mölndal, sverker.walldal@etx.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Product Manager -
Charging 
The former VAS organization has been transformed to 
the new Product Unit Service Capability Servers and 
Applications (SCSA) per November 1st, 1999. Within 
SCSA the Strategic Product Management Unit is 
established. The SPM Unit is responsible for strategic 
product management of the existing Intelligent 
Network platforms as well as the new IP based Service 
network consisting of Service Capability and Applica
tion Servers. We are in a dramatic change of technolo
gy when leaving AXE in favor of IT platforms at the sa
me time as the service network is separated from the 
core network and is made independent of the access 
type. We are working towards Fixed, GSM, PDC, TDMA, 
UMTS and IP core netwodis. Our products are installed 
at more that 130 customer sites and we forecast strong 
growth for the coming years mainly driven subscriber 
growth and new operators, especially for UMTS 
networks. Some key challenges we are heading.lntro-
duction of the new lambala (TelORB) platform; The mi
gration from AXE IO to new platforms; Post and Pre
paid charging or any combination thereof. Easy integ
ration in of SCSA products our customers networks; 

• In the Product Strategy unit we are looking for a Pro
duct manager who can address the Charging area for 
the SCSA nodes. You will act as the spider in a large 
network with many contacts internally within SCSA and 
towards other product units and customers. You main 
goal is to ensure that our customers can charge their 
subscribers for their used services with any charging 
method they may select. 

The ideal candidate has a comprehensive experience 
in Charging, Billing and Accounting. Familiarity with 
prepaid charging methods and billing systems is a plus. 
Fluency in English is required, other languages are a 
plus. The person we are looking for is self-motivated, 
ambitious, out-going and mature. The job involves 
worldwide traveling. 

Contact: Dan Fahrman, Mgr Product Strategies, 08-585 
326 31, dan.fahrman@era.ericsson.se, Anna Sand
ström, Human Resources, 08-719 54 93, anna.sand-
strom@era.ericsson.se. Application: Product Manager -
Charging, Ericsson Radio Access AB, SG/ERA/LU/P, 164 
80 Stockholm, se.ronn-angleby@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

SPM Information & 
Business Services 
The former VAS organization has been transformed to 
the new Product Unit Service Capability Servers and 
Applications (SCSA) per November 1st 1999. Within 
SCSA the Strategic Product Management Unit is 
established. The SPM Unit is responsible for strategic 
product management of the existing Intelligent 
Network platforms as well as the new IP based Service 
network consisting of Service Capability and Applica
tion Servers. 

• We are looking for a strategic product manager for 
the Information & Business product area. The product 
package consists of Freephone, Premium Rate and Uni
versal Access Number. You will be responsible for the 
total product life cycle of this product range. The Infor
mation & Business services is a converged product 
used in both GSM and Wireline networks. You will be 
working in the forefront, indentifying customers' needs, 
defining the strategy moving the products from the 2G 
to 3G networks. You will interact closely with the mar
ket organisations, product marketing and product deve
lopment units. 

Your profile should be characterized by a strong sen
se of business perspective, a driving personality (make 
things happen!), good communication skills, a team 
player. Earlier product management experience is pre-
fered. 

Contact: Ewald Kok, Manager, +46 8 519 37 67, 
ewald.kok@era.ericsson.se, Anna Sandström, Human 
Resources, +46 8 719 54 93, 
anna.sandstrom@era.ericsson.se. Application: SPM In-
formation&Business Services, Ericsson Radio Systems 
AB, SG/ERA/LUPS Åse Rönn-Angleby, SE-164 80 Stock
holm, ase.ronn-angleby@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Strategic Product 
Management - IP Solutions 
Within the Product Unit CSS at BMOG we are respon
sible for Strategic Product Management of general da
tacom, multimedia and IP solutions. The GSM/UMTS 
core network will in the future become more depen
dent on IP based transport solutions. We are therefore 
looking for a Product Manager responsible for IP solu
tions. You will be responsible for different IP based so
lutions in the GSM/UMTS core network like Internet ac
cess. Voice over IP and solutions for carrying voice and 
data over an IP based GSM/UMTS core network Since 
this New Telecomm World is very dynamic and strategi
cally important we will offer you very exciting but also 
challenging and demanding tasks. 

• As a Product Manager you are generally responsible 
for the competitiveness and profitability of our product 
portfolio. This includes consolidation of market require
ments, definition of product requirements, preparation 
of business cases and definition of product plans. You 
are also responsible for strategies and to initiate and 
follow up new developments in co-operation with our 
own development organisation and external providers. 
Together with our marketing organisation you are also 
responsible for providing market oriented product in
formation. 

You will have extensive international contacts with 
the Ericsson sales organisation and directly with custo
mers. You have to be prepared to travel. 

The person we are looking for must posses good 
technical knowledge of IP technologies and preferably 
also of the GSM/UMTS system. 

However, most important is willingness and ability to 
quickly learn new things. A suitable background is ex
perience from system management or product mana
gement 

Experience from marketing or other customer and 
commercial oriented tasks are also an advantage. The 
candidate must have good verbal and written commu
nication skills in English. 

Contact: Lars Sundin, +46 8 404 55 72. Application: 
IN 196, STRATEGIC PRODUCT MANAGEMENT - IP SOLU
TIONS, Ericsson Radio Systems AB, LX/HS Ann Beer, 
164 80 STOCKHOLM, ann.beer@era.ericsson.se. 
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ERICSSON SVERIGE AB, STOCKHOLM 

Product Marketing 
Managers GSM/3G 
Ericsson Sverige AB is Ericsson snew company for mar
keting in Sweden. We operate on one of the world's 
most exciting and most de-regulated markets, with an 
infrastructure for tele- and data communication that is 
under continual expansion. Ericsson Sverige AB's custo
mers are on the leading edge in tele- and communica
tion and IP. They demand rapid delivery of services, 
products and solutions within these areas. Our custo
mers 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, Kumta, Göteborg 
and Nynäshamn. Our head office is in Kungsholmen in 
Stockholm. 

• Local product managers/Product marketing mana
gers CSM/3C At Market Unit Sweden we are expecting 
a rapid market growth for GSM/UMTS in the coming 
years, both with existing and potentially new custo
mers, and we will now further increase our product 
marketing staff with two positions. GSM core network 
local product manage. This position is in short to be re
sponsible for all the core network (CSS, PSS) 
product/technical activities towards Telia Mobile. 

In this positions you will work closely with other peo
ple in the account team for Telia Mobile. GSM/UMTS ra
dio network product marketing manager. This position 
is in short to focus on the radio network aspects when 
launching UMTS on the Swedish market You will work 
in a UMTS task team supporting all GSM/UMTS ac
counts with radio network competence for the GSM 
evolution (GPRS/EDGE) and introduction of UMTS ra
dio network, UTRA. 

All positions will mean close and frequent customer 
contacts as well close co-operation with account teams 
and product units. Good knowledge of relevant pro
ducts is required. You should be able to combine your 
commercial and technical knowledge of the products 
with an understanding of the customer situation to cre
ate winning solutions/offerings. Previous experience of 
(product) marketing or product management is consi
dered as merits. If this feels right, don't hesitate? Give 
us a call!!! 

Contact: Anders Blomgren, 070-572 04 87, Anna Naab-
seth, 070-397 01 96, Eivor Dahlberg, 
eivor.dahlberg@mps.se. Application: Product Marketing 
Managers GSM/3G, MPS, Eivor Dahlberg, Drottningga
tan 92-94,111 36 STOCKHOLM 

ERICSSON SVERIGE AB, STOCKHOLM 

Solution Manager för 
Svenska Marknaden 
Ericsson Sverige AB är Ericssons nystartade marknads
bolag i Sverige, vi verkar på en av världens mest spän
nande och avreglerade marknader, med en ständigt 
expanderande infrastruktur för tele- och datakommu

nikation. Ericsson Sverige AB.s kunder ligger i framkant 
när det galler områdena tele-, datakommunikation och 
IP. Det ställer höga krav på oss som snabb leverantör 
av tjänster, produkter och lösningar inom dessa områ
den. Vara kunderår 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, Göteborg och Ny
näshamn. Huvudkontoret ligger på Kungsholmen i 
Stockholm. 

• På kundenheten Operatörer söker vi efter Solution 
Managers som vill utvecklas tillsammans med Ericsson 
Sverige AB och vara operatörskunder.Den närmaste ti
den är full med nya affärsmöjligheter som behöver yt
terligare resurser, främst inom följande områden: 
UMTS, Fasta bredbandsaccesser, Datacom. 

Som Solution Manager kommer Du att arbeta i team 
tillsammans med Account Manager och Projektledare 
enligt Core 3 modellen. Förutom god teknikkompetens 
erfordras att Du har ett väl uppbyggt kontaktnät inom 
Ericsson och dokumenterad god samarbetsförmåga. Ef
tersom Du kommer att delta i försäljningsprocessen 
som tekniskt ansvarig förutsätts god social kompetens, 
initiativförmåga och presentationsvana. Tidigare erfa
renhet av försäljningsverksamhet är ett plus. Vi söker 
Dig som inte är rädd för nytänkande kunder och ny tek
nik Later ovanstående intressant? Tveka i så fall inte att 
ta kontakt med oss så snart som möjligt 

Kontakta: Thomas Bergstrand, 08-579 181 09, tho-
mas.bergstrand@ese.ericsson.se, Charlotte Rubin, 08-
579 18 388, charlotte.rubin@ese.ericsson.se. Ansökan: 
Solution Manager för Svenska Marknaden, Ericsson 
Sverige ABSE/ESE/HR Lena Simonsson, 126 25 STOCK
HOLM, lena.simonsson@ese.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Product Manager -
Bluetooth 
• We are looking for a Product Manager to our Blue
tooth organisation in Emmen (Netherlands). Your main 
responsibility will be the product projects and their 
needs. You will guide and steer the projects according 
to the market and customer needs. You will also enable 
to and ensure that the projects run without unnecessa
ry interruptions and provide fast responses when ne
cessary. 

An important part of the job is to improve and main
tain the collaboration between Lund and Emmen. You 
will strengthen the ties between product management 
and the project organisation. You will also help to over
come difficulties caused by different company cultures 
and help create a real feeling of empowerment and 
participation in the project organisation. Other respon
sibilities are to co-ordinate applicable PM activities 
between Lund and Emman and involve Lund PM in dif
ficult decisions that affect the project and/or the custo
mer. 

For this position, we expect you to have a minimum 
of 2 years experience within Ericsson and telecommu

nications. It would be a bonus if you had experience 
from product and/or project management Another 
plus is experience of data communication or PC sof
tware development You have leadership qualities, are 
thorough and enjoy taking the initiative. Furthermore, 
you are creative and have the ability to interact with pe
ople at different levels in a large organisation. Naturally, 
you must both speak and write English fluently. 

Contact: Ted Ericsson, +46 46 19 31 98, ted.erics-
son@ecs.ericsson.se, Jörgen Nordin, +46 46 19 41 48, 
jorgen.nordin@ecs.ericssonse. Application: Product 
Manager - Bluetooth, Ericsson Mobile Communications 
AB, Human Resources Department 221 83 LUND, Swe
den, personalenheten@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Konstruktör 
Datorplattformar 
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom Ericsson 
för försvarselektronik och mikrovågskommunikathn 
samt är centrum för Ericssons forskning och utveckling 
inom mikrovågsteknik och höghastighetselektronik. En
heten far utveckling av Datorplattformar ansvarar för 
konstruktion och utveckling av datorstyrda presenta
tions- och ledningssystem för ERIEYE Dessa baseras 
på på inköpta produkter så kallade COTS (Commersial 
Of The Shelf). Systemen blir alltmer kraftfulla med ett 
flertal datorer i varje system. 

• Vi arbetar inom ett brett kompetensområde från da
torsystemkonfiguration till maskinvarukonstruktion. Ar
betsuppgifter: Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir 
delar av: specificering av konstruktion och verrfiering, 
deltaga i konstruktions- och verifieringsarbetet, uppkör-
ning och integration av maskinvaran och operativ
system, val och uppföljning av inköpta produkter är en 
viktig del. 

Vi söker dig som har några års erfarenhet inom kon
struktion av elektroniksystem. Du har kunskap om da
torsystem, kretskorts- och kablagekonstruktion samt in
köp. Delprojektledning kan bli aktuellt för dig som har 
intresse av det 

Kontakta: Per Austria 031-747 23 26, 
per.austrin@emw.ericsson.se, Inge Andersson, 031-747 
05 56, ingeJ.anderssongemw.ericsson.se. Ansökan: 
KONSTRUKTÖR DATORPLATTFORMAR, ref nr 00-007, 
Ericsson Microwave Systems AB, Personal och Organi
sation, 431 84 Mölndal 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Program Manager 
Packet Switching Systems PPDC (PSS-PPDC) is a Pro
duct Group established May 1999 with the mission to 

provide profitable and competitive packet switching 
products tatheJ-Phone Group, Ericsson 's PDC custo
mer in Japan. This means adding datacom capability 
to PDC giving J-Phone the possibility to launch data
com services such as Internet access. PDC is the Japa
nese digital second-generation standard and the 
worlds second largest standard after GSM with 50 mil
lion subscribers. J-Phone currently has 6 million cellular 
subscribers, which is more than Swedish Telia, Europa-
Won and Comviq together. PSS-PPDC is a part of Pro
duct Unit Packet Switching Systems (PU-PSS). The Pro
duct Group PSS-PPDC is a small unit compared to the 
corresponding organisation for GSM (GPRS) and 
UMTS, which will give each of it's employees a corre
spondingly broader perspective and area of responsi
bility. PSS-PPDC is intended to be a pure managemen
torganisation of 5-10 people taking care of customer 
contacts, inter-PLhco-ordinaUon and steering of the de
velopment organisation in Hildesheim, Germany. Each 
member will have a more or less unique competence 
in a spectrum reaching from product and technical ma
nagement to supply. Because many issues are com
plex, they will require the members to work closely to
gether. Team-working is the keyword. The Product 
Group has bottom line product responsibility. We are 
searching for a program manager for PSS-PPDC pro
jects. 

• You will beresponsible for the PSS-PPDC project/as
signment portfolio. This includes steering of the deve
lopment organisation in Hildesheim, by issuing and fol
low-up of assignments. PU-PSS representative in the 
CMS30 Phase 10 release project through which the 
first commercial release of a Packet Switching Core 
Network for CMS30 will be delivered. Responsible for 
coordination of project issues towards other Product 
Unitsa member of the PSS-PPDC management team. 
This is a senior position. Adequate profile: M.Sc. degree 
or equivalent and 10 years of experience. You are pro
bably 35+ and have 5 years experience in mangement 
positions. Experience of project management Strong 
leadership capabilities. 

Contact: Niklas Carlheim-Milller, General Mgr Prod.Grp 
PSS-PPDC, +46 8 757 14 01, +46 709 860 573, 
niklas.carlheim-muller@era.ericsson.se, Anna Lindmark, 
Human Resources, +46 8 404 49 60, 
anna.lindmark@era.ericsson.se. Application: PROGRAM 
MANAGER, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LK/HS 
Susanne Holmene, 164 80 STOCKHOLM, susanne.hol-
mene@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Projektledare 
För närvarande sker en mycket snabb tillväxt i Japan 
av internetanvändning via mobiltelefon. Japan kom
mer mest troligt att ha den största penetraäonen av 
mobila internet tjänster i världen inom en snar framtid. 
Med andra ord, Japan år och kommer även I framtiden 
att vara en mycket intressant och krävande marknad 
att arbeta med. 

Product Managers — Site Products 
ERA/LVT/D Product Package Development HW is 
a part of the Swithing Platform Development and 
Supply Unit, that supports GSM, TDMA and Wire
line. We are responsible for developing standardised 
MSC, HLR, BSC, Transit Nodes and Site Products 
that support efficient sales and delivery. Now we 
need to strengthen our organisation to continue to 
develop both the packaging concept and the pro
ducts, to support the challenges given by the BU 
release projects 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 additional products it 
shall cover and bring forward the products needed 
together with our suppliers. 

You are business oriented with experience/know
ledge of what is needed to get a switch site that 
meets the customer needs. A background in HW 
Sales Support, Engineering and/or product manage
ment is relevant. 

For further information contact: 
Henrik Hassler, manager LVT/D, +46 8 404 87 54, 
henrik.hassler@era.ericsson.se 
Yngve Sundblad, acting manager Site Product 
Management, +46 8 404 78 51, 
yngve.sundblad@era.ericsson.se 

Send your application ASAP to: 

Ericsson Radio Systems AB 
LV/HS Kerstin Almblad 
S-164 80 STOCKHOLM 
kerstin.almblad@era.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON 
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• Vi behöver därför en erfaren projektledare till vert 
TTC Global Projekt. BMOJ behöver en projektledare in
om TTC Global satsningen! BMOJ förbereder sig för att 
skeppa stora volymer 3G - WCDMA system till Japan, 
som kommer att vara FOA marknad för 3G systemet. Vi 
behöver hjälp med att förbereda BMOJ organisation för 
denna stora satsning. Dessutom förväntar vi oss stora 
följdorder med en mycket snabb utbredning av täck
ningen i Japan. Var nuvarande produkt CMS 30 kom
mer parallellt att skeppas i stora volymer de komman
de åren och TTC Global processerna behöver också ses 
över för denna hantering. 

VI förväntar oss att projektledaren skall koordinera 
TTC Global satsningarna mellan berörda PUar för att 
vårt bolag i Japan, NRJ, skall få ett koordinerat stod 
samt att leda utvecklingen av nödvändiga processer in
om BMOJ. Vi söker en erfaren Projekt Ledare som har 
arbetat med process utveckling inom Ericsson. Efter
som flera enheter är involverade i TTC flödet till Japan 
är arbetsuppgiften komplex och ställer stora krav på 
analys och klarhet i genomförandet Det ställs krav på 
resor till Japan och då måste den sökande kunna tala 
och skriva god engelska. 

Kontakta: Ingemar Blomqvist, ERA/JC, +46 8 757 27 
83, ingemar.blomqvist@era.ericsson.se, Bo Sjunnesson, 
ERA/JFC, +46 8 585 319 12, bo.sjunnesson@era.erics-
son.se. Ansökan: Gunilla Åsberg, JHS, Ericsson Radio, 
Systems AB, KI/ERA/JHS, 164 80 STOCKHOLM, 
gunilla.asberg@era.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB. 
LUND 

Objektledare för 
produktvalideringsobjekt 
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säljer 
och marknadsför mobiltelefoner över hela världen. Till 
vår enhet Product validation inom Global Customer 
Services i Lund söker vi en objektledare för ledning av 
vara valideringsobjekt i utvecklingsprojekten inom 
Consumer Segment 

• Arbetet som objektledare i GCS projekten innebär 
att Du skall koordinera alla aktiviteter som engagerar 
medarbetarna inom enheten Product Validation I de 
olika telefonprojekten där vi deltager. I de tidiga skede
na av projektet innebär detta att förse projekten med 
olika planer för hur valideringsarbetet skall genomföras 
innehållande tid- och resursplanering samt planering av 
hur och i vilka nät vi skall testa vara produkter. Under 
själva valideringsarbetet kommer Du att fungera som 
spindeln i nätet för det rent operativa valideringsarbetet 
och vara kontaktperson mellan valideringsteamet och 
GCS-projektJedaren men även svara för kontakter med t 
ex R&D, produktledning mfl. Inom ramen för ansvaret 
som objektledare skall Du också koordinera vara vali-
deringskollegor I USA och Hong Kong om de ingår i vå
ra objekt Du kommer att vara objektledare för flera ob
jekt samtidigt vilka kan befinna sig i olika faser. Till din 
hjälp har Du valideringsingenjörema i de aktuella vali-
deringsobjekten vilket innebär 4-8 personer samt en 
objektassistent. Resor förekommer men i mindre om
fattning. 

Vi vill att Du har god kännedom om mobila system, 
hur de är uppbygda och tjänsterna som finns i näten. 
Du bör ha erfarenhet av arbete som objektledare eller 
annan ledarerfarenhet Som person är Du strukturerad 
och samtidigt kommunikatfv, energisk och beslutsam. 
All dokumentation och många kontakter sker på eng
elska varför Du måste behärska språket i tal och skrift 

Kontakta: Jan Lenning, 046-19 37 07, Fredrik Toöm, 
046-19 36 50. Ansökan: Objektledare för produktvali
deringsobjekt HL 00:058, Ericsson Mobile Communica
tions AB, Personalenheten, 221 83 LUND, personalen-
heten@ecs.erksson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Projektledare och 
Teknisk koordinator 
Vill du jobba med en produkt där dina idéer kan an-
våndas av miljontals människor världen över redan 
imorgon? De idéer och produkter vi utvecklar används 
dagligen av miljontak GSM användare i såväl Sverige 
som hela världen. GSM växer idag kraftigt i antal 
abonnenter och inom Ericsson styr och bidrar vi till 
denna tillväxt genom att kontinuerligt tillföra ny teknik 
Nu öppnar sig nya möjligheter för GSM som kommer 
att bli det första mobila systemet för multimedia. Inför 
detta accelererar vi vår utveckling inom områden som 
Data Com, bredband, TCP/IP, Network Operation samt 
migration till olika standarder. I GSM-systemet är 
bosstationen den i sårkloss mest sålda produkten och 
öven den produkt som har den största teknikbredden. 
Den innefattar t ex radio, signalbehandling, paket- och 
bredbandstransmission, processorplattformar, kraft-
och klimatsystem. Vi inom Base Station System Featu
res i Kista utvecklar applikationer i basstationen för att 
mata framtidens krav med nya lösningar för GSM. Till 
detta söker vi nu följande tjänster: 

• Projektledare. Leder systemarbetet i mjukvarupro-
jekten från och med förstudier. En projektroll med stort 

ansvar för kvaliteten i slutprodukten. Du bidrager aktivt 
till att vi når vara mål och kontinuerligt förbättrar vårt 
arbetssätt 

• Teknisk koordinator. Koordinerar systemkrav och 
systemlösningar inom och mellan de olika projekten. 
En projektroll med många kontaktytor och i nära sa
marbete med projekt- och produktledning. Du delar 
med dig av din väl utvecklade känsla för vad som är vik
tigt för vara kunder. 

Kontakta: Par Janby, 08-757 34 86, 
par.janby@era.ericsson.se. Ansökan: Projektledare och 
Teknisk koordinator, Ericsson Radio Systems AB, LR/H 
la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, ingegard.petters-
son@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Projektledare, 
Integration & Verification 
AICT (Multi Carrier Transceiver) Design är en produk
tutvecklingsenhet inom Ericsson Radio Access AB. Vår 
uppgift är att utveckla, vidareutveckla och förvalta Mul
ti Carrier tekniken för radiobasstationer inom Ericsson. 
Vår produktutveckling baseras på senaste rön i form av 
nya teorier och teknologier inom radioområdet I vår 
uppgift ingår också att tillsammans med Ericssons 
forskningsenheter inom radioområdet testa och verifie
ra nya tekniker, teknologier, komponenter och metoder. 
MCT Design består idag av ca 80 personer som är lo
kaliserade i Kista. Vi befinner oss nu i etableringsfasen 
för ett produktutvecklingsprojekt av en Multi Carrier 
Transceiver på uppdrag av affärsenheten BMOA. 

• Inom enheten System Design & Verification söker vi 
nu en projektledare som ska ansvara för systemintegra
tions- och verifieringsprojekt I arbetsuppgifterna ingår 
att skriva projektdokument, delta i styr- och projekt
grupper samt rapportera och fatta projektbeslut 

Du har teknisk högskoleutbildning eller motsvarande. 
Du har erfarenhet av systemintegrations- och verifier
ingsprojekt samt testmetoder inom H/W- och S/W 
system, önskvärt är tidigare erfarenhet som team- eller 
objektledare. Som person är du målinriktad och har go
da ledaregenskaper. Du har också lätt för att samarbeta 
med andra. 

Kontakta: Björn Haraldsson, 08-764 13 23, Pia Bolmg-
ren Svensson, personal, 08-585 341 35. Ansökan: Pro
jektledare, Integration & Verification, Ericsson Radio Ac
cess AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11,164 93 Stock
holm, jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Enhetens ansvarsområde är projektledning far imple-
mentering av AXE-växlar i kundprojekt för mobiltele
fonsystem GSM, NMToch TACS. Vi söker en 

Projektledare 
• Du skall arbeta med projektledning för implementer-
ing av AXE-växlar (switchingnoder) samt kringutrust-
ning. Detta innebär att i samarbete med totalprojektle
dare i fält noggrannt planera interna och externa aktivi
teter samt driva och följa upp fastställd plan. Arbetet 
ger möjlighet till kortare resor utomlands i samband 
med kundmöten och uppföljning av fältaktiviteter. Vi 
söker Dig som är gymnasieingenjör eller har teknisk ut
bildning från universitet eller högskola, och har erfaren
het av projektledning. 

Arbetet kräver att Du har erfarenhet av AXE, samt att 
Du har goda kunskaper i engelska, övriga språk samt 
UNIX-kännedom är en merit. VI vill att Du skall kunna 
arbeta självständigt, att Du är flexibel och ansvarsfull 
samt har förmågan att motivera/leda andra.Kundpro
jekten varvas med metodikutvecklingsprojekt för imple
mentation- och integration av swftchingnoderna i GSM 
systemen. 

Kontakta: Jan Brännström, +46 8 764 10 41, 
jan.brannstrom@era.ericsson.se. Ansökan: PROJEKTLE
DARE, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Almb-
lad, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.erks-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Project Manager 
Our project office for Network Management Systems 
development is responsible to manage projects for de
velopment of network management systems. Network 
planning tools and O&M intranet products for the third 
generation WCDMA mobile radio networks. 

• We are now looking for a project manager for an 
O&M intranet products project This project envolves a 
variety of tasks from definition of of the O&M intranet 
architecture, evaluation and selection of third party pro
ducts, SW development etc You should have a solid 
backgrond in project management, preferably experien
ce of dealing with 3:d part products and you will have 
good use of your leadership, very good communication 
skills, your sound technical understanding and your ex
perience from previous project management work. 

Contact: Torbjörn Andersson, 08-757 19 44, 
torbjom.a.andersson@era.ericsson.se. Application: 
PROJECT MANAGER, Ref nr R/H 1379, Ericsson Radio 
Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger Holmgren, SE-164 80 
STOCKHOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Projektledare till 
produktionsenheten 
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktion
senhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring 800 
personer av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio 
Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är till
verkning av radiobasstationer till mobilnät Vi behöver 
förstärkning till vårt projektkontor. 

• Du kommer att arbeta med projekt- och delprojekt
ledning i industrialiserings- och transferprojekt Arbetet 
innebär bi a att vara produktionens ansvarige i utveck
lingsprojekt med ansvar för att nya produkter produk-
tionsanpassas och industrialiseras på ett optimalt satt. 
Dessutom skall du vid flytt av tillverkning mellan olika 
Ericsson fabriker eller vid outsourcing av produkter, an
svara för överföring av nödvändiga tillverkningsproces
ser. 

Din bakgrund är högskoleutbildning, gärna med tek
nisk inriktning eller motsvarande och med praktisk erfa
renhet av projekt-/objektledning. Du är drivande samt 
mål- och resultatinriktad. Eftersom arbetet innebär 
många kontakter inom och utom företaget måste du 
ha lätt för att samarbeta och dessutom ha goda kun
skaper i engelska. 

Kontakta: Christer Arnafors, 08-404 22 29, Per-Gunnar 
Nyström, personal, 08-764 15 39. Ansökan: Projektle
dare till produktionsenheten, Ericsson Radio Access AB, 
KI/RSA/HPS Personal, Box 11,164 93 Stockholm, 
jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Want to work 'hands-on' with today's moneymaker and 
future technologies? COME JOIN LVN/T! We are respon
sible for verification and maintenance of the BSS pro
duct in GSM. We are performing our verification and 
maintenance activities in Kista with a complete GSM 
Network. In the Classical BSS development projects we 
are responsible for BSS Feature Test and BSS System 
Test during this time we have the customers here tes
ting together with us in the test lab. In the Core BSS de
velopment project we are responsible to integrate the 
new IP based BSC called RNS into the big network, cal
led Core BSS. We need to strengthen our Project Mana
gement Team, and are looking for you how are in
terested to take a leading role when we go into the 
next generation of GSM-systems. 

Project Manager 
• We are looking for the Project Manager who will he
ad our next BSS System Verification Project You have 
experience from Project Management, preferable in the 
Verification field. GSM/BSS product knowledge is defi
nitely a plus, as well as experience from other mobile 
networks. 

Assistant Project Manager 
• We are looking for an Assistant Project Manager. You 
will be responsible for the test analysis in a BSS System 
Verification Project and continue in the execution of the 
project as the deputy for the Project Manager. You will 
take leading-role in the analysis work but its positive if 
you also be part of the technical work during the test 
analyses. During the execution phase you will take care 
of all kind of project management issues. You have ex
perience from System Verification, Test Analyses and 
Project/Team management GSM/BSS product know
ledge is definitely a plus, as well as experience from ot
her mobile networks. 

Test Leader 
• We are looking for Test Leaders who will run a Test 
Team in BSS System verification Projects. Your role will 
be to lead and support the team.You have experience 
from System Verification. GSM/BSS product knowledge 
is definitely a plus, as well as experience from other 
mobile networks. 

Contact: Ove Hult +46 8 404 72 67, 
ove.hutt@era.ericsson.se. Application: IP based and AXE 
BSS System verification, Ericsson Radio Systems AB, 
LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.al-
mblad@era.ericsson.5e. 

wmmmmammmmmmBmmmmmmm 
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, NACKA 
STRAND 

Systemutveckling -
Delprojektledare 
Vi utvecklar nu UMTS, nästa generations mobiltelefoni-
system för integrerat tal, video och data baserat på 
den nya W-CDMA standarden. Ett område med enorm 
tillväxtpotential och stora tekniska utmaningar. Pä vår 
sektor i Nacka Strand arbetar ungefär 200 personer 

med utveckling av en produkt som kallas Cello. Cello 
består av ett realtids multiprocessorsystem, manage
mentsystem samt ATM transportnät Detta bildar en ge
mensam plattform får de olika delarna i framtidens 
mobiltelenät (W-CDMA). Vi har ett öppet teamoriente-
rat arbetssätt och vi finns 10 minuter från Slussen i nya 
fräscha lokaler i Nacka Strand med Stockholms garan
terat bästa utsikt! 

• På vår avdelning utvecklar vi en distribuerad, av-
brottssäker och högpresterande multiprocessorplatt-
form vilken är kärnan i Cello-produkten. Detta baseras 
på PowerPC processorer och OSE (realtids-OS). Efter
som vi växer inför vi nu ett nytt delprojekt inom detta 
område, där vi söker en drivande och entusiastisk 
delprojektledare. 

Innehållet i delprojektet kan inom vissa ramar utfor
mas efter dina förutsättningar och önskemål. Du har 
några års erfarenhet av utvecklingsarbete inom telecom 
gärna inom de nämnda teknikområdena och arbetar 
troligen i någon typ av ledarroll redan idag. Ring, så får 
Du veta mer! 

Kontakta: Ulf Bergqvist, 08-422 13 69, 
ulf.bergqvist@era.ericsson.se. Ansökan: Systemutveck
ling - Delprojektledare - Ref nr R/H1394, Ericsson Radio 
Systems AB, ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 80 STOCK
HOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Projektledare/Inköpare 
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktion
senhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring 800 
personer av totalt ca 1400 anställda vid Ericssson Ra
dio Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är 
tillverkning av radiobasstationer till mobilnät 

• För dig som jobbat som inköpare och vill få ett mer 
övergripande ansvar inom detta område, kan det här 
vara en ny utmaning. Arbetet innebär ansvar för pro
jektledning och inköpsfrågor i samband med extern 
produktionsutlägg av vara produkter. Vidare är du an
svarig för att utarbeta, utveckla och införa metoder in
om området Tjänsten innebär många kontakter inom 
och utom Ericsson, både nationellt och internationellt 
Arbetet kräver förmåga att självständigt driva stora och 
små projekt 

VI söker dig som är civilingenjör/-ekonom med erfa
renhet av inköpsarbete eller har mångårig erfarenhet 
inom inköpsområdet Du har goda kunskaper i engels
ka. Som person är du utåtriktad, strukturerad, drivande, 
analytisk och resultatinriktad. Vill du veta mer? 

Kontakta: Lennart Bergqvist 08-404 22 07, Kerstin 
Gyllner, personal, 08-404 38 65. Ansökan: Projektleda
re/Inköpare, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS 
Personal, Box 11,164 93 Stockholm, jobbgrsa.erics-
sonse. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Senior Project Manager 
till GSM 
GSM Based Products (GSM) är ett av tre produktseg
ment inom Ericsson Radio Access AB. Vi år ansvariga 
för utveckling och underhåll av enheter ingående i 
GSM basstationer och GSM add on produkter som ska
par båttre täckning och/eller bättre talkvalitet i opera
törernas mobiltelefonnät Exempel på produkter och 
lösningar från GSM Based Products år Combiners, To
wer Mounted Amplifiers (TMA) och Coverage Extension 
Units (CEU). Utveckling och produktifiering sker i nära 
samarbete med alla Ericssons affärsenheter inom af
färssegmentet Nätoperatörer. 

• Vi söker en erfaren projektledare som kan driva pro
jekt som utvecklar nästa generation av produkter inom 
vårt område. Projekten spänner över planering/syste
mering, konstruktion, industrialisering och introduktion. 
Konstruktionsområden är RF-konstruktion, mekanik 
och programvara. 

Du skall vara en erfaren projektledare med erfaren
het av produktutveckling och produktion. Har du erfa
renhet av produkter som produceras i stora volymer är 
detta en merit Vi söker dig som har stor initiativförmå
ga, är målfokuserad och kreativ. God helhetssyn och 
förmåga att kunna motivera din grupp att nå gemen
samma mål är viktigt 

Kontakta: Tomas Lindström, 08-757 15 73, Anna-Greta 
Eriksson, personal, 08-404 53 69. Ansökan: Senior Pro
ject Manager till GSM, Ericsson Radio Access AB, 
KI/RSA/HPS Personal, Box 11,164 93 Stockholm, 
jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Supply Development 
In order to ensure that the PU-PSS products will enter 
the market successfully, all aspectsofthe Time to Custo
mer flow must be considered during Time to Market 
Supply development in this case equals the Prepare 
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Full Deployment process, TIC prepa-rations in parallel 
with design and development of future products. The 
Supply Development Manager provides with compe
tence to secure that products like CPRS.UMTS, ed-
ms2000 and real time Routers will fit the PSS Supply 
Chain and Business model. GENERAL RESPONSIBILITY. 
To ensure that the new PSS products will be order able 
and deliverable in time for release. To ensure that the 
product Supply Chain will be in line with PSS Supply 
and Support mission, vision and goals. To ensure that 
the organisations within the product Supply Chain are 
prepared during TTM and fully operational in time for 
release. To ensure that the product is designed for 7TC 
CHALLENGES. To set and implement Supply and TTC 
related product requirements. To prepare operational 
TTC organisations for phase-in of new products. To ta
ke on a line responsibility within the management of 
design projects. To secure that equipment is available 
for the design projects and for compefence build up. 

• We believe that the right candidate has a largeinner 
power and a sense of urgency. You are a self-starter 
who enjoys working ina dynamic team. In addition you 
possess an analytical ability. You also have a university 
degree in engineering(MSc), combined with a tho
rough knowledge of Supply Management 

Contact: Bengt Jönsson, +46 8 585 339 27, 
bengtxjonsson@era.ericsson.se, Bo Danielsen, Human 
Resources, +46 8 40 481 67, bo.danielsen gera.erics-
son.se. Application: SUPPLY DEVELOPMENT, Ericsson 
Radio Systems AB, KI/ERA/LK/HS Susanne Holmene, 
164 80 STOCKHOLM, 
susanne.holmene@era.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Manager of Operative 
Product Management 
Product Line Third Party Products has the overall re
sponsibility for sourcing of external vendors' messa
ging systems. The product portfolio consists of solutions 
for Voicemail, SMS, Cell Broadcast, fVR/speech recog
nition, e-mail and Unified Messaging from partners like 
Comverse, CMG, Sema, Brrte, Vocalis, Microsoft and 
Unisys. The unit is an integral part of Product Unit Mes
saging, a shared PU supplying messaging solutions to 
all telecom standards supported by Ericsson. Anew 
unit for Operative Product Management and test & cer
tification is currently set up in Kista. The unit will have 
the overall responsibility for the technical coordination 
of the external vendors. We have a number of open po
sitions: Manager, Operative Product Management 

• As the manger of Operative Product Management 
unit you will be responsible for a group of operative 
product managers and lab engineers. Besides your ma
nagerial responsibilities, you will be responsible for the 
build-up of technical expertise in our product area as 

well as overall coordination of the certification projects 
(including profit/loss responsibility). You are a member 
of the Product Line management team. 

You have management experience and are eager to 
take this opportunity to develop a new function, both 
with regards to the technical and business challenges. 
A background in system verification and/or product 
management is relevant The management role will in
clude operational work with the products. 

Contact: Ola Svensson, 08-404 49 04, 
Ola.svensson@era.ericsson.se. Application: 3PP Messa
ging, Ericsson Radio Systems AB, AH/HS Elisabet Grahl, 
164 80 Stockholm, elisabetgrahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

System Management 
BSS Evolution 
BSS Evolution is a unit within BSS System Manage
ment Our mission is to make sure that Ericsson GSM 
and UMTS systems have the best solutions regarding 
migration and co-existence. We are inventing new ar
chitecture/functionality and improving existing archi
tecture/functionality in order to fulfill our mission. 

The main part of our work is within the Early Phases 
of System Development but we do also take an active 
role in Design and Test Phases in order to make sure 
that our ideas are correctly implemented. We need to 
expand the unit with o Team-Leader that can take a le
ading role and make sure that we focus on the right 
areas. The job involves broad contacts within Ericsson 
and with our customers world wide. 

• We believe that you preferably meet the following 
criterias: Proven leadership skills. Good communication 
skills leading to comprehensive and constructive pre
sentations of complex problems and situations. Broad 
Mobile System and/or Datacom experience. Being an 
entrepreneur, willing to seek solutions beyond the 
book. A well established contact network within Erics
son. Enjoy working in a networked and growing organi
zation. 

Kontakta: Anders Borg+46 8 404 6636, +46 70 591 
1382, anders.borg@era.ericsson.se. Ansökan: System 
Management, BSS Evolution, Ericsson Radio Systems 
AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, 
kerstin.almbladiera.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

DSP SW-konstruktor 
MCT (MuW Carrier Transceiver) Design är en produk
tutvecklingsenhet inom Ericsson Radio Access AB. Var 

uppgift år att utveckla, vidareutveckla och förvalta Mul-
ft Carrier tekniken får radiobasstationer inom Ericsson. 
Vår produktutveckling baseras på senaste ron i form av 
nya teorier och teknologier inom radioområdet I vår 
uppgift ingår också att tillsammans med Ericssons 
forskningsenheter inom radioområdet testa och verifie
ra nya tekniker, teknologier, komponenter och metoder. 
MCT Design består idag av ca 80 personer som år lo
kaliserade i Kista. Vi befinner oss nu i etableringsfasen 
för ett produktutvecklingsprojekt av en Mula' Carrier 
Transceiver på uppdrag av affärsenheten BMOA Inom 
enheten Radio IF Design söker vi nu en SW-konstruktör 
för DSP:er, kommunikation och signalbehandlingsfunk
tioner. I arbetsuppgittema ingår att utveckla simuler
ingsmiljön i bi a Matiab samt vidareutveckla emuler-
ings- och debuggermiljön. Du kommer också att delta i 
valet av verktyg. 

• Vi söker dig som har teknisk högskoleutbildning 
med inriktning elektronik/datateknik. Du har minst 3 
års erfarenhet av implementering av signalbehandlings-
funktioner i C och C++ för DSP:er. Du har också erfa
renhet av att bygga Matlab-modeller för simulering och 
verifiering. Som person har du intresse av att lätt finna 
lösningar på problem, god förmåga att samarbeta i 
team samt kunna leda delobjekt. 

Kontakta: Lars Brotaeus, 08-757 1582, Pia Bolmgren 
Svensson, personal. 08-585 341 35. Ansökan: DSP SW-
konstruktör, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Per
sonal, Box 11,164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Chef till Prototyp 
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktion
senhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring 800 
personer av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio 
Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är till
verkning av radiobasstationer till mobilnät 

• Som chef för prototyp- och modellverkstaden kom
mer du att ansvara för arbetsledningen av en dynamisk 
grupp på ca 25 personer som tillverkar kretskort och ut
rustningar för Ericssons verksamhet i Kista. Du ansvarar 
för ekonomi och fakturering samt kundkontakter och 
marknadsföring av verksamheten mot Ericsson i Kista
området Flexibiliteten i verksamheten nås oftast ge
nom utlägg till externa legoleverantörer. 

VI söker dig som har högskoleutbildning med inrikt
ning elektronik. Du har dokumenterad ledarerfarenhet, 
gärna chefsbefattning från utvecklingsfunktion med nä
ra samarbete med produktion eller chef inom tillverk
ning alternativt produktionsteknik. Som person är du 
mål- och resultatinriktad med mycket god organisato
risk förmåga samt att du har en hög social kompetens. 

Kontakta: Bo Gunnarsson, 08-404 66 24, Per-Gunnar 
Nyström, personal 08-764 15 39. Ansökan: Chef till Pro
totyp, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Personal. 

Box 11,164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Sektionschef, 
Software Design 
Enheten Radio SW utvecklar radio- och basbands-
mjukvara till produkter inom standarderna AMPS/D-
AMPS, PDC och EDGE Radio SWär en del av bassta
tionsutvecklingen inom tdma systems. 

• Rollen som sektionschef är krävande på många satt, 
speciellt i en tid då telekommunikation är på väg att bli 
datakommunikation. Många nya teknologiska utma
ningar står på kö in. Några viktiga erfarenheter som du 
bör ha med dig i bagaget är bla: radionära signalbe
handlingutveckling av mjukvara med hårda realtidskra-
vprojektledning/ ledarskaperfarenhet av hela kedjan 
från specifikation till verifieringmoderna metoder och 
verktyg. 

Kontakta: Roger Eriksson, 08-585 313 66, roger.s.eriks-
son@era.ericsson.se, Ceylon Utterbom, 08-585 301 02, 
Ewa Hansson (HR), 08-404 483 51. Ansökan: Software 
CM/Sektionschef, Software Design, Ericsson Radio 
Systems AB. AH/HS Elisabet Grahl, 164 80 STOCK
HOLM, elisabetgrahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON ERISOFT AB, LULEÅ 

Systemarkitekter 
• VI behöver bli fler systemarkitekter, mjukvarukon-
struktörer och testare! Nästa generations GSM står nu 
inför flera spännande utmaningar! VI skissar just nu på 
nya system som innehåller kommunikationslösningar 
baserade på IP-teknologi, höga datahastigheter och 
större användarvänlighet 

Vill DU vara med och bidra till att produkterna kom
mer ut till marknaden? Vill DU arbeta i en miljö som ka
raktäriseras av att: individers kompetens och initiativ
kraft är avgörande, vi alltid har bråttom, dagens kun
skap fort blir gårdagens, vi ofta gör tvära kast beslut tas 
i flykten, vi otta tar risker, vi kontinuerligt utvecklas? 

Är DU en person som: har lätt att kommunicera med 
andra, har lätt att lära nya saker, har lätt att se helheten 
och strukturer, har stor egen drivkraft, har initiativförmå
ga och är kreativ, har högskoleutbildning eller motsva
rande erfarenhet Har DU även kunskap inom något av 
nedanstående områden är det naturligtvis ett plus: Mo-
biltelefoni och radiobaserad kommunikation. Datakom
munikation. Tal över IP. Systemutveckling med JAVA och 
SDL SW design baserad på CORBA. 

Kontakta: Urban Sandlund, 0920-202 723, 
Urban.Sandlund@epl.ericsson.se Mats Eriksson, 0920-
202 753, Mats.Eriksson@epl.ericsson.se. Ansökan: Sys
temarkitekter m fl EPL/R/G, Ericsson Erisoft AB, Box 
920, 971 28 Luleå 

Product Handling - PRIM and Sales Tools 
ERA/LVT/D Product Package Development H W is 
a part of the Swithing Platform Development and 
Supply Unit, that supports GSM, TDMA and Wire
line. We are responsible for developing standardised 
MSC, HLR, BSC, Transit Nodes and Site Products 
that support efficient sales and delivery. Now we 
need to strengthen our organisation to continue to 
develop both the packaging concept and the pro
ducts, to support the challenges given by the BU 
release projects and TTC Global. 

We run development projects in cooperation with 
the Strategic Product Managers, SPM, the Node 
Production Center in Östersund, Implementation 
Services and Logistics Management. Now we are 
introducing the full range of site products, such as 
Power, Cooling, Transmission, DDF,... 

Efficient product administration is a key to the 
success of our concept. We work with PRIM/PiWin 
and to some extent with the Sales Tools used by each 
BU, e.g. PCAT, MST, Verdi/Rapcat. You have been 
responsible for products in PRIM and understand 

the basics of release handling and product structures. 
You enjoy working in development projects with 
challenging time schedules, and are prepared to 
make the efforts needed to get PRA in time. A 
strong sense for structures, order and ability to plan 
ahead is necessary. An engineering or natural science 
degree from secondary level school - gymnasieingen
jör - and good English communication skills are 
valuable. 

for further information contact: 

Henrik Hassler, manager, +46 8 40487 54, 
henrik.hassler@era.ericsson.se 
Lars Friman, PRIM-coordinator, +46 8 585 321 56, 
lars.friman@era.ericsson.se 
Mia Nilsson, PCAT-coordinator, +46 8 764 10 70, 
mia.nilsson@era.ericsson.se 
Yngve Sundblad, Site Product Management, 
+46 8 404 78 51, 
yngve.sundblad@era.ericsson.se 

Send your application ASAP to: 

Ericsson Radio Systems AB 
LV/HS Kerstin Almblad 
S-164 80 STOCKHOLM 
kerstin.almblad@era.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON 

mailto:bengtxjonsson@era.ericsson.se
http://son.se
mailto:susanne.holmene@era.ericsson.se
mailto:Ola.svensson@era.ericsson.se
mailto:elisabetgrahl@era.ericsson.se
mailto:anders.borg@era.ericsson.se
http://kerstin.almbladiera.ericsson.se
mailto:jobb@rsa.ericsson.se
mailto:jobb@rsa.ericsson.se
mailto:son@era.ericsson.se
mailto:elisabetgrahl@era.ericsson.se
mailto:Urban.Sandlund@epl.ericsson.se
mailto:Mats.Eriksson@epl.ericsson.se
mailto:henrik.hassler@era.ericsson.se
mailto:lars.friman@era.ericsson.se
mailto:mia.nilsson@era.ericsson.se
mailto:yngve.sundblad@era.ericsson.se
mailto:kerstin.almblad@era.ericsson.se


24 J O B B N Y T T KONTAKTEN NR 2 2000 

ERICSSON ERISOFT AB, SKELLEFTEÅ 

Systemarkitekter m fl 
• Vi behöver bli fler systemarkitekter, mjukvarukon-
struktörer och testare! Nästa generations GSM står nu 
inför flera spännande utmaningar! Vi skissar just nu på 
nya system som innehåller kommunikationslösningar 
baserade på IP-teknologi, höga datahastigheter och 
större användarvänlighet 

Vill DU vara med och bidra till att produkterna kom
mer ut till marknaden? Vill DU arbeta i en miljö som ka
raktäriseras av att individers kompetens och initiativ
kraft är avgörande, vi alltid har bråttom, dagens kun
skap fort blir gårdagens, vi ofta gör tvära kast, beslut tas 
i flykten, vi ofta tar risker, vi kontinuerligt utvecklas? 

Är DU en person som har lätt att kommunicera med 
andra, har lätt att lära nya saker, har lätt att se helheten 
och strukturer, har stor egen drivkraft, har initiativförmå
ga och är kreativ, har högskoleutbildning eller motsva
rande erfarenhet? Har DU även kunskap inom något av 
nedanstående områden är det naturligtvis ett plus: Mo-
biltelefoni och radiobaserad kommunikation. Datakom
munikation. Tal över IP. Systemutveckling med JAVA och 
SOL SW design baserad på CORBA. 

Kontakta: Johan Luckey, 0910-731 855, Johan.Luck-
ey@epl.ericsson.se, Mats Eriksson, 0920-202 753, 
Mats.Eriksson@epl.ericsson.se. Ansökan: Systemarkitek
ter m fl EPL/R/C, Ericsson Erisoft AB, Box 920,971 28 
Luleå 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Systemingenjör, 
WCDMA Basband 
Produktenheten Bredbandiga Radionät (Product Unit 
Wideband Radio Networks) utvecklar nya system och 
produkter för Ericssons bredbandiga mobiltelefon
system, tredje generationen, UMTS. Systemen bygger 
på bredbandig CDMA (WCDMA) radioteknologi och 
ATM transmission. Produktenheten är placerad i Kista, 
Stockholm 

• För arbete på systemavdelningen för basstationen 
(RBS) inom PU-WRN söker vi systemingenjörer för ar
bete med tredje generationens mobiltelefonisystem, 
WCDMA VI är en ung organisation som just håller på 
att dra upp riktlinjerna för vara produkter och framtida 
arbete vilket ger dig stora möjligheter att påverka både 

de tekniska lösningarna och ditt eget arbete. Arbetet 
sker i en spännande miljö där standardisering och ut
veckling sker parallellt vilket ställer höga krav på flexibi
litet 

För oss intressanta kompetensområden är: Signalbe
handling. CDMA Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir 
tekniskt analysarbete, kravspecificering och kravuppfölj
ning för vara signalbehandlingsenheter. Coda kunskaper 
i engelska förutsattes, då arbetet ofta sker i internationel
la grupper. Tekniken är grundstenen i det du gör, men för 
att göra ett bra arbete är det viktigt att du har känsla för 
projektmässiga och marknadsmässiga faktorer. 

VI söker i första hand dig som är civilingenjör med er
farenhet av systemarbete, gärna från andra mobiltele
fonsystem, men även du som har din bakgrund inom 
design eller verifiering kan vara intressant för oss. För 
att passa för tjänsterna bör du vara analytisk, drivande, 
målinriktad och flexibel samt ha förmåga att ta till dig 
komplicerade tekniska problem och förmedla dem till 
andra. 

Kontakta: Pernilla Bergmark, 08-585 339 49, 
pernilla.bergmarkffiera.ericsson.se. Anna Lindvall, per
sonal, 08-404 76 6, anna.lindvall@eraj.ericsson.se. An
sökan: Systemingenjör, WCDMA Basband, Ref nr 
R/H 1336, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS In
ger Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, ansökan. PU-
WRN@era.ericsson.se. 

Systemingenjör, 
Hårdvaruarkitektur 
• För arbete på systemavdelningen för basstationen 
(RBS) inom PU-WRN söker vi systemingenjörer för ar
bete med tredje generationens mobiltelefonisystem, 
WCDMA Vi är en ung organisation som just håller på 
att dra upp riktlinjerna för vara produkter och framtida 
arbete vilket ger dig stora möjligheter att påverka både 
de tekniska lösningarna och ditt eget arbete. Arbetet 
sker i en spännande miljö där standardisering och ut
veckling sker parallellt vilket ställer höga krav på flexibi
litet. För oss intressanta kompetensområden är Hård
varuarkitektur, Tillförlitlighet 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir tekniskt analy
sarbete, krav-specificering och kravuppföljning inom 
området hårdvaruarkitektur. Goda kunskaper i engelska 
förutsattes, då arbetet ofta sker i internationella grup
per. Tekniken är grundstenen i det du gör, men för att 
göra ett bra arbete är det viktigt att du har känsla för 
projekt-mässiga och marknadsmässiga faktorer. 

Vi söker i första hand dig som är civilingenjör med er
farenhet av systemarbete, gärna från andra mobiltele

fonsystem, men även du som har din bakgrund inom 
design eller verifiering kan vara intressant för oss. För 
att passa för tjänsterna bör du vara analytisk, drivande, 
målinriktad och flexibel samt ha förmåga att ta till dig 
komplicerade tekniska problem och förmedla dem till 
andra. 

Kontakta: Pernilla Bergmark, 08-585 339 49, 
pernilla.bergmark@era.ericsson.se, Anna Lindvall, per
sonal, 08-404 76 62, anna.lindvall@eraj.ericsson.se. An
sökan: Systemingenjör, Hårdvaruarkitektur, R/H 1337, 
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger Holmg
ren, 164 80 STOCKHOLM. Ansökan: PU-WRN gera.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Software Design 
Enheten Radio SW utvecklar radio- och basbands-
mjukvara till produkter inom standarderna AMPS/D-
AMPS, PDCoch EDGE Radio SWären del av bassta
tionsutvecklingen inom tdma systems Vi behöver utöka 
vår enhet med nya duktiga medarbetare. 

• Du bör vara civilingenjör eller motsvarande. Erfaren
het av bra designlösningar för inbyggda realtidssystem 
inom telekom är meriterande, liksom erfarenheter av 
metodik, verktyg, språk och notationer såsom tex inkre
mentell utveckling, ObjecTime och UML 

Vi söker fyra software designers som har erfarenhet 
av och trådlös digital telekommunikation. Två av dessa 
tjänster skall besättas med personer som även har erfa
renhet av datatransmission. Här finns unika möjligheter 
till personlig utveckling i en högteknologisk miljö. 

Kontakta: Roger Eriksson, 08-585 313 66, rogerseriks-
son@era.ericsson.se, Ceylon Utterborn, 08- 585 301 02, 
Ewa Hansson (HR), 08-404 483 51. Ansökan: Software 
Design, Ericsson Radio Systems AB, AH/HS Elisabet 
Grahl. 164 80 STOCKHOLM, elisabetgrahl@era.erks-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Systemledare 
Arkitektur och Principer för Nätövervakning 

Produktenheten Wideband Radio Networks utvecklar 
nya system och produkter far tredje generationens mo

biltelefonisystem, UMTS. Denna nya världsstandard 
bygger på WCDMA radioteknologi och ATM transmis
sion. Produktenheten år placerad i Kista, Stockholm. 

• Till systemavdelningens sektion för Drift & Underhåll 
söker vi nu en person med intresse för att bygga en 
framtidsäker arkitektur för drift S underhåll. I arbetet in
går att specificera övergripande arkitektur och principer 
för drift & underhåll av alla noder i radioaccessnätet Vi
dare att delta i kravdiskussioner med vara kunder, följa 
standardiseringsarbete, samt att koordinera med andra 
aktiviteter inom Ericsson. Vi söker en person med erfa
renhet av tidigare mobilssystems drift & underhållslös
ningar, helst med kunskap om de nya industri-standar
derna TCP/IP, CORBA SNMP och JAVA 

Kontakta: Lennart Östlund, 08-585 343 07, lennartost-
lund@era.ericsson.se. Ansökan: Systemledare Ref nr 
R/H1341, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS Ing
er Holmgren, 164 80 STOCKHOLM. Ansökan: PU-
WRN@era.ericsson.se. 

Systemledare -
IP & ATM Nätövervakning 
• Till systemavdelningens sektion för Drift & Underhåll 
söker vi nu en person med intresse för övervakning av 
IP & ATM nät I arbetet ingår att identifiera och formali-
sera krav hur näten ska konfigureras och monitoreras. 
Vidare att delta i kravdiskussioner med vara kunder, föl
ja standardiseringsarbete samt att utföra övergripande 
arkitekturjobb. Vi söker en person med erfarenhet av IP 
och/eller ATM, helst med kunskap om tillhörande stan
darder för drift och underhåll. 

Kontakta: Lennart östlund, 08-585 343 07, lennart.ost-
lund@era.ericsson.se. Ansökan: Systemledare - IP & 
ATM, Ref nr R/H 1342, Ericsson Radio Systems AB, 
KI/ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, 
Ansökan. PU-WRN@era.ericsson.se. 

Systemledare -
GUI Arkitektur 
• Till systemavdelningens sektion för Drift & Underhåll 
söker vi nu en person med intresse för grafiska använ-
dargränssnftt (GUI). I arbetet ingår att identifiera och 
formalisera krav på strukturen för de grafiska användar-
gränsnftten gällande för alla noder i radioaccessnätet 
Vidare att ta fram en styleguide och designregler för 
GUI utveckling samt att granska och godkänna använ-
dar-gränssnitten som utvecklas av nodorganisationema. 

Produktenheten Bredbandiga radionät (Product Unit Wideband Radio 

Networks) ligger i Kista. Vt är en ung organisation med "högt i tak". Arbetet sker 

i en spännande miljö där standardisering och utveckling sker parallellt. Detta ger 

dig stora möjligheter att påverka både de tekniska läsningarna xh ditt eget arbe

te. Systemen bygger på bredbandig CDMA (WCDMA) radioteknologi och 

ATM-transmission och använder moderna teknologier som Java, Corba, XML, 

HTML, IP, UML ett. Det exekverar pi UNIX och NT datorer. 

Projektledare med O&M-erfarenhet 
far toppjobb inom WCDMA! 
Har du gedigen erfarenhet av pro
jektledning och vana att arbeta med 
tredjepartsprodukter? Vill du vara 
med och utveckla O&M intranetpro-
dukter för framtidens mobiltelefoni
system? 

Dä kan du vara den person som får 
toppjobbet som projektledare i ett av 
vara viktigaste projekt - det bredban
diga mobiltelefonisystemet. Det är 
byggt pä WCDMA som blir nästa 
världsstandard för 3:e generationens 
biltelefoni och stödjer kommunika
tionsbehoven i 3G-miljö vilket gör 
det möjligt att erbjuda sofistikerade 
mobila multimediaapplikationer 
mellan slutanvändare (mobiltelefoner, 
laptops, mm) och Internet. 

Dina arbetsuppgifter blir mycket vari
erande och omfattar bi a definition av 
O&M intranetarkitektur, utvärdering 
och val av tredjeparts-produkter samt 
mjukvaruutveckling. 

Utöver de egenskaper vi nämnde i 
början vill vi att du har god teknisk 

förståelse, erfarenhet av liknande pro
jekt samt god förmåga att leda och 
kommunicera i team. Du ska även ha 
goda språkkunskaper både i engelska 
och svenska. 

Det här ett gyllene tillfälle att få 
arbeta med spjutspetsteknologi i 
skickliga team med kontaktytor över 
hela världen. Om du är ratt person 
skapar vi de förutsättningar och 
utmaningar som krävs för att ge dig 
ett riktigt toppjobb! Skicka in din 
ansökan snarast. 

Kontaktperson: 
Torbjörn Andersson 
08 - 757 19 44 
corbjorn.a.andersson@era.ericsson.se 

Skicka din ansökan till: 
Ericsson Radio Systems AB 
R/H 1379 
R/HS Inger Holmberg 
164 80 STOCKHOLM 
ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se 
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Vi söker en person med erfarenhet av GUI-utveckling 
för data- eller telekomsystem helst med kunskap om 
drift och underhåll av mobilsystem samt gärna med 
specialkunskaper inom web-baserade användargränss-
aiB. 

Kontakta: Lennart östlund, 08-585 343 07, lennartost-
lund@era.ericsson.se. Ansökan: Systemledare - GUI Ar
kitektur, R/H 1343, Ericsson Radio Systems AB, 
KI/ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 80 STOCKHOLM. 
Ansökan: PU-WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING 

Future Testing Technologies 
Sub Product Unit BSC in Linköping is staffing up to me
et the future. We ore looking for a number of persons 
that want to be a part of Ericsson frontliner GSM. The 
Base Station Controller (BSC) is part of the Base Sta
tion System (BSS) within GSM. The BSC is controlling 
the mobile switching and radio networks, including 
both classic mobile and CPRS systems. The BSC pro
duct will before the millennium shift serve more than 
100 million people. 

• Good testing technology is crucial for the BSC's suc
cess. We are therefore looking for new ways of testing 
our product, in close cooperation with our develop
ment projects. This includes new tools, methodologies 
and test coding techniques. You will be developing and 
supporting products in the area of simulator based test 
environment (STE) and automated testing. You will be 
working in a team with new solutions, and therefore 
you are an innovative, result driven team player. The 
tasks spans from software development to deployment 
support and training. Your customers will be software 
developers within the BSC organisations; five design of
fices in four countries. 

You have an university degree with an interest in pro
gramming techniques like JAVA, PERL or C Other rele
vant background is Ericsson mobile systems, AXE 10 
software design/test Contracts may be available. 

Contact: Marie Sol len, +46 13 287 418, Marie.Sol-
len@era.ericsson.se, Lennart Johansson, +46 13 287 
358, LennartlJohansson@era.ericsson.se. Ansökan: Ref 
No 00-07, Future Testing Technologies, Ericsson Radio 
Systems AB, Ulla-Britt, Johansson, Box 1248,581 12 
LINKÖPING, ulla-brittjohansson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Teamledare för 
radionätutveckling 
/ £75/ pågår just nu i rasande fart utveckling av en bli
vande världsstandard - HiperLAN/2 - ett höghastig-
hets-LAN med datatakter upp till 54 Mbit/s. Hiper
LAN/2 möjliggör trådlös access och mobilitet inom 
kontoret och utgör en viktig del av framtidens hemma
nat, där TV, video och PC kommunicerar via radio. 
WLAN Systems år en liten men expansiv enhet inom 
Ericsson Radio Systems AB med ansvar att standardise
ra, utveckla, producera och sälja trådlösa LAN. 

• Vi har stora tekniska utmaningar att erbjuda dig med 
erfarenhet av radionät radioprotokoll och radioresur-
salgoritmer. Tillsammans med ditt team ansvarar du för 
design och simulering av algoritmer för bla. Länkadap-
tion, effektreglering, dynamisk frekvensallokering och 
handover. VI söker en drivande, teknikintresserad och 
utåtriktad person som är villig att axla ett ansvar som 
teamledare. 

Kontakta: Mikael Larsson, 08-757 2745, mikael.x.lars-
son@era.ericsson.se. Ansökan: Teamledare för radionä
tutveckling, Ericsson Radio Systems AB, SG/ERA/KD/HS 
Mari Skoglöf, 164 80 STOCKHOLM, 
mari.skoglof@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Strategic Product 
Management; Mobile 
Positioning Applications 
Positioning is rapidly becoming one of the most in
teresting areas in a mobile world. The knowledge of 
the geographical location of a mobile phone is now re
cognised as one of the most valuable components in 
many future services. The market is just taking off and 
Ericsson is well prepared to meet the demand with the 
Mobile Positioning System, MPS. We have been active 
in research, standardisation and are early out on the 
market with a product 

• This is a chance to be involved early in what will be 
one of the real hotspots in mobile sen/ices. Your role: 
You will be responsible for relations to third party servi

ce providers. Ensuring that there exists competitive ser
vices that work with the MPS system and can be offe
red to our customers through our local companies. You 
will be responsible for the MPS partner program. You 
will work with establishing new partners as well as sup
porting our local companies in their efforts to sell MPS 
together with third party services. 

You are businessminded. You are a senior player 
with board room credability and have experiene from a 
sales/marketing organisation. You have previous expe
rience of partnering. You are experienced both in the 
Telecom and Internet style business. You have a strong 
intuition in finding best in class solutions. Knowledge in 
related areas/technologies such as GIS, WAP etc is an 
advantage. You probably have a University degree in 
technology (MSc) or economy (MBA). 

Contact: Gunnar Vingå, +46 8 404 93 61. Application: 
Strategic Product Management, Ericsson Radio Systems 
AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, 
kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

Mobile Positioning 
Applications 
• You have a degree in economics. You have experien
ce from Support and Supply issues and customer inte
raction. You are selfmotivated, organized and have 
good social skills. 

Kontakta: Christopher Kingdon, +46 70 396 6092. Ap
plication: Process Manager, Ericsson Radio Systems AB, 
LV/HS, Kerstin Almblad 164 80 STOCKHOLM, kerstin^l-
mblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

3PP Messaging 
Product Line Third Party Products has the overall re
sponsibility for sourcing of external vendors' messa
ging systems. The product portfolio consists of solutions 
for Voicemail, SMS, Cell Broadcast, IVR/speech recog
nition, e-mail and Unified Messaging from partners like 
Comverse, CMC, Sema, Brite, Vocalis, Microsoft and 
Unisys. The unit is an integral part of Product Unit Mes
saging, a shared PU supplying messaging solutions to 
all telecom standards supported by Ericsson. A new 
unit for Operative Product Management and test & cer
tification is currently set up in Kista. The unit will have 

the overall responsibility for the technical coordination 
of the external vendors. We have a number of open po
sitions: Lab Engineers 

• As a Lab Engineer you will participate in the build-up 
of the new test lab environment You will work with all 
verification of all kinds of messaging technologies 
towards network nodes such as the MSC, SOG, BGW, 
BSC and OSS. 

Experience from test and verification and knowledge 
of network nodes is desired. Messaging experience is 
desired but not an absolute requirement 

Contact Ola Svensson, 08-404 4904, 
Ola.svensson@era.ericsson.se. Ansökan: SPP Messa
ging, Ericsson Radio Systems AB, AH/HS Elisabet Grahl, 
164 80 Stockholm, elisabetgrahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

HW-konstruktör 
MCT (Mufti Carrier Transceiver) Design är en produk
tutvecklingsenhet inom Ericsson Radio Access AB. Var 
uppgift är att utveckla, vidareutveckla och förvalta Mul-
ti Carrier tekniken för radiobasstationer inom Ericsson. 
Vår produktutveckling baseras på senaste rön i form av 
nya teorier och teknologier inom radioområdet I vår 
uppgift ingår också att tillsammans med Ericssons 
forskningsenheter inom radioområdet testa och verifie
ra nya tekniker, teknologier, komponenter och metoder. 
MCT Design består idag av ca 80 personer som år lo
kaliserade i Kista. Vi befinner oss nu i etableringsfasen 
för ett produktutvecklingsprojekt av en Mutti Carrier 
Transceiver på uppdrag av affärsenheten BMOA 

• Inom enheten Radio IF Design söker vi nu en kon
struktör för digital HW-konstruktion och signalbehand
ling. I arbetsuppgifterna ingår att utveckla och imple
mented syntesverktyg för FPGA:er och ASICar samt 
konstruera Matiab-funktioner och VHDL-koder. 

Vi söker dig som har teknisk högskoleutbildning med 
inriktning elektronik/teknisk fysik. Du har minst 3 års 
erfarenhet av digital HW-konstruktion och implemen-
tering av FPGA:er samt ASIC Du har även kunskap i sig
nalbehandling samt vana vid simulerings- och syntes
verktyg. Som person har du intresse av att lätt att finna 
lösningar på problem, god förmåga att samarbeta i 
team samt kunna leda delobjekt 

Help build the platforms of the future. 
Ericsson is the leading provider in the new telecoms 

world, with communication solutions combining tele

com and datacom technologies with freedom of mobi

lity for the user. Wi th 100.000 employees in 140 

countries, Ericsson simplifies communications for its 

customers — network operators, service providers, enter

prises and consumers - worldwide. 

Our CNCP (Core product unit Network Core 

Products) support unit here in Älvsjö requires key per

sonnel to support our existing and new platforms into 

the 21st century. We have the overall co-ordination 

responsibility of all CNCP products, which includes 

many of the key platforms such as APZ, TelORB and 

CXP. These platforms are central to Ericsson's product 

portfolio for fixed and mobile applications worldwide. 

APZ Trouble-shooter 
We require trouble-shooters to work primarily in the 

APZ system, handling customer Trouble Reports. 

This task will primarily involve handling Trouble 

Reports, writing Approved and Emergency Correc

tions (AC & EC) and providing on-site support in 

emergency situations. During the deployment of new 

products you may be involved in the rollout of CNCP 

products worldwide and thus must have a willingness 

to travel. A successful candidate should have working 

knowledge of PLEX/ASA, TR/AC handling and wil

ling to work with the new challenging systems being 

deployed. Previous troubleshooting experience is 

beneficial. Knowledge of C, C+ + is a bonus. 

APZ Support 
Our helpdesk provides daily telephone support to our 

customers regarding APZ issues. You will have direct 

contact with APZ product line management regar

ding upgrades and will liaise with Trouble-shooters 

and Designers to provide solutions and answers to our 

customers and to ensure excellenr customer satisfac

tion. Correction and CN-I testing will also be handled 

by support personnel and will allow you to increase 

your system knowledge in the world of AXE. Good 

customer care and team orienred skills are prerequisites. 

CNCP Support 
Working in this group will mean that when our cus

tomers don't know whom to contact within the CNCP 

area they contact this group. You will work with tech

nical support and will often require conract wirhin diffe

rent areas of rhe CNCP organisation. The support inclu

des also TelORB, which is a distributed real time system 

developed in C++ and Java. A prerequisite to work in 

this area is excellent customer orientation skills coupled 

with a willingness to work with technical issues within 

the CNCP area. Knowledge of C+ + and Java is a bonus. 

Sub-Project Managers 
For the suitable candidate this role will entail the dep

loyment of new CNCP systems to customer's world

wide. During FOA (First Office Applications) and 

early market introducrion you will be responsible for 

product rollout, planning resource requisition, in accor

dance with the schedules agreed with our customers. 

Your background will probably be within some of the 

following areas: 

• Troubleshooting • Design/test 

• Support • Helpdesk 

• Installation 

Make yourself heard. 

For more details on what we do and what we support, 

please check 

ht tp : / /uabweb.uab .er icsson .se /prodsuppor t / 

Or contact any of the following persons: 

Line manager: Ann-Caroline Lundberg 

Phone: +46-8-727 3681 or +46-70-519 4077 

E-mail: Ann-Caroline.Lundberg@uab.ericsson.se 

Technical co-ordinaror: Arne Bergman 

Phone: +46-8-727 3621 or +46-705-62 12 25 

E-mail: Arne.Bergman@uab.ericsson.se 

Please send your applicat ion to : 

Birgitta.Friis@uab.ericsson.se 

Ericsson Utvecklings AB 

Birgitta Friis 

Human Resources 

Box 1505, 125 25 Älvsjö 

ERICSSON 
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Kontakta: Lars Brotaeus, 08-757 15 82, Pia Bolmgren 
Svensson, personal,08-585 34 35. Ansökan: HW-kon-
struktör, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Perso
nal, Box 11,164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

HW/SW - Simulering 
• Vill du vara med och HW/SW-simulera världens mest 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING 

Software Test 
Configuration Management 
Sub Product Unit BSC in Linköping is staffing up to me
et the future. We are looking for a number of persons 
that want to be a part of Ericsson frontliner GSM. The 
Base Station Controller (BSC) is part of the Base Sta
tion System (BSS) within GSM. The BSC is controlling 
the mobile switching and radio netwoda, including 
both classic mobile and GPRS systems. The BSC pro
duct will before the millennium shift serve more than 
100 million people. Test Configuration Management 
(TCM) is a vital AXE IO process for planning and provi
ding a controlled Software, Hardware ond Docware 
environment for all types of AXE software verification. 

• We are looking for a resource to strengthen the BSC 
Software TCM team. Software TCM supply system test 
beds for both target and simulated test environments. 
The tasks span from software configuration manage
ment, to production of application software, integration 
of platform and application software and configuration 
of complete BSC software test beds. We are currently 
implementing Rational ClearCase as our standard Sof
tware TCM tool. 

You will be working in a team and therefore you are 
an innovative, result driven team player. Your customers 
will be software developers and testers within the 
BSC/BSS organisations in Linköping, Kista and five BSC 
software design offices in four countries. You have a 
university degree or other relevant education plus ex
perience from work with software configuration mana
gement, design or test Contracts may be available. 

Contact: Dan Appelfeldt, 013-28 49 96, Dan-Appel-
feldt@era.ericsson.se, Tord Sjögegård, 013-28 43 91, 
Tord.Sjögegård@era.ericsson.se. Application: Ref No 00-
14, Software Test Configuration Management Ericsson 
Radio Systems AB, LVA/FH Ulla-Britt Johansson, Box 
1248,581 12 Linköping, ulla-brittjohansson@era.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Gruppchef Methods 
and Supply 
LVZ är kompetenscentrum för switch implementation 
inom BMOC Vi arbetar även på uppdrag för andra bu
siness units inom NOSP. Vidare är LVZ Service Area Unit 
vilket innebär att vi har som uppgift att fora ut och följa 
upp vara TTM aktiviteter gentemot Ericssons lokal bo
lag och att vi mats på den totala lönsamheten inom 
switch implementation lör BMOG. Configuration and 
Integration Services (LVZ/R) uppgift år att framarbeta 
processer, metoder och verktyg får Implementation 
Services för Switching System. Vi arbetar även med TTC 
projekt för att verifiera metoder och hjälpmedel. Verk-

. samheten omfattar 85 personer. 

• Som chef kommer du alt ansvara för 10 medarbeta
re som ingår i Method and Supply Centre med total 70 
personer. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer 
att bestå av att jobba aktivt med kompetensutveckling 
av medarbetare, driva förbättrings aktiviteter och ansva
ra för linjeverksamheten. Verksamheten går en mycket 
spännande framtid till mötes i och med att vi står inför 
ett teknik skifte, vi går från traditionell AXE till att hante
ra datacom produkter. Vår stora utmaning är att bygga 
upp kompetens för nästa generations mobilsystem. Du 
kommer att ha ett tätt samarbete med 5 andra chefer 
inom Method and Supply centre samt de andra enheter 
inom Configuration & Integration Services. 

Du har ett genuint intresse för att arbeta med männi
skor. Vidare har du erfarenhet av att leda personal inom 
teknikverksamheter. Arbetet ställer höga krav på samar

bete, att du är resultatinriktad, har ett flexibelt och öp
pet arbetssätt samt en förmåga att engagera dina me
darbetare. Då vi har många internationella kontakter 
kräver vi goda kunskaper i Engelska. 

Kontakta: Anders Nordin, 08-757 03 95, Anna Hag
lund, 08-757 15 25, Ulrika Thorildsson, 08-404 80 07. 
Ansökan: Gruppchef - Methods And Supply, Ericsson 
Radio Systems AB, LV/HS Kerstin Almblad, 164 80 
STOCKHOLM, kerstin.almbIad@era.ericsson.se. 

Gruppchef Network 
Solutions 
• Vi har en stor efterfråga på tjänster inom områden 
som changeouts, migrations och andra special projekt 
Vi har därför samlat vara mest tekniskt erfarna medar
betare i enheten för Network Solutions. Dina huvudsak
liga arbetsuppgifter kommer att bestå av att först och 
främst starta upp och strukturera enheten, marknadsfö
ra tjänsterna och leda de specialister som ingår i enhe
ten. Enheten kommer att ha en framträdande roll inom 
organisationen för både TTM och TTC aktiviteter. Vidare 
skall du leda verksamheten till att kunna hantera pro
dukter inom datacom. Med enhetens djupa kunskaper 
både vad gäller produkter och metodik är avsikten att 
den att fungera som en support funktion för hela LVZ. 

Vi söker dig som har en bred erfanhet av AXE Imple
mentation, tidigare jobbat med att leda personal och 
har en god Ericsson kännedom. Arbetet kräver att du 
kan arbeta självständigt och att du är kommunikativ 
och har förmåga att driva frågor både internt men ock
så med dotterbolag. Då vi har många internationella 
kontakter kräver vi goda kunskaper i engelska. 

Kontakta: Anders Nordin, 08-757 03 95, Anna Hag
lund, 08-757 15 25, Ulrika Thorildsson, 08-404 80 07. 
Ansökan: Gruppchef - Network Solutions, Ericsson Ra
dio Systems AB, LV/HS Kerstin Almblad, 164 80 STOCK
HOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Manager - Test 
Environments/Stp Network 
The part of our department BSS System Verification 
that is responsible for Defining, Building and Running 
our complete GSM network need a new manager. 

• You will be responsible for a unit with welleducated 
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 develo
ping our test network into a, real network. Build and in
tegrate our IP BSS servers and routers both to the Data
com 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 network. The 
unit has today 10 employees. 

Contact: Roger Erlandsson, +46 8 404 4942, roger.er-
landsson@era.ericsson.se. Applcication: Manager - Test 
Environments/Stp Network, Ericsson Radio Systems AB, 
LV/HS Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.al-
mblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, NACKA 
STRAND 

Gateway Designer 
GSAf and Internet are the greatest hits in communica
tion world today. We are a newly built organisation to 
integrate these two into anew system concept based 
on Voice over IP. 

• We are looking for a designer of Gateway applica
tions. You have several years experience of program
ming. Real-time operating systems, TCP/IP, H.323 pro
tocol suite, etc Telecom experience is a bonus. 

The work includes a lot of external and internal con
tacts so you must have great communication skills and 
speak and write English fluently. Join us and play a part 
of an organization that will play a key role in shaping 
the future of systems integrating GSM an IP. 

Contact: Carina Runefjord, NA/ERA/IRG/NXC, +46 8 
422 1675, Carina.runefjordgera. ericsson.se. Applica
tion: Gateway Designer 

Technical Manager 
• We are looking for a Technical Project Manager for 
Voice Gateway Applications. You should have several 
years' experience of design of tele- and/or datacom-
products, You must be motivated and be able to moti
vate others. The job includes planning, follow-up, re
porting etc Technical as well as people skills are requi
red. The work includes a lot of external and internal 
contacts so you must have good communication skills 
and speak and write English fluently. 

Join us and play a part of an organisation that will 
play a key role in shaping the future of systems integra
ting GSM an IP. 

Contact: Carina Runefjord, NA/ERA/LRG/NXC, +46 8 
422 1675, carina.runefjord@era. ericsson.se. Applica
tion: Technical Manager/NA 

Gateway Application 
Verification 
• We are looking for a person to verify Voice Gateway 
applications. You should have several years' experience 
of verification, real-time operating systems, TCP/IP, 
H.323 protocol suite, etc Telecom experience is a bo
nus. The work includes a lot of external and internal 
contacts so you must have good communication skills 
and speak and write English fluently. 

Join us and play a part of an organization that will 
play a key role in shaping the future of systems integra
ting GSM an IP. 

Contact: Carina Runefjord, NA/ERA/LRG/NXC, +46 8 
422 1675, carina.njnefjord@ericsson.com. Application: 
Gateway Application verification, Ericsson Radio 
Systems AB, NA/ERA/LRG/NS Cecilia Jettel, 131 89 
STOCKHOLM, cecilia.jettel@ericsson.com. 

^mmmmmmmmmmamtmmmmmsm 
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Realtidsprogrammerare 
GSM RBS 
CSAf år inne i en spännande evolution mot JG. Funk
tioner som EDGE Paket data och IP-transmission ska 
utvecklas. Ar du en av dem som skulle vilja vara med 
på det? Vi jobbar med att utveckla realtidsprogramvara 
som hanterar basband och traUkfunkHoner i GSM-
basstaboner. Vara applikationer skrivs i C/C++ och vi 
utvecklar och testar på SUN arbetsstationer. Vårt gäng 
är en bra blandning av erfarna och nyexaminerade 
konstruktörer och vara arbetsuppgifter omfattar syste
mering, programkonstruktion och testning. 

• Därför finns arbetsuppgifter och omgivning för dig 
att vaxa i oavsett tidigare erfarenhet. Högskoleutbild
ning eller motsvarande är ett krav. Är du dessutom 
framåt och kvalitetsmedveten och trivs med att arbeta i 
nära samarbete med andra, har du den profil vi söker. 

Kontakta: Dag Åstrand, 08-757 04 60, 
dag.astrand@era.eric5son.se. Ansökan: Realtidspro
grammerare GSM RBS 

Configuration Manager 
GSM RBS 
• Nu behöver vi förstärka med en CM. Dina arbetsupp
gifter blir att ansvara för hanteringen av vara 
mjukvaruprodukter och vår funktionella struktur. Det in
går också att ansvara för vara leveranser. Du kommer 
även att fungera som kompetensansvarig inom enhe
ten när det gäller formell hantering av dokument och 
produkter. Arbetet bedrivs i nära samarbete med pro
gramkonstruktörer och projektledare samt i nätverk 
med CM på samarbetande enheter. 

Lämplig bakgrund är tidigare erfarenhet inom CM 
och/eller erfarenhet av mjukvaruutveckling. Du bör vara 
en van UNIX-användare. Arbetet kräver förmåga att 
kunna överblicka komplicerade strukturer. Erfarenhet av 
ClearCase är meriterande. Som person skall du ha lätt 
för att samarbeta och ha ett gott ordningssinne. 

Kontakta: Dag Åstrand, 08-757 04 60, 
dag.astrand@era.ericsson.se. Ansökan: Configuration 
Manager (CM) GSM RBS 

Systemkonstruktör 
GSM RBS 
• Nu behöver vi förstärka med en systemerare. Dina 
huvudsakliga arbetsuppgifter består i att vidareutveckla 
det delsystem som vi ansvarar för. Arbetet bedrivs i nära 
samarbete med andra delsystem och programkonstruk
törerna inom enheten. 

Lämplig bakgrund är civilingenjör eller annan utbild
ning pä högskolenivå och erfarenhet av systemering 
och/eller mjukvarukonstruktion. Arbetet kräver en stark 
ambition till att lära upp sig på ett komplicerat system. 
Som person skall du vara drivande, målinriktad och ha 
förmåga att se helheter. 

Kontakta: Dag åstrand, 08-757 04 60, 
dag.astrand@era.ericsson.se. Ansökan: Systemkonstruk
tör GSM RBS, Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Pet
tersson, 164 80 STOCKHOLM, 
ingegard.pettersson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Verifieringsingenjör 
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd och 
bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är 
verksamma inom radioaccess system för trådlös telefo-
ni, basstationer, ontennåro produkter och transmis
sionssystem får analoga och digitala nätverk. Huvud
delen av vår verksamhet finns i Kista och vi år idog ca 
1400 anställda. Inom Ericsson är RSA kant som ett 

okonventionellt men resultatinriktat företag. Så vill vi 
fortsåtta 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 ftyhänta, snabbfotade, jordnära, 
kundnära och uppfinningsrika. Det handlar verkligen 
om passion får det vi gör. 

• Som verifieringsingenjör ansvarar du för att testa 
nyutvecklade produkter som ska uppfylla ställda krav. I 
ett utvecklingsprojekt innebär det att verifieringsarbetet 
ska planeras, testmetoder utvecklas, specifikationer 
skrivas, testmiljön utvecklas och därefter ska själva tes
tarbetet utföras och resultatet ska dokumenteras och 
arkiveras. Du kommer i utvecklingsprojektet att ha ett 
nära samarbete med radiosystemingenjörer, konstruk
törer och övriga verifieringsingenjörer. 

Vi söker dig som är minst högskoleingenjör med in
riktning mot elektronik eller telekommunikation. Du 
har erfarenhet av mobiftelefoni, praktisk radioteknik el
ler mätteknik. Som person är du noggrann, drivande, 
uthållig, talar och skriver svenska och engelska obe
hindrat och du har ett intresse av vårt teknikområde. 

Kontakta: Fredrik Schedwin, 08-757 10 94, Bim 
Ahlström, personal, 08-757 16 74. Ansökan: Verifiering
singenjör till TDMA, Ericsson Radio Access AB, 
KI/RSA/HPS Personal, Box 11,164 93 Stockholm, 
Jobb@rsa.ericsson.se. 

Radiokonstruktör till TDMA 
• Radiokonstruktörens arbetsuppgifter innefattar kon
struktion av bi a lågbrusiga förstärkare, RF-testloopar, 
signalkombinering och filtrering. Du kommer att delta i 
framtagning av produkter från specificering till produkti-
fiering. I arbetet ingår specificering, simulering, framtag
ning av prototyper, verifiering, dokumentation och pro
blemuppföljning. Vidare ingår kontakter med uppdrags
givare, produktionsenheter och leverantörer. Arbetet 
sker i projektform och vi erbjuder goda möjligheter till 
utbildning och personlig utveckling. 

vi söker dig som är civilingenjör elektro/teknisk fysik 
eller har motsvarande kompetens. Kurser eller erfaren
het inom radioteknik eller mikrovågsteknik värderas 
högt Erfarenhet av konstruktionsarbete är önskvärt. Da
torvana i allmänhet och vana vid simuleringsverktyg i 
synnerhet är meriterande. VI vill att du har goda kun
skaper i engelska, både tal och skrift Som person är du 
initiativrik, målinriktad, drivande och har lätt för att sa
marbeta. Vi söker dig som ser utmaningar där andra ser 
problem. 

Kontakta: Magnus Marthinsson, 08-757 15 71, Bim 
Ahlström, personal, 08-757 16 74. Ansökan: Radiokon
struktör till TDMA, Ericsson Radio Access AB, 
KI/RSA/HPS Personal, Box 11,164 93 Stockholm, 
jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

ClearCase Specialist 
• Har Du arbetat med ClearCase i UNIX (Solaris) miljö 
och dessutom har erfarenhet av NT är det Dig vi söker. 
Vi är en grupp på 7 personer, som trivs mycket bra till
sammans och har ansvar för Software Configuration 
Management (SCM) och SCM-verktyg inom GSM 
basstationsutveckling. Vi är placerade i Kista. I en spän
nande utvecklingsfas där leveransprecision blir allt vikti
gare ökar även kraven på effektiv hantering av de pro
dukter som utvecklas. Här är Du en nyckelperson. Du 
kommer bi a att ansvara för att: vår clearcase installa
tion, c:a 350 användare, fungerar effektivt koordinera 
vara delsystems arbetssätt, supporta vara lokala använ
dare, instruktioner finns hur vi skall använda verktyget 
delta i kordineringsarbetet inom BMOG. 

Du kommer att ha ett stort inflytande på vår verk
samhet och Du kommer att ha förväntningar på Dig. VI 
räknar därför med att Du kan knyta kontakter och kan 
stå upp för det Du vill åstadkomma samt se konsekven
ser av rekommendationer och beslut 

En akademisk examen i botten är önskvärt, men vi 
sätter stort värde på gedigen erfarenhet av systemut
vecklingsarbete och mjukvaruutveckling. 

Till Dina främsta personliga egenskaper hör att Du är 
entusiastisk och har känsla för service. Du vet att ord
ning och reda gör tillvaron enklare. Du talar och skriver 
engelska. 

Kontakta: Gun Aström-Zetterquist, 08-404 41 07, 
gunjetterquist@era.ericsson.se. Ansökan: ClearCase 
Specialist, Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Petters
son, 164 80 STOCKHOLM, 
ingegard.pettersson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Testers to 
IP transport solutions 
AW/R develops the IP solutions for IP BSS, a new gene
ration of IP based GSM/BSS. The development also in
cludes next generations TDMA systems. We use incre
mental design and works in state of the art SW deve
lopment environments. We introduce new solutions for 
IP transport, such e g QoS. 

avancerade digitala kretsar för CPU-system och digital 
signalbehandling? Kretsarna kommer att sitta i nästa 
generations GSM basstationer. Du kommer att jobba 
med en metodik som ligger på teknikens absoluta 
framkant vilket innefattar bi a acceleratom Celaro och 
verktyget Specman. Du kommer att använda C/C++, 
assembler, E-language och VHDLDu har civil- eller 
högskoleingenjörsexamen och har erfarenhet av signal
behandling, programmering och/eller asicutveckling. 
Du trivs i team, men jobbar undan självständigt också. 
Du behärskar engelska i tal och skrift. 

Kontakta: Tobias Liljegren, 08-757 58 84, tobtasJiljeg-
ren@era.ericsson.se, Anita Jansson, personal, 08-404 
45 47. Ansökan: HW/SW - Simulering, Ericsson Radio 
Systems AB, LR/H la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, 
ingegard.pettersson@era.ericsson.se 
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• We now need to strengthen the Integration & Verifi
cation part of the organisation. The unit for Integration 
& verification is responsible for testing of development 
done at AW/R. The responsibility includes both function 
oriented testing and testing oriented towards load, sta
bility, performance etc. The work is characterised by fre
quent deliveries, just in time testing, tight contacts with 
design and short lead-times for corrections. Test auto
mation and daily build are in focus. We are now loo
king for testers to our IP-transport solution that will give 
our customers a reliable network tailored for mobile te
lephony. The network is based on Ericson's new real-ti
me routers but will also include equipment from other 
companies. The work focuses on all phases of Itegra-
tion & verification, including test automation. Other 
work areas are test plant design, test configuration ma
nagement and tool provisioning. 

Pre requisites: Integration and Verification. Knowled
ge about IP, especially in routers. GSM knowledge and 
any object oriented 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 where a team 
member can do more than just testing. 

Contact: Roger Westberg, +46 8 764 1287, +46 70 591 
1381, roger.westberg@era.ericsson.se, Gunnar Borg, 
+46 404 4473, +46 70 552 1787, 
gunnar.borg@era.ericsson.se. Application: Testers to IP 
transport solutions, Ericsson Radio Systems AB, AH/HS 
Elisabet Grahl, 164 80 Stockholm, 
elisabetgrahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Testers to 
RNS l&V in IP BSS 
AW/R develops the Radio Network Server for IP BSS, a 
new generation of IP based CSM/BSS. The RNS is also 
intended for use in next generations TDMA systems. 
We use incremental design and works in state of the 
art SW development environments We introduce a new 
platform for design and we are coding in JAVA 

• We now need to strenthen the Integration & Verifica
tion part of the organisation. The unit for Integration & 
Verification is responsible for testing of the new RNS 
node developed at AW/R. The responsibility includes 
both function oriented testing and testing oriented 
towards load, stability, performance etc. 

The work is characterised by frequent deliveries, just 
in time testing, tight contacts with design and short le
ad-times for corrections. Test automotation and daily 
build are in focus. We are now looking for: Test lea
der/Team leader, Testers. 

The work focuses on all phases of Integration & Veri
fication, including test automation. Other work areas 
are test plant design, test configuration management 
and tool provisioning. 

Pre requisites: Integration & verification knowledge, 
preferably in the GSM area. IP knowledge and any ob
ject oriented 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 where a team member can 
do more than just testing. 

Contact: Roger Westerberg, +46 8 764 1287, +46 70 
591 1381, roger.westerberg@era.ericsson.se, Gunnar 
Borg, +46 8 404 4473, +46 70 552 1787, 
gunnar.borg@era.ericsson.se. Application: Testers to 
RNS l&V in IP BSS, Ericsson Radio Systems AB, AH/R 
Elisabet Grahl, 164 80 Stockholm, 
elisabet.grahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB. 
LINKÖPING 

Processingenjör 
Industrialisering, verifiering, produktion samt distribu
tion av mobiltelefoner inom GSM standard. En integre
rad anläggning från teknikveritiering via inköp av kom
ponenter till distribution av färdig produkt Antalet an
ställda är idag 1600 personer. Ericsson Mobile Com
munications år beläget i Mjärdevi Sience Park, där 150 
olika företag år etablerade inom data och elektronik 
branschen. I området finns även ytterligare fem Erics
son bolag. 

• Process Support söker två stycken Processingenjörer 
med inriktning mot Test Arbetet som Processingenjör 
för test kommer att växla mellan att vara process förval
tare, teknisk expert och kvalitets säkrare. I ditt framtida 
arbete som Processingenjör för test ingår att: Förvalta 
process, produkt och utrustning genom dagligt uppfölj
ningsarbete av process tillförlitlighet och felorsaks ana
lyser. Delta i och driva kontinuerligt förbättringsarbete 
med avseende på utrustningar, personalbemanning 
och flöden. Bistå produktion, teknik och logistikenhe-
tema med processteknisk och testteknisk kompetens. 
Vara produktions lank mot avdelning Testteknik. 

Vi söker dig som: är civil- eller högskoleingenjör med 
inriktning mot elektronik eller motsvarande, behärskar 
engelska i tal och skrift, har analytisk förmåga och god 
samarbetsförmåga, har lätt att ta egna initiativ och kan 
obehindrat arbeta på egen hand eller i grupp. 

Kontakta: Jan-Christer Stålnert, 013-28 71 31, jan.stal-
nert@ecs.ericsson.se, Pontus Jobér, 013-28 72 19, pon-
tus.jober@ecs.ericsson.se. Ansökan: Processingenjör, 
Ericsson Mobile Communications AB, Ll/ECS/CM/HAS 
Carina Nyberg, Box 1996,581 19 LINKÖPING, 
carina.nyberg@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Method Engineer -
Third Generation 
• We are looking for a new person to join our group of 
method engineers. We focus on developing methods 
and tools within the RF planning/optimization area. 
Traditionally the methods we develop are implemented 
in customer documents. But in the new TDMA System 
some of the methods will be directly integrated in the 
mobile telephony network. 

You should have experience with cell planning/opti
mization or have experience out in the field for at least 
2 years. Alternatively you have worked with developing 
methods and tools. You are creative and like to work 
both independently and in teams. You have excellent 
communication skills and are fluent in English. You ha
ve a Masters of Science or a similar academic degree. 

This is a perfect job for you who maybe have been 
out travelling a couple of years but now want to come 
back to a more stable environment Travelling is, howe
ver, a part of the new job. 

Contact: Marie Lambertsson, +46 8 404 19 77, 
marie.lambertsson@era.ericsson.se. Application: Met
hod Engineer - Third Generation, ricsson Radio Systems 
AB, AH/HS Elisabet Grahl, 164 80 Stockholm, 
elisabet.grahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Systemingenjör till WCDMA 
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd och 
bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är 
verksamma inom radioaccess system för trådlös telefo-

ni, basstationer, antennära produkter och transmis
sionssystem för analoga och digitala nätverk. Huvud
delen av vår verksamhet finns i Kista och vi är idag ca 
1400 anställda. Inom Ericsson år RSA kant som ett 
okonventionellt men resuhatinriktat företag. Så vill vi 
fortsåtta att vara. Var 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, 
kundnära och uppfinningsrika. Det handlar verkligen 
om passion för det vi gör. 

• Som systemingenjör kommer du i huvudsak att ar
beta med tekniskt analysarbete, kravnedbrytning och 
kravuppföljning. Du kommer även att formulera krav på 
MCPA (Mufti-Carrier Power Amplifier), filter samt LNA 
(Low Noise Amplifier) för vara produkter inom WCDMA. 

Vi söker dig som är civilingenjör och har erfarenhet 
av systemarbete inom radiosystem (mobiltelefoni) 
samt RF-konstruktion. Som person är du målinriktad, 
analytisk och har lätt för att arbeta i grupp. 

Kontakta: Anna Rathsman, 08-585 335 16, Bim 
Ahlström, personal, 08-757 1674. Ansökan: Syste
mingenjör till WCDMA, Ericsson Radio Access AB, 
KI/RSA/HPS Personal, Box 11,164 93 Stockholm, 
jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KISTA 

SW-Utvecklingsingenjör -
Bluetooth 
Mikroelektronik blir allt viktigare i Ericssons system och 
telefoner. Hos oss på Ericsson Microelectronics i Kista 
utvecklar och tillverkar vi mikroelektronikkomponenter 
till telefonväxlar, mobiltelefoner, terminaler, radio
basstationer m m. Bluetooth är en internationell de 
factostandard som gör det möjligt för elektroniska ap
parater att kommunicera med varandra per radio istäl
let för via kablar och sladdar. Över 1200 företag har nu" 
anslutit sig till denna standard. Ericsson har redan lan
serat sina första produkter och vi på Ericsson Microe
lectronics är idag en ledande leverantör av kompletta 
Blotoothlösningar till kunder inom telecom, datacom, 
bilindustri och spel. 

• Vill Du vara med i den spännande utvecklingen av 
nya Bluetoothprodukter? Vi söker minst 3 st SW-ingen-
jörer Dina arbetsuppgifter blir att utveckla mjukvara 
med tyngdpunkt på hårdvarunära mjukvara (firmware) 

SAP Basis trainee 
Looking for Global Experience and 

refining your IT Skills with the Best? 
Join Ericsson IT Services' global team of 1,200 talented 
IT professionals. Ericsson IT Services is dedicated to 
delivering state-of-the-art global IT Solutions to 
Ericsson and as a result helping Ericsson to be a leader 
in the new Telecom World. 

Ericsson IT Services manages one of the world's most 
geographically distributed and complex networks with 
explosive growth. This includes operations in Stock
holm, Dallas and Kuala Lumpur. 

Learn about World Class IT Services by helping us 
to realize the vision of delivering World Class IT 
Services, creating business value for Ericsson and being 
one of the World's top 10 IT service providers. 

SAP Operations designs, implements and operates 
the infrastructure for all installations of SAP Systems 
within Ericsson. We sire, configure, build and operate 
infrastructure to support all SAP products. SAP is a 
global, core application in Ericsson. Currently we have 
more than 10,000 users in different SAP systems and a 
large amount of new implementations are planned. We 
need your help to support Ericsson business! 

Trainee Program 
To ensure that we have well skilled, professional resour
ces to manage SAP Operations, an extensive trainee 
program is initiated. It is a six months' trainee program, 
where theoretical education is mixed with practical 

training. You are a part of our organization and partici
pate in the daily work in close relationship with your 
tutor. After fulfillment of the program, good career oppor
tunities are offered within SAP Operations. We invest 
in you to give you a future in the challenging role as 
SAP Basis Consultant in the front edge of technology. 

As a Basis consultant you will have the opportunity 
to work both in implementation projects and daily ope
rations in the following areas: 

- System architecture and landscape design 
- Installation, upgrade and managing SAP systems and 

Oracle database 
- System performance analysis and tuning 
- Capacity planning, including sizing 
- Technical support for SAP and Oracle database 
- SAP and Oracle configuration management support 
- Database imports/exports and upgrades 
- Identification and resolving of technical interface pro

blems 
- Monitoring and back up 

The purpose of the Trainee program is to make you 
grow. You will become an expert within SAP R/3 Basis! 

Your qualifications 
- Experience as an administrator for Oracle databases, 

Unix or NT systems or similar 
- Fluent English 
- Experience from or interest in project work 
- Ability to work independently as well as in team 
- Social and positive 

Welcome to take a step into the future, yours and 
Ericsson's! We look forward to your application. 

Contact persons: 
Björn Rosberg, Trainee Program Project Manager 
phone +46 8 568 655 63, (ECN: 850 655 63) 
bjorn.rosberg@bct.ericsson.se 

Barbro Persson, Competence Manager 
phone +46 8 568 632 40, (ECN: 850 632 40) 
barbro.persson@edt.ericsson.se 

Label application with: SAP Basis trainee 

Send application to: recruitment@edt.ericsson.se 

Ericsson Business Consulting AB 
Recruitment Center 

Make yourself heard. 
ERICSSON ^ 
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för olika Bluetooth basbandslösningar, samt specificer-
ing och systemering av nya basbandslösningar. 

Lämplig bakgrund är teknisk högskoleutbildning 
samt minst två års erfarenhet av mjukvaruutveckling i 
programmeringsspråken C, C++. För att snabbt erhålla 
Bluetooth systemkompetens erbjuder vi möjligheten 
atttlelta i relevant projektarbete i Sverige eller utom
lands. Mer information om Ericsson Microelectronics 
och Bluetooth hittar Du på vår hemsida 
http://www.ericsson.com/microe/bluetooth.html 

Kontakta: Stefan Eriksson, 08-757 42 94, stefan.eriks-
son@eka.ericsson se, Christer Karlsson, personalenhe
ten, 08-757 49 91, christer.karlsson@eka.ericsson.se. 
Ansökan: SW-Utvecklingsingenjör-Bluetooth, Ericsson 
Components AB, Microelectronics, N/P Christer Karls
son, 164 81 Kista, christer.karlsson@eka.ericsson.se. 

ERICSSON CABLES AB, SUNDBYBERG 

Teknisk Skribent 
Vill du jobba i det lilla företaget i den stora koncernen? 
Ericsson Cables är en kunskapsbaserad organisation 
med stor erfarenhet av kabel- och nätlösningar. Vi er
bjuder system och lösningar för terminering och skarf
ning i telekom- infokom- och kraftnät Network Pro
ducts, inom Ericsson Cables, är en lönsam division på 
idag 150 medarbetare. Läs mer om oss på vår inter-
netsajt: www.ericssonse/cables Teknikavdelningen 
består av 70 mycket kompetenta och kunskapsbreda 
medarbetare inom sex sektioner, Svetsteknik, Fält och 
Fabrik, Nätteknik, Koppar, Nätteknik, Opto, Test & Verifi-
ering och Engineering. 

• Till verksamheten för Engineering söker vi nu en tek
nisk skribent på heltid. Engineering sektionen ansvarar 
bi a för utveckling av metoder och manualer för de pro
dukter som utvecklas inom områdena fibersvetsar och 
nätmateriel. Fibersvets är en verksamhet som speciellt 
utvecklar apparatur för skarvning av optisk fiber. Utveck
lingen av nätmateriel omfattar en mängd olika applika
tioner avseende terminering och hantering av kablar in
om både koppar och fiberområdet 

Du kommer att arbeta nära ansvariga för produkt-
och metodutveckling. Som manualskrivare kommer du 
att få insikt i många olika tekniska områden och appli
kationer. Den röda tråden utgörs dock av teknisk kom
munikation, d v s att kunna förstå och sätta sig in i tek
nologier och högteknologisk utrustning och sedan be
skriva denna så att den kan förstås av många. Du är van 
och road både av teknik och att skriva och självklart be
härskar du engelska obehindrat Har du ytterligare språ
kkunskaper är det en merit Din bakgrund är lämpligen 
teknisk, civilingenjör eller erfaren gymnasieingenjör. 

Kontakta: Johan Bevin, 08-764 08 98, 
johan.bevingeca.ericsson.se, Katrin Kopp, 08-764 03 
84, katrin.kopp@eca.ericsson.se. Ansökan: Teknisk Skri
bent Ericsson Cables AB, SL/ECA/N/HC Katrin Kopp, 
172 87 Sundbyberg, katrin.kopp@eca.ericsson.se. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Systemingenjör 
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom Ericsson 
för försvarselektronik och mikrovågskommunikation 
samt är centrum för Ericssons forskning och utveckling 
inom mikrovågsteknik och höghastighetselektronik En
heten utvecklar databehandling till mark- och fartygs-
baserade radarsystem för fårsvar och säkerhetsfräm-
jande verksamhet vi arbetar med flera olika projekt för 
kunder runt om i världen. Enheten för Databehandling 
ansvarar för funktioner som t ex taljning av mål, sen
sorsimulering och användargrånssnitL 

• vi söker fler systemingenjörer som kommer att arbe
ta inom ett eller flera av följande områden: Kravanalys 
och kravhantering, studier, simuleringar och offertarbe-
te. Kontakter internt såväl som med kund och samar
betspartner är en viktig del av arbetet Vi arbetar aktivt 
med att förbättra vara metoder och med att fora in nya 
verktyg som stod för utvecklingen. 

Kvalifikationer: Du är civilingenjör D, E, F eller har an
nan högskoleutbildning med datateknisk/matematisk 
inriktning. Du har god samarbetsförmåga och kan arbe
ta såväl självständigt som i grupp. Du är analytisk, lo
gisk och har förmåga att arbeta både övergripande och 
att dyka djupt i tekniken. 

Kontakta: Per Scherman, 031-747 15 17, perscher-
man@emw.ericsson.se. Ansökan: Systemingenjör ref nr 
99-215, Ericsson Microwave Systems AB, Personal och 
organisation, 431 84 MÖLNDAL 

Programvarakonstruktör 
• Vi söker dig som vill arbeta med utmanande utveck
lingsarbete inom programvaruområdet Du kommer att 
ingå i ett team där arbetet bedrivs i en integrationsdri
ven och inkrementell utvecklingsmodell. I teamets upp
gifter ingår kravanalys, delsvsremkonstruktion, pro-
gramvarukonstruktion samt integration och verifiering. 
Utvecklingen är idag baserad på Ada-95, C, Visual C++, 
CORBA, Java, Unix och Windows NT. Processor- och 

kommunikationskort grafik- och presentationssystem 
samt nätverksutrustning är till största delen inköpta. 

Du skall ha civilingenjörs- eller högskoleutbildning 
med inriktning på programvaruteknik och gärna några 
års praktisk erfarenhet Du har god samarbetsförmåga 
och kan arbeta såväl självständigt som i grupp. Ansök
ningsformulär 

Kontakta: Gunilla Schuldt 031-747 31 29, 
gunilla.schuldtgemw.ericsson.se. Ansökan: Program-
va ru konstruktör ref nr 99-216, Ericsson Microwave 
Systems AB, Personal och Organisation, 431 84 MÖLN
DAL 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Programutvecklare 
Ericsson Microwave Systems AB ansvarar inom Erics
son för försvarselektronik och mikrovågskommunika
tion samt år centrum för Ericssons forskning och ut
veckling inom mikrovågsteknik och höghastighetse
lektronik. EBIUTS år en forsknings och affärsutveckling
senhet, som ingår i enheten Business Innovation inom 
Ericsson Microwave Systems AB. Vi är ett av koncer
nens Applications Labs, och finansieras delvis från 
Ericsson Research. Vår uppgift är att skapa nya affärs
möjligheter, främst inom kombinationen av mobil kom
munikation och transportsystem/fordonsteknik 

• I vårt arbete med att generera och pröva nya affärs
möjligheter arbetar vi i ett stort nätverk inom hela Erics
son, och även med externa företag och akademiska 
institutioner. Vår lokalisering, i Chalmers teknikpark, bi
drar till att stimulera till externa kontakter. Normalt be
står de produktider som vi arbetar med helt eller hu
vudsakligen av programvara. Hos oss är tiden mellan 
idé och en prövad produkt mycket kort Det är mycket 
stimulerande. En av vara idéer är på väg in i produktut
vecklingsfas. Vi behöver därför expandera med ett par 
erfarna programmerare. För arbete med programut
veckling och integration. Produkten kommer att vara en 
server som ska kunna accessas både från mobiltelefon
nätet och från internet 

Din bakgrund är civilingenjör, högskoleingenjör, 
systemvetare eller motsvarande. Du har några års erfa
renhet av programutveckling i C/C++ och Java. Har Du 
arbetat med databaser är det en merit Du måste trivas 
med att arbeta i ett team. 

Kontakta: Pär Mattisson, 031-747 2429, par.mattis-
songemw.ericsson.se. Ansökan: Programutvecklare, ref 
nr 99:218, Ericsson Microwave Systems AB, Personal 
och Organisation, 431 84 Mölndal 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Bassystemkonstruktör 
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom Ericsson 
för försvarselektronik och mikrovågskommunikation 
samt är centrum för Ericssons forskning och utveckling 
inom mikrovågsteknik och höghastighetselektronikEn-
heten utvecklar databehandling till mark- och fartygs-
baserade radarsystem för försvar och säkerhetsfräm
jande verksamhet Vi arbetar med flera olika projekt för 
kunder runt om i världen. Enheten för Databehandling 
ansvarar för funktioner som t ex taljning av mål, sen
sorsimulering och användargrånssnitL I de databe
handlingsenheter som vi konstruerar för radarprojek
ten utgör inköpta produkter en stor del av maskin- och 
programvaran, exempelvis processor- och kommunika
tionskort, grafik- och presentationssystem, nätverksut
rustning, operativsystem och drivers, vi söker ytterliga
re en bassystemkonstruktör. 

• Arbetsuppgifter: Dina huvudsakliga arbetsuppgifter 
kommer att innefatta: Identifiering av nya produkter 
och leverantörer. Specrficering och kravställning på in
köpta och underkontrakterade produkter. Systemkon
struktion hårdvara, integration av produkter i databe
handlingsenheten. Införande av nya datorplattformar. 

Vi söker dig som är utåtriktad och har lätt att arbeta 
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 meriterande. Du bör ha högskoleut
bildning med data- eller elektronikinriktning eller mot
svarande praktisk erfarenhet 

Kontakta: Kjell Kartson, 031-747 21 32, 
kjell.karlson@emw.ericsson.se. Ansökan: Bassystem
konstruktör ref nr 99-217, Ericsson Microwave Systems 
AB, Personal och Organisation, 431 84 MÖLNDAL 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING 

Sektionschef för ZeLab 
Systems Engineering LabSystems Engineering Lab 
(ZeLab), är en forskningsenhet inom Ericsson Radio 
Systems i Linköping med fokus på tillämpad forskning 
kring metoder, verktyg och arkitekturer för storskalig 
systemutveckling. Vi är också en filial till den globala 
forskningsorganisationen Ericsson Research. Vårt mål 

är att hitta, utvärdera och introducera nya koncept och 
tekniker som kan förbättra effektiviteten inom syste
mutvecklingen och säkra kvalitet och användbarhet för 
vara produkter. ZeLab år en av tre sektioner inom av
delningen Research and Innovation. Avdelningen foku
serar på forskning inom självkonfigurerande system för 
drift och underhållssystem inom mobiltelefon! 

• VI söker nu en ny chef för forskningsenheten. Din 
uppgift är art både agera som sektions-chef och att ak
tivt presentera och fora ut forskningsresultat till pågå
ende utvecklingsprojekt utanför labbet ZeLab har för 
närvarande sju aktiva medarbetare. Som enhetschef 
har du bl.a. ansvar för: Teknikframförhållning, att identi
fiera nya lovande forskningsidéer och överföra dessa till 
Ericssons verksamhet. Kompetensutveckling, att se 
framåt planera och se till att de egna medarbetarna 
har den kompetens som krävs både idag och i framti
den. Teamutveckling, att bygga team som utnyttjar de 
olika individuella kompetenser som finns bland medar
betarna. 

VI vill gärna att Du som söker: har en god tekniköver
blick inom Systems Engineering och Usability Engineer-
ingär visionär när det gäller metoder och teknik samt är 
resuftatjnriktadhar ett genuint intresse för att arbeta 
med människorär utåtriktad och har lätt att knyta socia
la kontakterhar ett flexibelt och öppet arbetssätt samt 
förmåga att engagera dina medarbetare och uppdrags-
givarehar förmåga att se värdet av det långsiktiga arbe
te som forskning innebärkan anpassa dig i din chefsroll 
utifrån de krav som en liten men kompetent och dyna
misk enhet innebärEtt väl förgrenat kontaktnät inom 
Ericsson är meriterande, liksom etablerade kontakter 
inom forskningsvärlden. 

Kontakta: Martin Rantzer, 013-28 41 58, Martin.Rant-
zer@ericsson.com. Ansökan: Ref Nr 99-95, Sektionschef 
för ZeLab, Ericsson Radio Systems AB, ERA/LVA/FH Mo
nica Olovsson, Box 1248, 581 12 UNKÖPING, 
monica.olovsson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, ÄLVSJÖ 

Formell Verifiering 
Framtidens Konstruktionsverifiering, Formell Verifiering. 
De system Ericsson bygger blir mer och mer komplexa 
vilket gör att konstruktionerna blir svåra att verifiera. 
Det är därför viktigt att ta till sig nya verktyg och meto
der för att underlätta verifiering, och formell verifiering 
är exempel på detta, vi söker nu DIG som är intresse
rad av att utvärdera och använda avancerade CAE-
verktyg men också inser vikten av bra metodik. Du 
tycker alt formell verifiering låter spännande och har 
erfarenhet av andra verifieringsmetoder. 

• Vi på Systems and Hardware Development Techno
logy har till uppgift att stödja konstruktion på Ericsson 
både inom och utanför Sveriges gränser. Vi kan erbjuda 
dig omväxlande utvecklingsarbete med både avancera
de hjälpmedel och konstruktionsmetodik i teknikens 
framkant 

Du har förmodligen jobbat några år med konstruk
tion av maskinvara och har intresse av metodarbete. Du 
ser den här tjänsten som en utmaning och en möjlighet 
att vidareutvecklas. Du är initiativrik och har förmåga att 
följa upp och slutföra uppgifter men också serviceinrik-
tad och har lätt för att kommunicera, goda kunskaper i 
engelska är en förutsättning. 

Kontakta: Thomas Appelquist, 08-719 88 18 
,thomas.appelquist@etx.ericsson.se, Sara Lysell, Human 
Resources, 08-719 46 07, sara.lysellgetx.ericsson.se. 
Ansökan: Formell Verifiering, Ericsson Radio Systems 
AB, ÅL/DST/UP, 126 25 Stockholm, thomas.appel-
quist@etx.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Komponentingenjörer 
Komponentteknik ingår i Corporate Supply Technologi
es. Vara största kunder finns inom Segment Operators 
(SO), där vi arbetar med att stödja projekt vid val och 
beredning av komponenter. Vi äger och förvaltar dessa 
komponenter. Vi samarbetar med konstruktion, inköp 
och produktion. Vår verksamhet innebär också många 
kontakter med externa komponentleverantörer. 

• Vi skall förstärka enheten Komponentteknik med tre 
komponentingenjörer inom områdena RF, induktiva 
och elektro-mekaniska komponenter. Vi har ambitio
nen att utöka vår tekniska kompetens genom att bland 
annat i större utsträckning arbeta med strategier, tek
nisk framförhållning och roadmaps för dessa kompo
nenter. 

Vi söker nu medarbetare med gedigen teknisk bak
grund, minst gymnasieingenjör eller motsvarande. Erfa
renhet från konstruktions- och komponentarbete eller 
säljarbete och marknadsföring är en merit Initiativför
måga, samarbetsvilja och mycket goda kunskaper i 
engelska är en krav. Arbetet innebär en hel del resor. 

Kontakta: Jolanta Norén, 06-404 52 57, jolanta.no-
ren@era.ericsson.se, Sara Lysell, DST Human Resources, 
08-719 46 07, sara.iyseil@etx.ericsson.se. Ansökan: 
Komponentingenjörer, Ericsson Radio Systems AB, 

KI/DST/T/TKC, 164 80 Stockholm, 
jolanta.noren@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, ÄLVSJÖ 

Utarbeta re av 
konstruktionsmetoder 
C///or du att arbeta med både programvara och ma
skinvara? Då år detta ratt jobb för dig. Idag finns det 
nya generationer av FPCA-kretsar som är laddbara un
der drift De möjliggör helt nyo lösningar som kan ge 
marknadsledande produkter. De kan Lex avlasta pro
cessorer från resurskrävande programvarublock, ge 
produkter som i drift kan anpassa sig efter protokol
ländringar eller ge snabb prototyputveckling. ISR kan 
bli en ny paradigm inom datorarkitektur. 

• Arbetet går ut på att delta i utarbetandet av kon
struktionsmetoder med ISR teknologi, d.v.s. utreda hur 
kretsarna bast kan användas och vilka konsekvenserna 
blir för programvaran. Du samarbetar med utveckling
sprojekt på Ericssons utvecklingsenheter i Sverige och 
utlandet. 

Du är troligen civilingenjör, D, E eller Y, med intresse 
för både program- och maskinvarukonstruktion. Du bör 
ha erfarenheter av konstruktion inom endera eller bada 
områdena. Enheten finns inom Supply Technologies 
och arbetar med utvecklingsmiljö för maskinvara och 
består idag av ca 50 personer. Själva sektionen består 
idag av 9 personer och arbetar med realiseringstekniker 
inom maskinvarukonstruktion. VI inriktar oss mer och 
mer åt art sälja tjänster inom nyckelområden där vara 
kunder inom Ericsson saknar eller inte har tillräcklig 
egen kompetens. Mer information: 
(http://systech.ericsson.se/hwdev/join/) 

Kontakta: Tommy Jansson, 08-719 66 63, tommy.jans-
son@etx.ericsson.se, Sara Lysell, 08-719 4607, sara.ry-
sell@etx.ericsson.se. Ansökan: ISR, Ericsson Radio 
Systems AB, ÄL/DST/U/HC, 126 25 Stockholm, 
tommy.jansson@etx.ericsson.5e. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Integratör/verff. 
programvara 
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom Ericsson 
för försvarselektronik och mikrovågskommunikation 
samt år centrum får Ericssons forskning och utveckling 
inom mikrovågsteknik och höghastighetselektronik En
heten utvecklar databehandling till mark- och fartygs-
baserade radarsystem för försvar och säkerhetsfräm
jande verksamhet Vi arbetar med flera olika projekt för 
kunder runt om i världen, vara programvaruprodukter 
hanterar t ex målföljning, sensorsimulering och använ
dargrånssnitL VI söker dig som vill arbeta med integra
tion och verifiering av programvarusystem. I arbetet 
kan också ingå utveckling av tesprogramvara samt 
uppbyggnad av system för test och verifiering. 

• Arbetsuppgifter: Kännetecknade för utvecklingsarbe
tet är: Arbete i projektgrupper. Integrationsdriven, inkre
mentell utveckling. Teamarbete. Ett gott metodstöd för 
utveckling, inklusive verifiering och projektstyrning. 
Verktygsstöd för integration och verifiering. Vara del
system kännetecknas t ex av realtidskrav, objektoriente-
rad arkitektur, komponentteknologi, programspråk som 
Ada-95, C, Visual C++ och Java, kommunikationsstan
darden CORBA COTS-plattfbrm (Commercials Of The 
Shelf) som t ex Sun arbetsstationer, Unix, VxWorks och 
WindcwsNT. 

Vi söker dig som har erfarenhet av programvaruut
veckling, god samarbetsförmåga, gärna kunskap i Unix 
och vill ha ett utmanande arbete med att integrera och 
verifiera vara system. 

Kontakta: Per Scherman, 031-747 15 17, perscher-
man@emw.ericsson.se. Ansökan: Integratör/verif. pro
gramvara ref nr 99-214, Ericsson Microwave Systems 
AB, Personal och Organisaton, 431 84 MÖLNDAL 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Delsystemverifierare 
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom Ericsson 
för försvarselektronik och mikrovågskommunikation 
samt år centrum för Ericssons forskning och utveckling 
inom mikrovågsteknik och höghastighetselektronik En
heten bedriver verifiering av antenn- och mikrovågs
system som ingår i vara radarsystem. 

Arbetet består i huvudsak av integrering och verifier
ing av radarns antenn och mikrovågsdelar. Teknikom
rådet är brett och omfattar passiva och aktiva anten
ner, frekvensgeneratorer, mottagare och A/D-omvand-
lare vilket innebär att du får arbeta med allt från 
mikrovågor till digitalteknik 

• Vi arbetar med utveckling av testutrustningar och 
mätmetoder. Vi tar även aktivt del i att stötta produktio
nen. Arbetet bedrivs tillsammans med systemkonstruk
törer och detaljkonstruktörer. 

http://www.ericsson.com/microe/bluetooth.html
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Kvalifikationer: Du bör ha högskoleutbildning med 
elektronik, minst 120 poäng, alternativt gymnasieingen
jör med erfarenhet vi ser gärna att du har erfarenhet av 
mätsystem och mätmetoder, förmåga att arbeta med 
komplicerade system och ha en god analytisk förmåga. 
Du bör ha lätt för att arbeta i grupp. 

Kontakta: Lennart Olsson, 031-747 25 23,070-672 71 
64, lennart.olsson@emw.ericsson.se, Fredrik Wising, 
031-747 03 39,070-987 03 39, 
fredrik.wising@emw.ericsson.se. Ansökan: Delsystem
verifierare, ref nr 99-219, Ericsson Microwave Systems 
AB, Personal och Organisation, 431 84 MÖLNDAL 

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ 

Systemkonstruktör D/R 
Vill du arbeta med ett av världens mest avancerade 
system? Ericsson Utvecklings AB utgör huvuddelen av 
Network Core Products som år en central utveckling
senhet inom Ericsson. Vi jobbar med forskning och ut
veckling av fasta och mobila system för publik telefoni. 

• Vi behöver ett flertal entusiaster. Vill du vara med 
och vidareutveckla Ericssons vinstmaskin, AXE-växeln, 
och göra den till en succé även i den nya telekomvärl-
den? Vår avdelning inom Ericsson Utvecklings AB an
svarar för produkter inom området regionala proces-so-
rer i AXE, som är styrsystemets tentakler ut mot applika
tionerna. Området befinner sig i en stark utveckling i 
samband med konvergensen mellan tele- och data-
komvärlden. Just nu håller vi t ex på att leverera data-
komplattformen DCP som är en av grundkomponenter
na i Ericssons GPRS-satsning för paketdataförmedling i 
mobilnätet Vill du bli en av oss? 

Vi söker såväl nyutbildade som mer erfarna civil- eller 
högskoleingenjörer med goda kunskaper om program
varuutveckling och datorteknik. Vi behöver både dig 
som vill utvecklas till en duktig tekniker och du som vill 
axla en ledarroll på sikt Du kommer att stödjas av ett 
omfattande utbildningsprogram som löper kontinuer
ligt Har du kunskaper om AXE-systemet är det natur
ligtvis en merit men det är inget krav. Vi sätter stort vär
de på att du är kreativ, kvalitetsmedveten och uthållig. 
Den kompetens du bygger upp hos oss kommer att va
ra synnerligen attraktiv. Vi arbetar i ett internationellt 
klimat med samarbetspartner över hela världen. Vår 
arbetsplats ligger nära Älvsjö station med utmärkta 
kommunikationer åt alla hall. 

Systemkonstruktörer, 
programvaruutvecklare. 
• Du kommer att arbeta med operativsystemnära 
funktioner som laddning start, störningsfri progra-
muppgradering, felåterhämtning, testsystem mm. VI 
kan erbjuda mycket intressanta arbetsuppgifter där din 
ingenjörskonst och analytiska förmåga verkligen får 
komma till sin ratt Funktionerna implementeras i pro
gramvara både på öppna datorplattformar och på Erics
son-specifika system. Vi använder moderna hjälpmedel 
och introducerar just nu SDL för modellering och gene-
rering. 

Kontakta: Nicke Lidman, 08-727 26 94, nicke.lid-
man@uab.ericsson.se. Ansökan: Systemkonstruktör 
D/R, Ericsson Utvecklings AB, Birgitta Friis, Box 1505 
125 25 Älvsjö, birgitta.friis@uab.ericsson.se. 

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ 

Enheten Datacom på Ericsson Utvecklings AB ansvarar 
för utveckling av, för tele- och datacom applikationer 
lämpliga, exekverings-plattformar i form av inbyggda 
realtidssystem. Detta omfattar hårdvara (processor
kort), mjukvara samt drift- och underhållsfunktioner. 

Software Design and Components är en egen avdel
ning inom Datacom som ansvarar för RAZOR som be
står av operativsystem och kommunikationsproto-
kolstackar. I RAZOR ingår även utvecklingsmiljö och 
kurser som stod för de applikationsutvecklare som 
finns inom Ericsson runt om i världen. RAZOR används 
i olika typer av system från AXE-stauoner till system får 
IP-telefoni och routing. Vi vill bli fler! 

Produktledare Software 
Design Environment 
• Du kommer att ansvara för vara kunders Design-mil
jö och ansvara för den strategiska utvecklingen av mil
jön. Du kommer även att ta hand om presentationer 
och marknadsföring av miljön. Du bör vara civilingenjör 
eller liknande, ha goda kunskaper i integrerade utveck
lingsmiljöer samt C, C++, realtids-operativsystem och 
Unix. 

Systemutvecklare 
• Du kommer att vara med att systemutvecklar pro
gramvaran till realtidsoperativsystemet vilket innebär 
systemutredning implementation och test. 

Teknisk ansvarig för 
Buildsupport 
• Du ansvarar för byggmiljö som vi erbjuder till vara 
kunder. Behjälplig för vara kunder vid projektstart Du 
bor ha minst 120 högskole-poäng eller liknande och 
kunskap i Unix, makemiljö gärna ClearCase och SDL 
Det är en merit om du har kunskap om realtids-opera
tivsystem. 

Metodutvecklare 
• Du kommer att arbeta med metodutveckling för vara 
kunders räkning. Du bör ha erfarenhet av mjukvaruut-
veckling gärna i C. Du bör ha minst 120 högskolepoäng. 
Det är en merit om du kan SDL, ClearCase, Unix och/el
ler realtidoperativsystem. 

Ansvarig för Configuration 
Management 
• Du kommer att arbeta med CM-hantering av vår mil
jö samt satt upp vår C-miljö/ClearCase-parametrar. Det 
är en merit om du har arbetat med ClearCase tidigare. 

Applikationsingenjör 
9 Du tar hand om vara kunder, vara med på plats och 
hjälpa dem i deras systemering, problem-lösning ut
bildning. Du bör vara väl förtrogen i realtidsoperativ
system C och debugging. Det är en fördel om du har ar
betat med SDL 

Supportingenjör 
• Du supportar vara kunder med dagliga frågor ang. 
realtidsoperativsystem, design environment och hur de 
skall arbeta i vår miljö. Vara med att integrera vara verk
tyg till 'state-of- the-art 

Kontakta: Anders Caspar, 08-727 38 44, Anders.Cas-
par@ericsson.com, Mårten Sundling, 08-727 43 63, 
Marten.Sundling@uab.ericsson.se. Ansökan: Rubriken 
dåå... ?, Ericsson Utvecklings AB, Birgitta Friis, Box 1505 
125 25 Älvsjö, birgitta.friis@uab.ericsson.se. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, LYSEKIL 

Radioutveckling 
Ericsson Microwave Systems AB ansvarar inom Erics
son för försvarselektronik och mikrovågskommunika
tion samt är centrum för Ericssons forskning och ut
veckling inom mikrovågsteknik och höghastighetse

lektronik Vi på enheten får radiokonstruktion i Lysekil 
utvecklar nästa generations basstationer och avance
rade antennsystem för mobiltelefon!. Denna utveckling 
ställer allt högre krav på radiosystemet, och därför sö
ker vi nu dig som vill arbeta i teknikens framkant Vi 
kan dessutom erbjuda en fantastisk miljö både på ar
betet och fritiden. T " 

• Vi arbetar vanligtvis i projekt som sträcker sig över 1-
2 år. Denna förhållandevis korta utvecklingstid leder till 
god helhetssyn och stimulans i arbetet. Vid sidan av 
projekten pågår även teknikframförhållning, ett måste 
för att vara världsledande. Detta i kombination med 
kurser och seminarier driver vår kompetensutveckling 
mot de mål vi själva sätter upp. Arbetet innehåller allt 
från avancerade simuleringsmodeller till praktisk labb-
verksamhet Tyngdpunkten ligger i att konstruera 
kretskort och integrerade kretsar i radioapplikationer. 
För detta använder vi oss av de senaste simulerings
verktygen och de senaste instrumenten. 

Du bör ha några års erfarenhet av RF konstruktion. 
Goda kunskaper i engelska är en förutsättning. Du har 
god helhetssyn, uthållighet drivkraft och samarbetsför-
måga. Mer information om Ericsson Microwave 
Systems finner du på www.ericsson.se/microwave/ 

Kontakta: Anders Lindahl, 0523-665 006, anders.lin-
dahl@emw.ericsson.se. Ansökan: Radioutveckling, ref 
nr 99-220, Ericsson Microwave Systems AB, Personal 
och Organisation, 431 84 Mölndal 

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB, 
KARLSKRONA 

CSM/AXE tekniker 
Ericsson Software Technology AB utvecklar produkter 
och tjänster med den senaste tekniken inom mobiltele
fon, företagskommunikation och programvaruteknik 
Vi är ett ungt och expansivt företag med ca 800 an- *¥ 

ställda. Huvudkontoret finns i Karlskrona men vi har 
också kontor i Ronneby, Malmö och Sundbyberg. Vårt 
företag ingår också i det lokala nätverket TelecomCity 
som består av ett flertal expansiva IT/telekomföretag i 
Karlskronaregionen. New Solutions är ett affärsområde 
på EPK där vi bi a arbetar med Mobil Positionering, Te-
lematik, WAP, WISE Till affärsområdet hör även Forsk
ningsutveckling samt ett auktoriserat Java Center. Wl-
SETM Wireless Internet Solution Environment WISETM 
är ett program för Mobila datakommunikationslösning
ar. EPK ansvarar för integration, verifieringar, supply 

Var med och bygg Ericssons bästa sektion! 
På APZ Central processor HW så utvecklar vi nästa gene

rations processorer inom Ericsson. Utvecklingen sker med 

standardprodukter och standardiserade gränssnitt. Med 

stor systemkunskap ska vi ställa krav och verifiera att pro

dukterna håller vad den lovar. Vara samarbetspartners, som 

nu finns i Sverige, i Australien samt i Amerika erbjuder 

stora möjligheter till utlandsjobb då vi tror på cirkulation 

både inom och utom avdelningen. Vi står i dagsläget infor 

ett flertal utmaningar för atr klara av våta kunders krav på 

en högre kapacitet inom vara relefonisystem. Några av de 

framtida utmaningarna är multi-pro system, servrar, mm. 

I det existerande projektet, Gemini-HW, har en ny och 

snabbare tidsplan just accepterats. Vi söker därför ett antal 

personer inom de olika områdena nedan. 

Integrering och testning 
Jobbet består av att planera och genomföra provning av de 

olika ingående delarna inom Gemini-HW projektet. Efter

som de olika delarna levereras från 3 olika underleveran

törer så kommer jobbet innebära en hel del kontakter med 

Ericsson Australien, Ericsson Microwave och vår ameri

kanske samarbetspartner. 

Arbetsuppgifterna kan bestå av: 

• Kora igång de olika korten 

• Skriva testprogram 

• Felsökning 

• Med mera 

Som person bör du vara öppen för atr lära dig nytt och 

kunna hålla flera bollar i luften samridigt. Det underlättar 

om du har grundläggande kunskaper om HW-konstruk-

tion och erfarenhet av provning. 

Operativ System och 
Firmware 

Jobbet består i att skriva drivrutiner och verifiera att de 

fungerar som de ska. En nära kontakt med vår amerikan

ske samarbetspartner kommer att vara viktig. Det är en 

fördel om du har programmerat i C, eller skrivit drivruti

ner förut. Operativsystemet som vi använder är OSE, 

Solaris och Unix. 

Systemledare/ 
projektledare 

För att hålla ihop utvecklingen så behöver vi en projekt

ledare som kan ansvara för vårt systemprojekt. Vara experter 

inom respektive område behöver en sammanhållande kraft 

som kan planera och samordna systemarbetet inom projek

tet. Projektledningskunskap och/eller systemkunskap är 

positivt, men det viktigaste är att du är beredd att kavla 

upp ärmarna och sätta dig in i de utmaningar som väntar. 

Programmerare/ 
Systemkonstruktör 

Vi behöver systemkonstruktörer som kortsiktigt kan hjälpa 

till att programmera underhållsfunktioner och därefter 

jobba på systemkonstruktion av nästa generations proces

sorer. Vi behöver med andra ord programmerare som är 

beredda att vidareutveckla sig till systemkonstruktörer. C-

kunskap är en fördel men inget krav. 

Allmänt 
För att bli den bästa sektionen så kommer det krävas att vi 

har en bred kompetens så att vi kan motsvara marknadens 

förvänrningar. Der kommer att ställa höga krav men också 

erbjuda stora möjligheter för dig som anställd. Det är du 

som sätter gränsen! 

Kontakta oss redan idag! 

Ola Kåberg, Manager, APZ CP-HW Sysrems 

tel 08-727 25 07, ola.kaberg@uab.ericsson.se 

Joakim Leche, Manager Sysrem Processors 

rel 08-727 40 54, joakim.leche@uab.ericsson.se 

Sand din ansökan per post eller e-mail märkt 

UAB/B/T-00 till: 

Ericsson Utvecklings AB 

Att: Birgitta Friis 

Box 1505, 125 25 Älvsjö 

e-mail: birgitta.friis@uab.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON ^ 

v> 

ffl 
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och i vissa fall utvecklingen av WISETM låsningar. Får 
ytterligare information gällande WISETM programmet 
se websidan http:/WISEericsson.se/ 

• Vi behöver förstärka vår GSM/AXE kompetens och 
söker dig som idag har lång erfarenhet inom detta om-

' rade och vill lära dig mer inom Mobil Datacom & IP. Di
na arbetsuppgifter kommer i huvudsak bestå av att job
ba med att integrera och verifiera trådlösa Internet lös
ningar. Du kommer att vara delaktig i de olika stegen 
från utveckling, integration till specialiststöd vid supply 
av WISETM lösningar. De tekniska lösningarna kommer 
att ligga i framkanten inom GSM och Internet. Du bör 
ha flera års erfarenhet inom CSM/AXE och vilja jobba 
med kombinationen GSM och mobil datakommunika
tion. I jobbet kommer du i kontakt med operatörer och 
lokala Ericssonbolag vilket innebär att resor är en möj
lighet 

Kontakta: Mikael Nilsson, 0455-39 50 93, mikael.nils-
son@epk.ericsson.se. Ansökan: GSM/AXE tekniker, 
Ericsson Software Technology AB, KA/EPK/HH Annika 
Larsson, Box 518, 371 23 KARLSKRONA, job@epk.erics-
son.se. 

E V E E W H H M H H M E V M M E I H I H N E V H H H M 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, NACKA 
STRAND 

SPÄNNANDE JOBB INOM UTVECKLING OCH INTEGRA
TION 

Vi utvecklar nu nästa generations mobiltelefonisystem 
för integrerat tal, video och data. Ett område med 
enorm tillväxtpotential och stora tekniska utmaningar. 
På vår sektor i Nacka Strand arbetar ungefår 150 per
soner med utveckling av ett realtids multiprocessor-
system, managementsystem samt ATM transportnät 
Detta bildar en gemensam plattform för de olika delar
na i framtidens mobiltelenät (W-CDMA). Vi har ett öp
pet teamorienterat arbetssätt och vi finns 10 minuter 
från Slussen i nya fräscha lokaler vid Nacka Strand 
med Stockholms garanterat bästa utsikt! 

Operation & Maintenance 
• Med tekniker som Java, Corba och objektorientering 
bygger vi programvara som möjliggör för teleoperatö
rerna att kostnadseffektivt övervaka och styra de olika 
delarna i ett radionät. Här erbjuder vi följande tjänster: 

Mjukvara Integrator. 
• För Dig som tidigare har jobbat med integration och 
är socialt kompetent med analytisk förmåga. Kan du 
Clear-Case, UNIX och JAVA är det ett stort plus. 

Konstruktör 
• För Dig som vill utveckla avancerade system med Ja
va och Corba. 

Delsystemansvarig 
• För Dig som vill ta ett långsiktigt ansvar för designen 
av ett helt delsystem. 

Exekveringsplattform 
• Med PowerPC processorer och OSE (reaftids-OS) ut
vecklar vi en distribuerad, avbrottssäker och högpreste-
rande datorplattform som används som bas för Radio 
Network Controllers och Radio Base Stations för W-CD
MA Utvecklingsarbetet inbegriper såväl maskinvara 
som programvara. Här erbjuder vi följande tjänster: 

Integrator 
• För Dig som tidigare har jobbat med integration och 
är socialt kompetent med analytisk förmåga. Kan du 
Clear-Case, UNIX och C är det ett stort plus. Du kom
mer att koordinera vår integration och verifiering av de 
kretskort och den tillhörande mjukvara vi utvecklar. 

Mjukvarukonstruktör 
• För Dig som vill utveckla avancerade muttiprocessor-
system. Erfarenheter av realtids OS och C är meriteran
de. 

Hårdvarukonstraktör 
• För Dig som vill vara med och utveckla avancerade 
kortkonstruktioner med PowerPC, FPGA och ASIC Vi är 
ett glatt gäng och här är högt i tak vi jobbar så det glö
der med stor entusiasm. Du tycker att detta är vad Du 
söker då Du själv är entusiastisk, noggrann samt drivan
de. 

Du har några års erfarenhet av utvecklingsarbete in
om telecom gärna inom de nämnda teknikområdena. 
Du ser en utmaning i att arbeta i team inom en verk
samhet i teknikens framkant där vi balanserar mellan 
korta utvecklingstider och tillräckligt hög kvalitet 

Kontakta: Ulf Bergqvist, 08-422 13 69, 
ulf.bergqvist@era.ericsson.se, Ann Kihbtrand, 08-422 
1661, ann.kihbtrandSera.ericsson.se. Ansökan: Spän
nande jobb inom utveckling och integration. Ref nr 
R/H1231, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS In

ger Holmgren, 164 80 STOCKHOLM. Ansökan: PU-
WRN@era.ericsson.se. 

mmmmmmmmsmmmmmmmmmmmmm 
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, ÄLVSJÖ 

Samsimulering, 
Program och Maskinvara 
Framtidens Konstruktionsverifiering, Samsimulering Av 
Program Och Maskinvara (SW/HW Co-Verification). De 
system som Ericsson bygger blir mer och mer kom
plexa vilket gör att konstruktionerna blir svåra art verifi
era på traditionellt satt Ett satt art effektivisera verifier-
ingen är att utnyttja samsimulering av program- och 
maskinvara. Detta område växer mycket kraftigt vilket 
gör att vi behöver expandera. 

• Vi söker nu DIG som är intresserad av att utvärdera 
och använda avancerade CAE-verktyg men också inser 
vikten av bra metodik. Du ser nyttan av att tidigt samsi
mulera maskin och programvara och vill bli en i teamet 
som för ut det här till konstruktionsinstanserna på Erics
son. VI på Systems and Hardware Development Tech
nology har till uppgift att stödja konstruktion på Erics
son både inom och utanför Sveriges gränser. Vi kan er
bjuda dig omväxlande utvecklingsarbete med både 
avancerade hjälpmedel och konstruktionsmetodik i tek
nikens framkant. 

Du har förmodligen jobbat några år med konstruk
tion av maskinvara eller programvara och har intresse 
av metodarbete. Du ser den här tjänsten som en utma
ning och en möjlighet att vidareutvecklas. Du är initia
tivrik och har förmåga att följa upp och slutföra uppgif
ter men också serviceinriktad och har lätt för att kom
municera, goda kunskaper i engelska är en förutsätt
ning. 

Kontakta: Thomas Appelquist, 08-719 88 18, 
thomas.appelquist@etx.ericsson.se, Sara Lysell, Human 
Resources, 08-719 46 07, sara.lysell@etx.ericsson.se. 
Ansökan: Samsimulering, Program Och Maskinvara, 
Ericsson Radio Systems AB, ÄL/DST/U/Hj. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, ÄLVSJÖ 

Samkonstruktion 
Program och Maskinvara 
Framtidens Utvecklingsmetodik, Samkonstruktion Av 
Program- Och Maskinvara (SW/HW CO - Design) De 
system som Ericsson bygger blir allt mer komplexa och 
det blir då allt viktigare att ha full kontroll på det 
system man bygger under hela utvecklingsfasen. Möj
ligheter att tidigt skapa simuleringsbara specifikatio
ner, få stod för partitionering och i vissa fall även auto-
matgenerering av kod är ett satt att öka kontrollen. 

• Vi söker nu DIG som är intresserad av att utvärdera 
och använda avancerade CAE-verktyg men också inser 
vikten av bra metodik Du ser nyttan av att hålla ihop 
program och maskinvara och lägga fokus på systemet 
för att få lämplig balans mellan dessa. Vi på Systems 
and Hardware Development Technology har till uppgift 
att stödja konstruktion på Ericsson både inom och 
utanför Sveriges gränser. Vi kan erbjuda dig omväxlan
de utvecklingsarbete med både avancerade hjälpmedel 
och konstruktionsmetodik i teknikens framkant 

Du har förmodligen jobbat några år med konstruk
tion av maskinvara eller programvara och har intresse 
av metodarbete. Du ser den här tjänsten som en utma
ning och en möjlighet att vidareutvecklas. Du är initia
tivrik och har förmåga att följa upp och slutföra uppgif
ter men också serviceinriktad och har lätt för att kom
municera, goda kunskaper i engelska är en förutsätt
ning. 

Kontakta: Thomas Appelquist, 08-719 88 18, 
thomas.appelquistgetx.ericsson.se, Sara Lysell, Human 
Resources, 08-719 46 07, sara.lysell@etx.ericsson.se. 
Ansökan: Samkonstruktion Program Och Maskinvara 
Ericsson Radio Systems AB, ÄL/DST/U/HJC, 126 25 
Stockholm 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

IP Mobility Researcher 
Ericsson Research is a Corporate Unit responsible for 
all research within Ericsson. Worldwide we are 600 
employees. At ERA/T which is the main organisation 
within Ericsson Research we are 250 employees in 
Kista. The IP Mobility group within Network and 
Systems Research, ERA/T/N, works with the chal
lenging task of making the Internet more. 

• Our team is now looking for reinforcements by per
sons who want to help us designing solutions for the 
future. You should know programming and TCP/IP 
networking, and be prepared to work both wfth archi
tectures and wfth building prototypes to demonstrate 
our ideas. You should be creative and like to try out 
new ideas 

Contact: Annika Jonsson, +46 8 40 47242, 
annika.jonsson@ericsson.com, Olle Viktorsson, +46 8 
40 47013, olle.viktorsson@era.ericsson.se. Ansökan IP 

Mobility Researcher, Ericsson Radio Systems AB, 
KI/ERA/T/HS Elisabeth Sandström, Torshamnsgatan 23, 
164 80 STOCKHOLM, elisabeth.sandstrom@era.erics-
son.se. 
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, HASSLEHOLM 
Hässleholm is close to everything, but Far from Expen
sive! As a city in the middle of Skåne, Hässleholm is 
close to central Europe, close to unspoilt nature, and 
has alow cost for good quality of life. The price for a 
house is low, and even if you choose to live in the 
countryside, it won't take you more than 15 minutes to 
get to our office with more than 100 employed, and 
only 3 minutes from the railway station. The municipal 
union has 50.000 inhabitants, with 18.000 living in the 
city of Hässleholm. There are 10 lT<ompanies, employ
ing 500 people. Now we are looking for: 

System Designers GSM/BSC 
WITH GPRS SYSTEM TESTERS GSM/BSC TROUBLE 
SHOOTER AXE 

• The positions are located in Hässleholm, where we, 
ERA/LVA/D, have increasing responsibility for BSC/RCS 
(the traffic part of GSM). GPRS is a part of RCS. Our re
sponsibility is from pre study until maintenance inclu
ding customer support. The Development model is ME-
DAX in combination with SDL We work in close coope
ration wfth other design offices in Guildford, Dublin and 
Dallas, and also within Sweden. 

You will be a part of a flexible, opened-minded and 
focused organisation. Ability to take own initiatives and 
work in teams is required. If you have the right back
ground and like to work in a fast moving environment, 
contact us right away! 

Contact: Lars-Göran Nilsson, +46 451 43402, lars-Gö-
ran.nilsson@era.ericsson.se. Application: Looking for 
You, Ericsson Radio Systems AB, HM/ERA/LVA/DGC 
Lars-Göran Nilsson, Östergatan 15, 281 32 Hässleholm 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Site Solution Engineering 
LVZ är kompetenscentrum för switch implementation 
inom BMOG. LVZ är en del av Service Area Unit (SAU) 
som ansvarar för den totala lönsamheten inom switch 
implementation inom BMOG. Vi ansvarar för metoder 
och hjälpmedel för samtliga switch produkter och ar
betar inom TTM och TTC. Vi behöver nu förstärka enhe
ten LVZ/E, Site Solution Engineering med nya medarbe
tare. Vi sitter idag i Sundbyberg (Allén 5) nära till pen
deltåg/tunnelbana. 

• Enhetens ansvarsområde är anläggningskonstruktion 
(Installation Engineering AXE) för GSM900/1800 växlar. 
Vi står inför nya utmaningar med nya ansvarsuppgifter 
och för att kunna mota dessa är vi tvungna att förstärka 
enheten på följande områden: 

Market Adaptation Engineering, framtagning av Plant 
Engineering Description (PED) för nya HW releaser, 
Produkt Paketsframtagning, Site Solution och medver
kan i R9 Produkt Paketsförstudie. VI söker dig som har 
bred erfarenhet inom Installation Engineering AXE. Ar
betet kräver att du kan arbete självständigt och att du 
är kommunikativ, flexibel och ansvarsfull. Arbetet kan 
innebära kortare utlandsvistelser och då vi har många 
internationella kontakter kräver vi goda kunskaper i 
engelska. 

Kontakta: Lars Lundqvist, 08-764 11 95, lars.lun-
dqvist@era.ericsson.se. Ansökan: Site Solution Engine
ering, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS Kerstin Almb-
lad, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.erics-
son.se. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Programvarukonstruktör -
Signalbehandling 
Ericsson Microwave Systems AB ansvarar inom Erics
son för försvarselektronik och mikrovågskommunika
tion samt är centrum för Ericssons forskning och ut
veckling inom mikrovågsteknik och höghastighetse
lektronik. Vi söker Dig som vill arbeta med att utveckla 
nya algoritmer för avancerad signalbehandling för ra
darn iJAS39 Gripen. Du kommer även implementera 
dessa som realtidsapplikationer i ett multiprocessor-
system. 

• Utvecklingsarbetet bedrivs i självständiga team och 
sträcker sig från kravfördelning och modellering av sig
nalbehandlingsalgoritmer, till implementering av ma-
skinvarunära och realtidskritiska funktioner i applika
tionsprogramvaran. Programspråk som används är C, 
Pascal, assembler och Matlab. Vi arbetar med 
SUN/Unix och PC/NT-baserade hjälpmedel, samt mo
derna organisationsformer och processer/metoder. Go
da möjligheter ges att utvecklas vidare mot projekt-
/delprajektledning. 

Du bör ha teknisk högskoleutbildning med inriktning 
elektronik/datateknik, samt några års relevant erfaren

het Vi ser gärna att du är initiativrik, noggrann och har 
god samarbetsförmåga. 

Kontakta: Magnus Carlsson, 031-747 26 60, 
magnus.s.carlsson@emw.ericsson.se, Maria Forsberg, 
031-747 36 15, maria.forsberg@emw.ericsson.se. Ansö
kan: Programvarukonstruktör-Signalbehandling, Ref Nr 
99-222, Ericsson Microwave Systems AB, Personal och 
Organisation, 431 41 Mölndal 

ERICSSON TELECOM AB, KUNGENS KURVA 

Systemingenjör, 
optisk transmission 
Behovet av bandbredd inom telekom- och datakom-
tillämpningar ökar ständigt och överträffar ofta de 
mest agressivt ställda prognoser. Teknologin för att 
mota denna utmaning finns inom Optiska nåt och 
WDM (våglängds-multiplexering). WDM är därför den 
snabbast växande teknologin inom telekom idag. Erics
son ser denna teknik som ett viktigt kärnområde och 
ökar därför sin satsning på utveckling av optiska nät
lösningar och nätkomponenter baserade på WDM-tek-
nik. Vår produktfamilj ERION (ERicsson Optical Networ
king) har redan ett fotfäste på marknaden och vi ut
vecklar för närvarande ett tredje generationens system 
som ska klara av att skicka 32 kanaler med 10 Gbit/s 
vardera över flera hundra kilometer fiber. 

• Du kommer att ingå i gruppen för Transmission och 
Nät. Du kommer att jobba mycket i mätlabbet och göra 
transmissionsmätningar på nya och gamla WDM-
system. Dina mätningar kommer att jämföras med teo
retiska beräkningar och sedan vara underlag för vårt 
säljmaterial som beskriver vad vår produkt klarar av. Du 
kommer att göra BER-mätningar, mata på optiska för
stärkare och rekommendera lämpliga systemmargina
ler. 

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 gymnasie
ingenjör med erfarenhet av optisk transmission. 

Kontakta: Magnus Öberg chef, Optical Systems Design, 
08-719 20 31, magnus.oberg@etx.ericsson.se, Anita 
Lindqvist, Personal, 08-681 21 92, 
anita.lindqvist@etx.ericsson.se. Ansökan: Systemingen
jör, optisk transmission, Ericsson Telecom AB, Susanne 
Hellberg, KK/ETX/W/H, 126 25 STOCKHOLM, 
susanne.hellberg@etx.ericsson.se. 

Systemingenjör, 
systemledning 
• Du kommer att ingå i gruppen för Transmission och 
Nät Din huvuduppgift blir att formulera systemkrav för 
vara WDM-produkter. Du ska fungera som en lank mel
lan produktledning och designverksamheten. Kraven 
ska jämföras med vad olika standards kräver (främst in
om opto, SDH och datacom), och vad som är möjligt 
att uppfylla i verkligheten. Simulering av transmission 
och nät kan också ingå. Du är civilingenjör med tele-
kombakgrund och med erfarenhet från kravhantering 
och/eller systemledning. 

Kontakta: Magnus Öberg, chef, Optical Systems Design, 
08-719 20 31, magnus.oberg@etx.ericsson.se, Anita 
Lindqvist, Personal, 08-681 21 92, 
anita.lindqvist@etx.ericsson.se. Ansökan: Systemingen
jör, systemledning, Ericsson Sverige AB, Susanne Hell
berg KK/ETX/W/H, 126 25 STOCKHOLM, susanne.hell-
berg@etx.ericsson.se. 

ummmmmmmmmmmmmmmmmmmism 
ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Logistiker 
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom Ericsson 
för försvarselektronik och mikrovågskommunikation 
somt är centrum för Ericssons forskning och utveckling 
inom mikrovågsteknik och höghastighetselektronik. En
heten för Material och Instrumentservice söker en lo
gistiker. Som logistiker hos oss får Du chans att arbeta 
inom följande spännande områden: 

• Utveckla de interna produktionsflödena. Införa lo-
gistikkompetens i utvecklingsprojekten. Utveckla intern 
materialförsörjning. Utveckla MPS-systemet- Sälja in 
idéer i organisationen. 

För att lyckas med denna utmaning tror vi att du har 
högskoleutbildning med logistisk inriktning. Dessutom 
har du arbetat något år med logistik, gärna som pro
jektledare och har mycket idéer och visioner att tillföra 
oss inom logistikområdet Det är viktigt med helhets
syn. Som person är du drivande, flexibel och har förmå
ga att kommunicera och samarbeta med olika typer av 
människor. Du har vana att arbeta i Officepaketet med 
fördjupad kunskap inom Excel. Du kommer också att 
ansvara för rapportering av statistik rörande Logistik 
och Ekonomi. Det är meriterande att ha erfarenhet av 
att ha arbetat med MPS-system. 
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KONTAKTEN NR 2 2000 J O B B N Y T T 31 

Kontakta: Leif Hansson, 031-747 61 17, 
leif.hansson@emw.ericsson.se. Ansökan: Logistiker, ref 
nr 99-225, Ericsson Microwave Systems AB, Personal 
och Organisation, 431 84 MÖLNDAL 

ERICSSON ERISOFT AB, LULEÅ 

Bredband - WCDMA 
• Vill Du vara med och skapa framtidens mobila inter
net och samtidigt utveckla Din kompetens inom Erics
sons viktigaste framtidsområde? VI utvecklar basstatio
nen för nästa generations bredbandiga mobirtelefoni-
system. Vår kund i Japan, världens största mobiltelefo
noperatör NTT DoCoMo, kommer att vara först i världen 
med ett system baserat på den nya världsstandarden 
WCDMA. 

Vi jobbar med allt ifrån Produktledning, Systemarbe
te, SW Design samt Verifiering inom basstationsområ
det. Vi arbetar också med Radionät inom WCDMA. Där 
handlar det om krav- och arkitekturfrågor, systemering 
av trafikala funktioner, radionätalgoritmer, standardiser
ing etc 

Vi söker Dig som vill utvecklas inom något av följan
de områden: Systemarbete, WCDMA Radionät, SW De
sign eller Verifiering. Du är en erfaren eller nyutexami
nerad civilingenjör alternativt 
högskoleingenjörer/systemvetare. Du som har annan 
bakgrund som kan bedömas likvärdig är naturligtvis 
också välkommen att söka. 

Kontakta: Leif Lindström, 0920-20 27 03, Lerf.Lind-
strom@epl.ericsson.se, Boel Engelmark, 0920-20 27 
52, Boel.Engelmark@epl.ericsson.se. Ansökan: Bred
band - WCDMA, Ericsson Erisoft AB, Box 920,971 28 
LULEÅ 

Wireless Internet 
• Vill du vara med och skapa Ericssons mobilsystem 
för Wireless Internet? Vi utvecklar ett nytt system base

rat på IP som klarar både tal och data i hastigheter upp 
till 384 kb/s till mobilterminalen. Vårt ansvar är den del 
av systemet som gör det möjligt för operatören att från 
sitt Network Operations Centre hantera sitt radionät-
verk. Radionätverket kan bestå av tusentals radio-
basstationer för GSM, TDMA, PDC eller EDGE. 

Vi behöver systemdesigners, programvarudesigners 
och verifierare som verkligen gillar utmaningar i tekni
kens framkant. Vill du vara med? 

Vi söker dig som är en erfaren eller nyutexaminerad 
civilingenjör alternativt högskoleingenjör/systemvetare. 
Du som har annan bakgrund som kan bedömas likvär
dig är naturligtvis också välkommen att söka. 

Kontakta: Äke Ögren, 070-530 35 33, 
Ake.Ogren@epl.ericsson.se. Ansökan: Wireless Internet 
R/A, Ericsson Erisoft AB, Box 920,971 28 LULEÅ 

Flygburna ledningssystem 
• Tack vare nya framgångsrika affärer för Ericssons fly
gande radar ERIEYE med tillhörande ledningssystem 
måste vi stärka och utöka vår organisation. Ericsson Eri
soft AB i Luleå ansvarar för produktutveckling av led
ningssystem, simulatorer och utbildningssystem inom 
ERIEYE-produkten. 

Det ger dig chansen att få använda din kompetens i 
en verkligt framgångsrik verksamhet och i teknikens yt
tersta framkant, med de utvecklingsmöjligheter det ger. 
Vi söker applikationsutvecklare, systemutvecklare, dator 
HW/SW tekniker och projektledare. 

Vi söker dig som är en erfaren eller nyutexaminerad 
civilingenjör alternativt högskoleingenjör/systemvetare. 
Du som har annan bakgrund som kan bedömas likvär
dig är naturligtvis också välkommen att söka. 

Kontakta: Michael Norlund, 070-317 52 55, 
Michael.Norlund@epl.ericsson.se, Anders Ahlström, 
070-377 27 42, AndersAhlstrom@epl.ericsson.se. An
sökan: Flygburna ledningssystem, Ericsson Erisoft AB, 
Box 920,971 28 LULEÅ 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, NACKA 
STRAND 

Utvecklare 
Grip tillfället att få vara med och skapa framtidens ut
vecklingsmiljö för WCDMA-produkter! Vi utvecklar nu 
nästa generations mobiltelefonsystem för integrerat 
tal, video och data ett område med enorm tillväxtpo
tential och stora tekniska utmaningar. På vår enhet ar
betar ungefär 150 personer med utveckling av ett real-
tidsorienterat multiprocessorsystem, management
system samt ATM-baserat transportnät 

Tillsammans bildar detta en gemensam plattform, 
kallad Cello, för de olika delarna i mobiltelenätet För 
att på effektivaste satt kunna utveckla tillämpningar för 
Cello, kommer vi också att erbjuda vara kunder en ut
vecklingsmiljö. Utvecklingsmiljön kommer att baseras 
på de allra senaste verktygen och språken inom pro
gram- och maskinvaruutveckling, såväl inköpta som 
egenutvecklade. 

För att klara vårt åtagande behöver vi snarast ett an
tal nya medarbetare. Enheten präglas av öppenhet, 
målstyrda team och inkrementell utveckling. Vi finns i 
Nacka Strand, ca W minuters resa från Slussen. Vara 
lokaler är nya och fräscha med Stockholms garanterat 
basta utsikt över stad och vatten. 

• Inom ramen för projektet söker vi också ett antal 
personer som vill jobba med utveckling av nya verktyg 
och/eller anpassning av kommersiella verktyg/språk till 
den nya utvecklingsmiljön. Du bör ha erfarenhet av 
verktyg/språkutveckling eller ha deltagit i program
varuutveckling. 

Kontakta: Claes Lillerskog, 08-422 21 25, claes.lillers-
kog@era.ericsson.se. Ansökan: Utvecklare, Ref nr 
R/H 1388, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS In
ger Holmgren, 164 80 Stockholm PU-WRN@era.encs-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Radionätingenjör Mobile 
Network Design WCDMA 
Vill du vara med och skapa morgondagens mobila 
kommunikationsnät? Produktenhet Wideband Radio 
Netwoks (PU-WRN) är ansvarig för utveckling och un
derhåll av Radioaccsessnät får Ericssons nya tredje ge
nerationens mobiltelefonisystem. 

• Du kommer att arbeta med radionätplanering i bred
bandiga Mobila system inom WCDMA och kommer att 
lära känna Ericsson som en ledande global leverantör 
av telekommunikation och den dominerande aktören 
inom mobiltelefoni. Mer i detalj innebär arbetsuppgif
terna: RND-tekniskt stod vid offerter. Ansvara för State
ment of Compliance i cellplaneringsavsnittet. Trafikdi
mensionering. Frekvensplanering. Prediktering av radio
nät. Survey av basstationer. Tuning av nätet Stötta och 
utbilda interna och externa kunder. Specificera RND-
krav enligt ITU i mobila tillämpningar. Arbetet är inter
nationellt inriktat och du kommer att behöva resa även 
med kort varsel. 

Vi söker dig som har ingenjörsexamen från teknisk 
högskola eller gymnasium. Du har erfarenhet av arbete 
med cellplanering (RND). 

Dina teoretiska kunskaper kommer att kompletteras 
och byggas på med kurser och praktik organiserade av 
Ericsson. Det finns möjligheter att specialisera sig inom 
särskilt intressanta områden och på sikt skapa en unik 
kompetens. 

Möjligheterna till professionell och personlig utveck
ling är mycket goda. 

Då kontakterna är en viktig del i arbetet måste Du va
ra utåtriktad och positiv samt tycka om att lösa pro
blem. Detta ställer krav på dig inte bara i tekniska kun
skaper utan även förståelse för interna och externa kun
ders krav, kultur mm. Koncemspråket är engelska och 
andra språk är en klar fördel i utbytet av arbetet och i 
karriären. 

Job opportunities in Ericsson Morocco 
Established in Morocco since 1984, Ericsson is the leading 

supplier of telecom solutions, systems and equipment to 

both fixed and mobile operators in Morocco. We supplied 

the first mobile system to Maroc Telecom, and today are 

building new GSM Systems for them in Southern Morocco. 

For Medi Telecom (Morocco's 2nd GSM Operator) we are 

the major supplier, responsible for designing and building 

a complete, nationwide GSM system. 

Ericsson Maroc today employs some one hundred people 

and we need more skilled people for a number of jobs. 

Technical Manager 
The main job is to analyze Medi Telecom's technical require

ments, and proactively promote Ericsson products and 

solutions from a technical point of view. You will be Ericsson's 

interface with Medi Telecom on technical matters and will 

report directly to the Key Account Manager. 

You should have at leasr 5 years experience within 

Ericsson, preferably from Mobile Network Design and a good 

knowledge of the Ericsson produce portfolio and processes. 

The ability to build good relations with our customer 

and internally within our company is an essential characte

ristic for this job. 

Switching and IN Manager 
The main job is to specify and dimension Mobile Network 

Switching and the IN part according to customer needs. 

You should also initiate product/technical investigations 

based on customer requests for customisation. You will be 

reporting directly to the Technical Manager. 

You should have at least 4 years experience with 

Switching and IN products. A good personal network within 

ERA Product Units and knowledge of Ericsson processes is 

also required. 

BSS and Transmission 
Manager 

The main job is to plan BSS and transmission networks in 

order to specify and dimension BSS and transmission accor

ding to customer needs. You will be the interface towards 

the Radio Network Design department and will report 

directly to the Technical Manager. 

You should have at least 4 years experience wirh BSS 

and transmission products and also experience in RND and 

T N D activities. 

Sales Manager 
The main job is to analyze the market and customer deve

lopment with regard to business opportunities, subscriber 

growth and competitive situation, and accordingly to pre

pare and implement account/market plans. At specified 

times you will also prepare budgets and forecasts 

You should have at least 5 years experience in sales ope

ration. A good personal network within ERA Product 

Units and knowledge of Ericsson processes is also required. 

Customer Service Manager 
The main job is to support the customer with technical 

solutions in order to optimize their network. By giving the 

customer this value added service, we strengrhen relations 

with the customer and increase our business opportunities. 

You should have at least 4 years experience in customer 

services with a good knowledge of network planning and 

processes. Personal communication skills are also an essen

tial requirement. 

For all the above positions we require good language skills: 

Fluency in English and preferably a good knowledge in the 

languages of our customer, which are Spanish or Portu

guese. A good knowledge of French will be also appreciated 

as it is an official language in Morocco. 

Our expectations on you will be: 

• To fulfill your mission as stated above; 

• To transfer the knowledge to local employees who will be 

recruited in parallel; 

• To be flexible and to adapt easily to changes as our com

pany is growing and developing; 

• And finally, as we are a company with many people from 

different cultures, it is important to have an open mind 

towards cultures, and people in general. 

Contact persons: 

Alberto Benito, phone: + 212 7 77 69 06 

email: alberto.benito@emo.ericsson.se 

Anna-Lena Centing, phone: +212 7 77 69 06 

email: anna-lena.centing@emo.ericsson.se 

Send your applicacion to 

Ericsson Maroc S.A.R.L. 

6, rue Todgha, 

Agdal-Rabat. 

Morocco 

Attention: Bouchra Mounib. 

Phone: +212 7 77 69 06 

email: bouchra.mounib@emo.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON 
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Kontakta: Anders Eltvik, 08-404 52 98, 
anders.eltvik@era.ericsson.se. Ansökan: Radionätingen
jör WCDMA Ref nr R/H1375, Ericsson Radio Systems 
AB, ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 80 STOCKHOLM 
PU-WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Transmissionsingenjör 
Mobile Network Design 
WCDMA 
Vill du vara med och skapa morgondagens mobila 
kommunikationsnät? Produktenhet Wideband Radio 
Networks (PU-WRN) är ansvarig får utveckling och un
derhåll av Radioaccesnät lör Ericssons nya tredje gene
rations mobiltelefonsystem. 

• Du kommer att arbeta med transmission i bredban-
diga Mobila system inom WCDMA och kommer att lära 
kanna Ericsson som en ledande global leverantör av te
lekommunikation och den dominerande aktören inom 
mobiltelefoni. Mer i detalj innebär arbetsuppgifterna 
att: Planera och dimensionera Transmissionsnätet. 
Medverka i offert- och kontrakstarbete som TND ansva
rig. Ansvara för Statement of Compliance i transmis
sionsavsnittet. Halla kontakt med leverantörer och kon
sulter. Medverka i kundpresentationer av vara produk
ter. Stötta och utbilda interna externa kunder. Specifice
ra transmissionskrav enligt ITU i mobila tillämpningar. 
Arbetet är internationellt inriktat och du kommer att be
höva resa även med kort varsel. 

Vi söker dig som har ingenjörsexamen frän teknisk 
högskola eller gymnasium. Du har erfarenhet att arbeta 
med transmissionsplanering med mikrovåg och andra 
transmissionsmedia. Dina teoretiska kunskaper kom
mer att kompletteras och byggas på med kurser och 
praktik organiserade av Ericsson. Det finns möjligheter 
att specialisera sig inom särskilt intressanta områden 
och på sikt skapa en unik kompetens. Möjligheterna till 
professionell och personlig utveckling är mycket goda. 
Då kontakterna är en viktig del i arbetet måste Du vara 
utåtriktad och positiv samt tycka om att lösa problem. 
Detta ställer krav på dig inte bara i tekniska kunskaper 
utan även förståelse för interna och externa kunders 
krav, kultur mm. Koncernspråket är engelska och andra 
språk är en klar fördel i utbytet av arbetet och i karriä
ren. 

Kontakta: Anders Eltvik, 08-404 52 98, 
anders.eltvik@era.ericsson.se. Ansökan: Transmission
singenjör WCDMA Ref nr R/H 1376, Ericsson Radio 
Systems AB, ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 80 STOCK
HOLM, PU-WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

WCDMA SW Designer 
På produktenheten Wide band Radio Networks utveck
lar vi radionätet till tredje generationens mobikelefoni-
system, baserat på WCDMA- och ATM-teknik. I detta ra
dionät arbetar vi med mjukvaruutveckling för noden 
Radio Network Controller (RNC). Här får du jobba med 
alt utveckla de centerala produkter av i C systemet för 
styrning och kontroll av radionätet, samt kommunika
tionen med telefoni- och datanätet Idog har vi ett fler
tal experimentsystem drift över hela världen och går nu 
vidare i utvecklingen av vårt kommersiella system. 

9 Om du är civil- eller högskoleingenjör och är intres
serad av att arbeta med modem mjukvaruteknologi så
som C++, UML, Java, ObjectTime och TTCN vill vi gärna 
att du kommer och arbetar hos oss. Vi står inför en in
spirerande och spännande utmaning då vi har som 
uppgift att se till att vara först ut på marknaden med 
3:e generationens mobiltelefonisystem. Vi arbetar i 
team och har ett nära samarbetet med andra design
centra, både i Sverige och utomlands. Förutom design 
ansvarar vi även för systemering och testning. 

Kontakta: Peter Sedvall, 08-404 34 41, 
peterjedvall@era.ericsson.se. Ansökan: WCDMA SW 
Designer, Ref nr R/H 1380, Ericsson Radio Systems AB, 
ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, PU-
WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

SW Design - WCDMA 
På vår produktenhet Wide-band Radio Networks 
(WRN) utvecklar vi produkter inom bredbandsradio el
ler tredje generationens mobiltelefonisystem som det 
också kallas Idag har vi ett flertal experimentsystem i 
drift över hela världen och nu går vi vidare med fram
tagandet av vara kommersiella system. Vi har under de 
senaste åren deltagit i standardiseringen av tekniken. 
Vi har också bestämt oss för vilka funktioner vi ska ut
veckla, men fortfaronde återstår själva designfasen. 
Den har just startat! 

• vill du tillhöra framtiden och vara med i 
mjukvaruproduktionen redan från början är det hög tid 
att ansluta dig till oss. Under de kommande 12 måna
derna ska de första fem inkrementen av mjukvaran 

fram. Om mindre än två år ska de första systemen börja 
levereras till operatörer runt om i världen. De som då 
har lärt sig hur Ericssons bredbands-radiosystem funge
rar kommer att vara mycket åtråvärda. Radionätet be
står i huvudsak av ett stort antal basstationer och flera 
växlar som heter Radio Network Controllers (RNC). En 
RNC sköter om flera basstationer. Vi programmerar den 
logik i RNCn som styr och kontrollerar vad basstationer
na ska göra. Tillsammans med ytterligare två design 
center, ett i Finland och ett i Linköping, utvecklar vi he
la RNCns mjukvara. Om du arbetar här kommer du inte 
bara att förstå hur nästa generations mobilsystem fun
gerar du kommer också att utveckla dem. 

vi arbetar med C++, UML, Java, Object Time och TT
CN. Arbetar du hos oss kommer du också att lära dig 
hur vi sätter ihop vara system. Till vår hjälp har vi flera 
basstationer och basstationssimulatorer. 

Tre tjänster ska tillsättas. Vi söker nu en senior desig
ner med mångårig erfarenhet av objektorientering. Vi 
söker även en teamledare som kan leda en mindre 
grupp utvecklare under ett designprojekt Vi vill också 
ha en civil- eller högskoleingenjör som har några års er
farenhet av programvaruutveckling eller systemarbete 
och som vill fortsätta att arbeta med mjukvarudesign. 

Kontakta: Håkan Toll, 070-552 35 03. Ansökan: SW De
sign - WCDMA Ericsson Radio Systems AB, 
KI/ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 80 STOCKHOLM 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, NACKA 
STRAND 

Utvecklare 
Grip tillfället att få vara med och skapa framtidens ut
vecklingsmiljö för WCDMA-produktertVi utvecklar nu 
nästa generations mobiltelefonisystem får integrerat 
tal, video och data _ ett område med enorm tillväxtpo
tential och stora tekniska utmaningar. På vår enhet ar
betar ungefär 150 personer med utveckling av ett real-
tidsorienterat muhiprocessorsystem, management
system samt ATM-baserat transportnät Tillsammans 
bildar detta en gemensam plattform, kallad Cello, för 
de olika delarna i mobiltelenätet För att på effektivaste 
satt kunna utveckla tillämpningar far Cello, kommer vi 
också att erbjuda vara kunder en utvecklingsmiljö. Ut
vecklingsmiljön kommer att baseras på de allra senas
te verktygen och språken inom program- och maskin-
varuutveckling, såväl inköpta som egenutvecklade. För 
att klara vårt åtagande behöver vi snarast ett antal nya 
medarbetare. Enheten präglas av öppenhet, måistyrda 
team och inkrementell utveckling. Vi finns i Nacka 
Strand, co 10 minuters resa från Slussen. Vara lokaler 
är nya och fräscha med Stockholms garanterat bästa 
utsikt över stad och vatten. 

• Utvecklare. Inom ramen för projektet söker vi också 
ett antal personer som vill jobba med utveckling av nya 
verktyg och/eller anpassning av kommersiella 
verktyg/språk till den nya utvecklingsmiljön. Du bör ha 
erfarenhet av verktyg/språkutveckling eller ha deltagit i 
programvaruutveckling. 

Kontakta: Claes Lillerskog, 08 221 25 claes.lillers-
kog@era.ericsson.se. Ansökan: Utveck'are, Ref nr 
R/H 1388, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS In
ger Holmgren, 164 80 Stockholm, PU-WRN@era.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Systemchef 
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd och 
bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är 
verksamma inom radioaccess system för trådlös telefo-
ni, basstationer, antennära produkter och transmis
sionssystem får analoga och digitala nätverk. Huvud
delen av vår verksamhet finns i Kista och vi är idag ca 
1400 anställda. Inom Ericsson är RSA kant som ett 
okonventionellt men resultatinriktat 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, 
kundnära och uppfinningsrika. Det handlar verkligen 
om passion för det vi gör. 

• Du kommer att arbeta som chef för en enhet som 
ansvarar för systemkonstruktion, CM/TA (Configuration 
Management/Technical Administration) för NMT, TACS 
och GSM radiobasstationer. Enheten ansvarar också för 
projektledning av mindre uppdrag inom samma områ
de. 

Vi söker dig som är civilingenjör eller motsvarande 
med erfarenhet från arbete som linjechef för teknisk 
enhet eller projektledning av utvecklingsprojekt gärna 
inom telekommunikation. Som person har du goda le
daregenskaper, intresse av teknikframförhållning, hel
hetssyn, affärsmässigt tänkande och förmåga att skapa 
kontakter över organisationsgränser. 

Kontakta: Vrvi-Ann Johansson, 08-404 21 05, Pia Bol-
mgren Svensson, personal, 08-585 341 35. Ansökan: 
Systemchef XEricsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS 
Personal, Box 11,164 93 Stockholm, jobb@rsa.erics-
son.se. 

Radiochef 
• Du kommer att arbeta som chef för en enhet på ca 
10 personer som ansvarar för radiokonstruktion och ra-
dioverifiering av NMT, TACS och GSM radiobasstationer. 

VI söker dig som är civilingenjör eller motsvarande. 
Du har erfarenhet från arbete som linjechef för teknisk 
enhet eller projektledning av utvecklingsprojekt, gärna 
inom telekommunikation. Som person har du goda le
daregenskaper, intresse av teknikframförhållning, hel
hetsyn, affärsmässigt tänkande och förmåga att skapa 
kontakter över organisationsgränser. 

Kontakta: Lars Karlsson, 08-404 5427, Pia Bolmgren 
Svensson, personal, 08-585 341 35. Ansökan: Radi
ochef X, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Perso
nal, Box 11,164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Radionätingenjör Mobile 
Network Design WCDMA 
Vill du vara med och skapa morgondagens mobila 
kommunikationsnät? Produktenhet Wideband Radio 
Netwoks (PU-WRN) år ansvarig för utveckling och un
derhåll av Radioaccsessnät för Ericssons nya tredje ge
nerationens mobiltelefonisystem. 

• Du kommer att arbeta med radionätplanering i bred-
bandiga Mobila system inom WCDMA och kommer att 
lära känna Ericsson som en ledande global leverantör 
av telekommunikation och den dominerande aktören 
inom mobiltelefoni. Mer i detalj innebär arbetsuppgif
terna: RND-tekniskt stod vid offerter. Ansvara för State
ment of Compliance i cellplaneringsavsnittet Trafikdi
mensionering. Frekvensplanering. Prediktering av radio
nät. Survey av basstationer. Tuning av nätet-.Stötta och 
utbilda interna och externa kunder. Specificera RND-
krav enligt ITU i mobila tillämpningar. Arbetet är inter
nationellt inriktat och du kommer att behöva resa även 
med kort varsel. 

Vi söker dig som har ingenjörsexamen från teknisk 
högskola eller gymnasium. Du har erfarenhet av arbete 
med cellplanering (RND). Dina teoretiska kunskaper 
kommer att kompletteras och byggas på med kurser 
och praktik organiserade av Ericsson. Det finns möjlig
heter att specialisera sig inom särskilt intressanta områ
den och på sikt skapa en unik kompetens. Möjligheter
na till professionell och personlig utveckling är mycket 
goda. Då kontakterna är en viktig del i arbetet måste 
Du vara utåtriktad och positiv samt tycka om att lösa 
problem. Detta ställer krav på dig inte bara i tekniska 
kunskaper utan även förståelse för interna och externa 
kunders krav, kultur mm. Koncernspråket är engelska 
och andra språk är en klar fördel i utbytet av arbetet 
och i karriären. 

Kontakta: Anders Eltvik, 08-404 52 98, 
anders.eltvik@era.ericsson.se. Ansökan: Radionätingen
jör Mobile Network Design WCDMA Ref nr R/H1375, 
Ericsson Radio Systems AB, ERA/R/HS Inger Holmgren, 
164 80 STOCKHOLM, PU-WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, GÄVLE 

PA-konstruktör 
till RF Power 
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd och 
bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är 
verksamma inom radioaccess system för trådlös telefo-
ni, basstationer, antennära produkter och transmis
sionssystem far analoga och digitala nätverk. Huvud
delen av vår verksamhet finns i Kista och vi är idag ca 
1400 anställda. Inom Ericsson är RSA kant som ett 
okonventionellt men resultatinriktat 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, 
kundnära och uppfinningsrika. Det handlar verkligen 
om passion för det vi gör. 

• Till vår enhet i Gävle söker vi nu en PA-konstruktör. I 
arbetsuppgifterna ingår att beräkna och dimensionera 
kretslösningar ingående i effektförstärkare, ta fram pro
totyper, verifiera samt iordningställa godkända tillverk
ningsunderlag. Vidare ingår kontakter med externa och 
interna uppdragsgivare samt producerande enheter. 

Vi söker dig med radioteknisk utbildning eller kun
skap motsvarande högskolenivå. Du har kännedom om 
utvecklingsmetodik och simuleringshjälpmedel för radi
okonstruktion, vi vill även att du har erfarenhet av radi
okonstruktion, gärna med inriktning mot effektförstär-
karutveckling. Har du dessutom kunskap om GSM är 
detta en merit Som person är du uthållig och självstän
dig och har lätt för att uttrycka dig på svenska och eng
elska i både tal och skrift. Du har en god förmåga till 
analys och överblick och är lätt att samarbeta med. 

Kontakta: Mats Jonsson, 026-15 94 78, Pia Bolmgren 
Svensson, personal, 08-585 341 35. Ansökan: PA-kon-
struktör till RF Power, Ericsson Radio Access AB, 
KI/RSA/HPS Personal, Box 11,164 93 Stockholm, 
jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Radiokonstruktör EMC 
Radio Design Unit (RDU) år en produktutvecklingsen
het inom Ericsson Radio Access AB. Vår uppgift är att 
utveckla, vidareutveckla och förvalta Multi Carrier Tran-
ciever tekniken får radiobasstationer inom Ericsson. Vår 
produktutveckling baseras på senaste rön i form av 
nya teorier och teknologier inom radioområdet I vår 
uppgift ingår också att tillsammans med Ericssons 
forskningsenheter inom radioområdet testa och verifie
ra nya tekniker, teknologier, komponenter och metoder. 
RDU består idag av ca 80 personer som är lokalisera
de i Kista. Vi befinner oss nu i etableringsfasen för ett 
produktutvecklingsprojekt av en Multi Carrier Transcei
ver på uppdrag av affärsenheten BMOA. 

• Du kommer att arbeta med realisering av mixed-sig
nal radioelektronik på kretskort, verifiering på kortnivå, 
produktifiering i nära samarbete med produktionsenhe
ten. I arbetsuppgifterna ingår även utvärdering av ana
log/digital- och digital/analog omvandlare. 

Vi söker dig som är lägst högskoleingenjör (120 p) 
alternativt har flera års erfarenhet inom radiokonstruk
tion. VI vill även att du har erfarenhet från elektronik 
och radiokonstruktion på kretskortsnivå samt kunskap 
om EMC Som person är du initiativrik, utåtriktad samt 
har en god social förmåga. 

Kontakta: Rolf Ahlin, 08-757 09 92, Pia Bolmgren 
Svensson, personal, 08-585 341 35. Ansökan: Radio
konstruktör EMC, Ericsson Radio Access AB, 
KI/RSA/HPSPersonal, Box I I , 16493 Stockholm, 
jobb@rsa.ericsson.se 

Radiokonstruktör 
• Du kommer att arbeta med realisering av radiofunk
tioner på kretskort, verifiering av radiofunktioner på 
kretskortsnivå samt produktifiering i nära samarbete 
med produktionsenheten. 

Vi söker dig som är civilingenjör alternativt har en ge
digen erfarenhet inom området. Vi vill även att du har 
erfarenhet från konstruktion av radiofunktioner inom 
Multi Carrier konceptet Som person är du initiativrik, 
har en god social förmåga samt har lätt att uttrycka dig i 
svenska och engelska. 

Kontakta: Rolf Ahlin, 08-757 0992, Pia Bolmgren 
Svensson, personal, 08-585 341 35. Ansökan: Radio-
konstruktör X, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS 
Personal, Box 11,164 93 Stockholm, jobb@rsa.erics-
son.se. 
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ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

SW-konstruktör WCDMA 
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd och 
bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är 
verksamma inom radioaccess system för trådlös telefo-
ni, basstationer, antennära produkter och transmis
sionssystem för analoga och digitala nätverk Huvud
delen av vår verksamhet finns i Kista och vi år idag ca 
1400 anställda. Inom Ericsson är RSA kant sam ett 
okonventionellt men resultatinriktat 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, 
kundnära och uppfinningsrika. Det handlar verkligen 
om passion för det vi gör. 

• Software är den enhet inom WCDMA som ansvarar 
för utveckling av programvara. VI utvecklar realtids
system för styrning och kontroll av radioprodukter i 
Ericssons basstationer. För dessa ändamål arbetar vi 
med nya processorplattformar, nya verktyg samt med 
nätverksteknologi. Vi samarbetar med övriga Ericsson-
enheter i framtagning av grundteknologi. Din uppgift 
som SW-konstruktör blir att skriva program i C och ar
beta med hårdvarunära programmering. 

Vi söker dig som är civilingenjör (120-180 p) med 
SW-inriktning och har goda kunskaper i engelska, både 
tal och skrift Tidigare erfarenhet av hårdvarunära pro
grammering samt mobiltelefoni är önskvärt. Har du 
även kunskap i realtidsoperativsystem är detta en merit 
Du skall tycka om att driva utveckling av programvara i 
nära samarbete med radio- och elektronikkonstruktö
rer. Som person är du initiativrik, uthållig och noggrann 
med god social kompetens. Du ser utmaningar där 
andra ser problem. 

Kontakta: Fredrik Linder, 08-404 40 11, Bim Ahlström, 
personal, 08-757 16 74. Ansökan: SW-konstruktör 
WCDMA, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Perso
nal, Box 11,164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB. KISTA 

Chef Radio Design 
MCT (Multi Carrier Transceiver) Design är en produk
tutvecklingsenhet inom Ericsson Radio Access AB. Vår 
uppgift är att utveckla, vidareutveckla och förvalta Mul
ti Carrier tekniken för radiobasstationer inom Ericsson. 
Vår produktutveckling baseras på senaste rön i form av 
nya teorier och teknologier inom radioområdet. I vår 
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uppgift ingår också att tillsammans med Ericssons 
forskningsenheter inom radioområdet testa och verifie
ra nya tekniker, teknologier, komponenter och metoder. 
MCT Design består idag av ca 80 personer som är lo
kaliserade i Kista. Vi befinner oss nu i etableringsfasen 
för ett produktutvecklingsprojekt även Mufti Carrier 
Transceiver på uppdrag av affärsenheten BMOA. 

• Arbetet som chef för enheten Radio Design innebär 
bi a att motivera och vidareutveckla medarbetarna. 
Andra viktiga moment är teknisk ledning samt ansvara 
för utvecklingsmetodiken inom enheten. Du kommer 
också att ha ansvaret för enhetens planering, budgeter
ing, ledning och arbetsfördelning 

Du är civilingenjör med erfarenhet av radiokonstruk-
tion eller radiosystem. Du har också tidigare erfarenhet 
av ledarskap. Som person är du utåtriktad, initiativrik, 
analytisk och har lätt för att kommunicera. Du har ett 
drivande arbetssätt och kan motivera och entusiasmera 
dina medarbetare samt har lätt för att se helheten. 

Kontakta: Rolf Ahlin, 08-757 09 92, Pia Bolmgren 
Svensson, personal, 08-585 341 35. Ansökan: Chef Ra
dio Design, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Per
sonal, Box 11,164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON COMPITEX AB, GÖTEBORG 

Systemutvecklare för PC 
Ericsson CompHexAB (ECS) är ett programvaruföretag 
inrikatpå utveckling av integrerade IT-system (radio-
/tele-/datakommunikation och applikationer. Vi agerar 
dels underleverantörer till andra Ericsson-enheter inom 
vårt kompetensområde, och driver även utveckling av 
egna produkter, med tonvikten på PC-baserad pro
gramvara inom CTI-området (Computer Telephony In
tegration). Vi driver en komplett affärsprocess med 
egen marknadsfunktion. Vi är belägna i Västra Frölun
da, Göteborg och drygt 120 medarbetare, med en årlig 
tillväxt på ca 20%. 

• vi söker Dig som vill arbeta med programvaruut
veckling inom tele- och datakommunikation. I nya 
spännande produkter där integration av datorer och te-
lefoni får alf! större betydelse. Med Windows/NT och 
UNIX som plattformar arbetar vi med nya avancerade 
applikationer i telenäten, vi arbetar med den senaste 
tekniken inom område både mjuk- och hårdvara. Ex
empelvis integrerar vi telefonikort baserade på Com
pact PCI teknik i PC, utnyttjar objektorienterad pro
grammering implementerar nya protokoll, använder in-
ternetteknologi mm. Allt detta ställer krav på problem
lösningsförmåga, intiativförmåga etc. 

Vi söker Dig som: har arbetat några år och behäskar 
V1sualC++ i olika Windows miljöer, vill vara med och 
driva utvecklingen framåt, vill ha nya spännande utma
ningar, har högskoleutbildning inom dataområdet vik
tigast av allt är att Du har en god teknisk utbildning och 
framåtanda. VI vill dessutom gärna ha fler kvinnor i vår 
organisation. 

Kontakta: Thomas Sahlmén, 031-709 91 85, 
thomas.sahlmen@egs.ericsson.se, Dafina Ivanovska, 
031-709 91 38, dafina.ivanovska@egs.ericsson, Anders 
Holmkvist, 031-709 90 42, anders.holmkvist@egs.erics-
son.se. Application: Systemutvecklare för PC-Ref. Nr 
1/99, Ericsson Compitex AB, Personalavdelningen, Box 
2102,421 02 Västra Frölunda, bo.lorentzon@egs.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING 

Designer 
Product provisioning unit PDC-OSS är en enhet som 
ansvarar för att ta fram produkter inom driftstödsområ
det för den japanska marknaden. Vår avdelning, som 
idag består av ca 30 personer, har fått helhetsansvaret 
för PDC-OSS och söker därför ett antal designers. 

• Som designer är Du ansvarig för utveckling och un
derhåll av nuvarande och kommande produkter inom 
vår produktfamilj. Ord som inte bör vara helt främman
de för Dig är t ex UNIX, Sybase, C++, Java, Cobra och 
http. 

Har Du dessutom kunskaper inom växelsidan är det
ta mycket meriterande! Har Du inte allt detta men ett 
brinnande intresse och dessutom tror Du skulle passa 
in i vårt gäng, får Du gärna lämna in en ansökan också. 
Tillträde så fort som möjligt 

Kontakta: Roger E Svensson, 013-284 768, roger-
e.svensson@era.ericsson.se. Ansökan: 99-39 B Desig
ners, Ericsson Radio Systems AB, LVA/FH Ulla-Britt Jo
hansson, Box 1248,581 12 LINKÖPING, ulla-brittjo-
hansson@era.ericsson.se 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Testutvecklare till 
produktionsteknik 
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktion
senhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring 800 
personer av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio 
Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är till

verkning av radiobasstationer till mobilnät Produk
tionsteknik vid Kistafabriken konstruerar produktionsut
rustning för morgondagens mobiltelefoniteknik. För alt 
klara detta behöver vi omedelbart förstärka med ett 
antal erfarna testutvecklare. 

• Du kommer att arbeta med att ta fram testutrustning 
till nyutvecklade produkter på Ericsson, det innebär 
specificering och framtagning av nya provplatser samt 
utveckling av testprogram. I arbetsuppgifterna ingår 
även utbildning av den personal som ska använda ut
rustningen i produktionen, vidare ingår i arbetsuppgif
terna att arbeta med utvecklingsavdelningarna inom fö
retaget för att få fram massproducerbara produkter. 

Vi söker dig med 120 poäng högskoleutbildning med 
inriktning mot elektronik/programmering eller motsva
rande kunskap tillägnat genom yrkeserfarenhet Du har 
erfarenhet av RF-mätteknik, programmering i C/C++, 
gärna HPVEE, och testning av RF-elektranik. Som per
son är du pigg och glad, drivande med god kreativ och 
analytisk förmåga och fungerar bra både i grupp och 
enskilt 

Kontakta: Mans Frisk, 08-404 5280, Eva Slivon Snis, 
08-404 2908. Ansökan: Testutvecklare till produk-
tionstekni, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Per
sonal, Box 11,164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Mjukvaruarkitekt 
• Till vår Software Architecture Croup i Lund behöver 
vi en mjukvaruarkitekt På samma satt som en byggnad 
behöver ett arkitektteam, behöver ett program det. 
Skillnaden är bara att vår mjukvarubyggnad finns i 
många miljoner telefoner spridda över hela världen.På 
vår mjukvaru byggnadsplats arbetar i dag flera hundra 
mjukvarubyggnadsarbetare som är i skriande behov av 
ytterligare arkitekter som kan förse dem med ritningar 
och planer. Du får tillfälle att påverka strukturerna och 
visionerna i en produkt som redan idag är världsledan
de på sin marknad. Funktionaliteten i mobiltelefoner 
ökar för närvarande dramatiskt. För att bibehålla struk
tur och kvalité på mjukvaran och för att möjliggöra pa
rallell programutveckling, krävs en genomtänkt 
mjukvaruarkitektur, som anpassas för att mota nya krav. 
Alla vara projekt har projektarkitekter som tillsammans 
med Software Architecture Group arbetar med detta. 
Software Architecture Group definierar och dokumente
rar principerna för konstruktion av programvaran; 
granskar och godkänner design, moduler och interface. 
Vidare samordnar gruppen krav från projekt; imple
menterar generella funktioner och utbildar programut-
vecklare. 

Vi behöver nu utöka vår grupp. Som mjukvaruarkitekt 
bör Du vara civilingenjör eller ha motsvarande kunska
per, ha erfarenhet av C-programmering samt gärna av 
inbäddade system och de speciella krav detta ställer på 
mjukvaru-arkitekturen. 

vidare bör du ha erfarenhet av systemarbete och 
tycka att det är stimulerande att arbeta på en abstrakta
re nivå. Har du mest erfarenhet av design och program
mering, men önskar bredda dig, så är även detta en ut
märkt bakgrund. Eftersom vi har daglig kontakt med ut
landet måste Du ha goda kunskaper i Engelska, både 
muntligt och skriftligt. Goda möjligheter till personlig 
kompetensutveckling finns inom gruppen och i företa
get för övrigt 

Kontakta: Lars Nilsson, 046-23 24 85, 
lars.a.nilsson@ecs.ericsson.se, Christer Sandahl, 046-19 
37 25, christer.sandahl@ecs.ericsson.se. Ansökan: 
Mjukvaruarkitekt-Ref. G001, Ericsson Mobile Communi
cations AB, Personalenheten, 221 83 LUND, persona
lenheten gecs.ericsson.se. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Systemkonstruktör 
Radarfunktioner 
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom Ericsson 
för försvarselektronik och mikrovågskommunikation 
samt är centrum för Ericssons forskning och utveckling 
inom mikrovågsteknik och höghastighetselektronik. Vi 
arbetar med systemutveckling av radar till JAS 39 Gri
pen och JA 37 Viggen. Detta innebår att vi ansvarar för 
specificering och verifiering av radarfunktioner. Vår 
uppgift är att utnyttja morgondagens teknik och fora in 
den i dagens radarsystem. Vara större projekt år speci
ficering av existerande radarfunktioner i nyutvecklad 
hårdvara, samt teknikutveckling av befintligt radar
system. 

• Som ny medarbetare hos oss kommer Du att ge
nomgå en gedigen internutbildning, parallellt med Ditt 
tekniska arbete. Detta lägger grunden för Din personli
ga utvecklingsplan. Du kommer att ingå i ett team på 2-
5 personer, som har nära samarbete med externa kun
der och andra enheter inom företaget Teamen arbetar i 
iterativa utvecklingsteg med systemdefinition (beskriv-
ning,specificering och simulering) och systemverifiering 
(verifieringsplanering och utvärdering) av radarfunktio
ner såsom robotlänk, kartritning samt sökning och följ-
ning på vt- och luftmål. 

Du skall ha intresse för teknik och en hög analytisk 
förmåga, vidare skall Du kunna uttrycka dig väl i tal och 
skrift, vara noggrann samt utåtriktad. Dessutom bör Du 
kunna driva Ditt eget arbete och trivas med att arbeta 
prestigelöst med andra. Det är en fördel om du har in
tresse för signalbehandlingsteori eller databehandlings
teori, samt vana att arbeta i UNIX-system. Du bör vara 
civilingenjör eller motsvarande. 

Kontakta: Outi Mannila, 031-747 19 39, outi.manni-
la@emw.ericsson.se, Claes Norrbrink, 031-747 25 47, 
claes.norrbrinkgemw.eriksson. se. Ansökan: SYSTEM-
KONSTRUKTÖR RADARFUNKTIONER, ref nr 99-044, 
Ericsson Microwave Systems AB, Personal och Organi
sation, 431 84 Mölndal 

ERICSSON RADIO ACCESS, KISTA 

Verifieringsingenjör 
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd och 
bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är 
verksamma inom radioaccess system för trådlös telefo-
ni, basstationer, antennära produkter och transmis
sionssystem för analoga och digitala nätverk. Huvud
delen av vår verksamhet finns i Kista och vi är idag ca 
1400 anstålldalnom Ericsson är RSA kant som ett 
okonventionellt men resultatinriktat 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, 
kundnära och uppfinningsrika. Det handlar verkligen 
om passion far det vi gör. 

• Som verifieringsingenjör ansvarar du för att testa 
nyutvecklade produkter som ska uppfylla ställda krav. I 
ett utvecklingsprojekt innebär det att verifieringsarbetet 
ska planeras, testmetoder utvecklas, specifikationer 
skrivas, testmiljön utvecklas och därefter ska själva tes
tarbetet utföras och resultatet ska dokumenteras och 
arkiveras. Du kommer i utvecklingsprojektet att ha ett 
nära samarbete med radiosystemingenjörer, konstruk
törer och övriga verifieringsingenjörer. 

Du är minst högskoleingenjör med inriktning mot 
elektronik eller telekommunikation. Du har erfarenhet 
av mobiftelefoni, praktisk radioteknik eller mätteknik 
Du är noggrann, drivande, uthållig, talar och skriver 
svenska och engelska obehindrat och du har ett intres
se för vårt teknikområde. 

Kontakta: Pekka Urmio, 08-757 16 42, Bim Ahlström, 
personal, 08-757 16 74. Ansökan: Verifieringsingenjör, 
Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 
11,164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se. 

Configuration Manager 
• Som Configuration Manager kommer du att arbeta 
med konfigurationsstyrning i vara utvecklingsprojekt Vi 
inför nu ett nytt arbetssätt med baselines i projekten, 
CM-plan mm. I arbetsuppgifterna ingår det även att ak
tivt delta i vidare utvecklingen av vara processer för CM-
arbetet Vi ser gärna att du som söker har tekniskt gym
nasium och gärna högskoleexamen inom elektronik. 
Du har tidigare praktisk erfarenhet av CM och PRIM. 
Som person är du noggrann och drivande. 

Kontakta: Fredrik Schedwin, 08-757 10 94, Bim 
Ahlström, personal, 08-757 16 74. Ansökan: Configura
tion Manager, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS 
Personal, Box 11,164 93 Stockholm, Jobb@rsa.erics-
son.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Displayingenjör 
• Till vår enhet Advanced Display Development söker 
vi en utvecklingsingenjör. I vårt arbete ingår att identifi
era, utvärdera och förbereda nya teknologier inom 
displayområdet, samt att delta i konceptstudier för 
kommande telefoner. 

Du kommer att vara med och specificera samt utvär
dera kommande displayteknologier för vara telefoner. 
En av Dina arbetsuppgifter blir att se till så att det finns 
lämpliga drivkretsar till vara displaymoduler. 

Din bakgrund är en civilingenjörsexamen från E eller 
F. Du bör trivas med att ta egna initiativ, halla många 
bollar i luften samtidigt, samt att hålla i externa kontak
ter, vilket i sin tur kräver goda kunskaper i engelska 
samt en utåtriktad personlighet 

Kontakta: Ulf Björkengren, 046-19 30 58, ulf.bjorkeng-
ren@ecs.ericsson.se. Ansökan: Displayingenjör-Ref. 
COl 8, Ericsson Mobile Communications AB, Persona
lenheten, 221 83 LUND, personalenheten@ecs.erics-
son.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Applikationsansvarig 
• VI kan erbjuda Dig ett mycket stimulerande arbete 
som applikationsansvarig inom enheten Global Custo
mer Services i Lund. 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att koordinera 
utveckling och prioritering av Warranty Claims Manage
ment System, Ericsson Warranty Claim Converter och 
TIGRIS. Du kommer även arbeta med användarsupport 
för Regional Customer Services samt samordna utbild
ning till slutanvändare. 

VI söker Dig som har erfarenhet av att leda, driva och 
ansvara för IT-inriktade projekt Egenskaper vi värdesät
ter hos Dig är drivkraft samt förmåga att arbeta själv
ständigt såväl som i olika team. Eftersom det förekom
mer många internationella kontakter förutsätter vi att 
Du behärskar engelska i tal och skrift 

Kontakta: Nina Mohlin, 046-19 48 26, 
nina.mohlin@ecs.ericsson.se, Charlotte Rundström, 
019-58 63 94, charlotte.rundstrom@ecs.ericsson.se. 
Ansökan: Applikationsansvarig-Ref. H003, Ericsson Mo
bile Communications AB, Personalenheten, 221 83 
LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Test & Verifiering, Mekanik * 
• Jobbar Du med provning? Gillar du högt tempo och 
nya utmaningar? vill du vara med och utveckla vår labb-
verksamhet för art mota framtidens krav? 

vi söker en person som kan hjälpa till att utveckla 
vårt laboratorium där vi provar mekaniken i framtidens 
mobiltelefoner och tillbehör. Mobiltelefoni är en 
bransch med snabb utveckling och avancerad teknolo
gi. Vår verksamhet måste därför ständigt förbättras för 
att mota ökande krav. Som verksamhetsutvecklare in
om mekanisk test & verifiering ansvarar Du främst för 
utveckling, validering och dokumentation av nya test
metoder. Dessutom ingår inköp och uppstart av ny test-
utrustning i arbetsuppgifterna. Arbetet sker i en stimu
lerande, internationell miljö med många kontakter bå
de inom företaget och externt 

Vi söker en kreativ, drivande och självgående person-, 
Din bakgrund är civilingenjör eller motsvarande med 
några års erfarenhet av provning och arbete i laborato
rium. Kunskaper inom miljötålighetsteknik, mätteknik 
och kvalitetsteknik är meriterande. Du klarar att hantera 
externa kontakter, även internationellt, samt har en god 
analytisk förmåga. All rapportering sker på engelska 
som vi förutsätter att Du behärskar. 

Kontakta: Per Castensson, 046-19 35 71, per.castens-
son@ecs.ericsson.se. Ansökan: Test & Verifiering, Meka-
nik-Ref. C020, Ericsson Mobile Communications AB, 
Personalenheten, 221 83 LUND, 
personalenheten@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA , 

Filterkonstruktör 
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd och 
bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi år 
verksamma inom radioaccess system far trådlös telefo-
ni, basstationer, antennära produkter och transmis
sionssystem för analoga och digitala nätverk. Huvud
delen av vår verksamhet finns i Kista och vi är idag co 
1400 anställda. Inom Ericsson år RSA kant som ett 
okonventionellt men resultatinriktat 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 verkligen 
om passion för det vi gör. 

• Vi söker dig som vill vara med och utveckla 
mikrovågsfilter inom varat produktområde. Du kommer 
att ansvara för att produkten morsvarar specifikation
skraven och att den kan produceras i stora volymer. 

Du har tidigare erfarenhet inom RF-konstruktion i 
0,1-2,5 GHz och RF-krets simulering. Du är civilingenjör 
eller gymnasieingenjör. Erfarenhet inom mikrovågstek
nik är önskvärt 

Du har goda kunskaper i engelska och kan uttrycka 
dig i både tal och skrift Som person är du målinriktad 
och har viljan att kunna förena teori och praktik. Du har 
även lätt för art kommunicera och samarbeta med 
andra. 

Kontakta: Olof Engdahl, 08-404 90 18, Anna-Greta 
Eriksson, personal, 08-404 53 69. Ansökan: Filterkon
struktör, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Perso
nal, Box 11,164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se., 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Manager -
Switching Network Design 
ERA/LVR/P is part of Ericsson Services, involved in nu
merous customer projects in mainly Europe, but also in 
the Middle East and Africa. Our focus is on network 
planning and improving network perform-ance, e.g. 
improve the utilization of infrastructure resources, or 
create voice to datacom migration plans.We are now 
searching for a person to assume line management re
sponsibilities of the Switching Net-work Design (SNO) 
unitatERA/im/P. 

mailto:jobb@rsa.ericsson.se
mailto:thomas.sahlmen@egs.ericsson.se
http://son.se
http://son.se
mailto:e.svensson@era.ericsson.se
mailto:hansson@era.ericsson.se
mailto:jobb@rsa.ericsson.se
mailto:lars.a.nilsson@ecs.ericsson.se
mailto:christer.sandahl@ecs.ericsson.se
http://gecs.ericsson.se
mailto:la@emw.ericsson.se
mailto:jobb@rsa.ericsson.se
http://son.se
mailto:ren@ecs.ericsson.se
http://son.se
mailto:nina.mohlin@ecs.ericsson.se
mailto:charlotte.rundstrom@ecs.ericsson.se
mailto:personalenheten@ecs.ericsson.se
mailto:son@ecs.ericsson.se
mailto:personalenheten@ecs.ericsson.se
mailto:jobb@rsa.ericsson.se


J O B B N Y T T 

• The emphasis in SND is on core network issues, e.g. 
on the selection of suitable nodes and topological 
structures in circuit and packet switched networks, with 
focus the network comprising BSC/USC, CSN-nodes 
and related subsystems, such as HLR/VLR and MCw. 
This area encompasses all telecom sys-tems, such as 
Gr,M, TDMA, WCDMA and wireline. 

The unit's work is to define the core network issues 
in dose cooperation with customers, indicating that the 
staff are acting as consultants-committed to aid, assist 
and solve the jointly defined tasks. Cus-tomer projects 
are typically performed in two member teams and vary 
widely in scope and duration As a manager in this posi
tion, you must be very motivating and possess several 
years of experience from preferably both Wireline and 
Cellular networks. It is advantageous if you also have a 
personal experience of different operators' business si
tuation and behavior. 

You must be a very good coach and representative 
for your team, with a profound interest in people and 
people management You must also have excellent 
communkab'onal and administrational skills. A wide 
personal contact network within the Ericsson organiza
tion is essential, ff you find this challenging and believe 

"that you have the qualifications, please do not hesitate 
to contact us for more information. Our premises are 
located in Sundbyberg. 

Contact: Sören Jonsson, +46 8 404 72 91, 
soren.tjonsson@era.ericsson.se. Application: MANA
GER-SWITCHING NETWORK DESIGN, Ericsson Radio 
Systems AB, LV/HS Kerstin Almblad, 164 80 STOCK
HOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ 

Systemutvecklare 
med kapacitet 
• Kapaciteten ökar på var redan mycket kraftfulla pro-
cessorlVi utvecklar det operativsystem som är grunden i 
AXE och därmed är hjärtat i de flesta mobilsystemen i 
världen. Systemet används givetvis även till fast telefoni, 
i alla former. Nu ökar användningen av systemet kraf
tigt! Antal tillämpningar ökar och trafiken blir drama
tiskt större, bland annat för att man inför s k flat-rate i 
mobilsystemen: Ring så mycket du vill för fast kostnad! 
Nu inför vi radikalt ny teknologi i operativsystemet för 
att klara 2000-talet DU kan bidra! 

Du systemutvecklar programvaran till realtidsopera
tivsystemet vilket innebär systemutredning, implemen
tation och test Karaktäristiskt för detta teknikområde är 
stor kapacitet och hög tillförlitlighet Du jobbar i team 
tillsammans med mycket kompetenta kollegor. Språken 
vi använder är Plex, C och C++. Utvecklingsmiljöer är 
Windows NT och SUN/Solaris.Du är troligen civilingen
jör, hungrig på nya tekniska utmaningar, utåtriktad och 
resuftatorienterad. Vi, UAB/B/S, är en avdelning på ca 
100 personer och utvecklar mjukvara för High End Ope
rating Systems. 

VI finns i Stockholms närmaste lokaler i Älvsjö strax 
söder om Stockholm City (två pendeltågslinjer 200 m 
från oss.1). På Ericsson Utvecklings AB (UAB) finns den 
internationella koncernens utvecklingsmöjligheter, in
ternationella kontaktnät och karriärmöjligheter kombi
nerat med laganda i den lilla organisationen. Läs gärna 
mer om UAB på http://uabweb.uab.ericsson.se/ 

Kontakta: Jan-Erik Sköldqvist, 08-727 2622, jan-
erilcskoldqvistguab.ericsson .se, Klas Camling, 08-727 
3048, klas.camling@uab.ericsson.se, Christina Gebert, 
08-727 3381, christina.gebert@uab.ericsson.se. Ansö
kan: Systemutvecklare med kapacitet Ericsson Utveck
lings AB, Birgitta Friis, Box 1505 125 25 Älvsjö, 
birgitta.friis@uab.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

AXE and IP based BSS, 
System Verification 
Want to work 'hands-on' with today's moneymaker and 
future technologies? We are responsible for verification 
and maintenance of the BSS product in GSM. We are 
performing our verification and maintenance activities 
in Kista with a complete GSM Network.ln the Classical 
BSS (AXE 10) development projects we are responsible 
for BSS Feature Test and BSS System Test during this 
time we have the customers here testing together with 
us in the test lab. In the IP-BSS development project we 
are responsible to integrate the new IP based BSC cal
led RNS into the big network, called IP-BSS. 

• We need you that can be the interface towards our 
customers in the Test Sub Group (TSG) for BSS and 
who is alsointerested to take a leading role when we 
go into the next generation of GSM-systems 

TSG, Customer interfaceWe are looking a person who 
will interface our customers during System Verification. 
Our most important customers have formed a group, 
TSG. They are involved in our testing from testanaryses 
v,o testdesign to testexecutjon. You will be our interface 
towards them. We are looking for a person with experi
ence from Line and/or Project Management preferable 
in the verification field. GSM/BSS product knowledge is 
definitely a plus, as well as experience from other mo
bile networks or telecommunication areas. 

Contact: Ove Hult, 46 8 404 7267, ove.huft@era.erics-
son.se. Application: AXE AND IP BASED BSS, SYSTEM 
VERIFICATION, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, 
Kerstin Almblad, 64 80 STOCKHOLM, kerstin.almb-
lad@era.ericsson.se. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Intergration och verifering 
Ericsson Microwave Systems AB ansvarar inom Erics
son för försvarselektronik och mikrovågskommunika
tion samt är centrum för Ericssons forskning och ut
veckling inom mikrovågsteknik och höghastighetse
lektronik vi behöver dig på den enhet som ansvarar 
for integration och verifiering av programvaran for sig-
nal-/databehandlingen i radarn till JAS 39 Gripen. Vår 
lab-miljö simulerar flygplanet och dess omvärld. Här 
möts mjukvara och hårdvara för första gången i ra
darns utvecklingsprocess. 

• Arbetet är omväxlande och utvecklande. Det omfat
tar hela verifieringskedjan från planering och specificer-
ing till integration, test och analys av resultatet Hos oss 
får du gott om utrymme för egna idéer och egen ut
veckling. Du skall ha kraft och entusiasm att driva ditt 
eget arbete och trivas med att arbeta prestigelöst till
sammans med andra. Vi vill också att du har en teknisk 
helhets- syn och är kvalitetsmedveten. 

Du bör vara civilingenjör eller ha någon annan form 
av högskoleutbildning samt några års relevant erfaren
het 

Kontakta: Niclas Nordgren, 031-747 6109, nidas.nord-
gren@emw.ericsson.se, Claes Nylund, 031-747 3072, 
claes.nylund@emw.ericsson.se. Ansökan: INTEGRATION 
OCH VERIFIERING, ref nr 99-192, Ericsson Microwave 
Systems AB, Personal och Organisation, 431 84 Möln
dal 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING 

Självstyrande 
operatörssystem 
• LVA/RZ Research and Innovations-ZeLab-söker dig 
som vill arbeta med Forskning, utveckling och imple-
mentering inom området Självstyrande operatörs-
systemVI Systems Engineering Lab (ZeLab) i Linköping, 
är en forskningsenhet inom Ericsson Radio Systems 
med fokus på tillämpad forskning kring metoder, verk
tyg och arkitekturer för storskalig systemutveckling. Vårt 
mål är att hitta, utvärdera och introducera nya koncept 
och tekniker som kan förbättra effektiviteten inom 
systemutvecklingen och säkra kvalitet och användbar
het för vara produkter. 

VAD Vi vill nu utvidga vårt arbete med fokus självkon-
figurerande drift och underhåll, Self Configured O&M 
samt att aktivt stödja affärsprojekt i deras arbete med 
detta. Vi arbetar med egenskaper som är viktiga för vara 
system är tillförlitlighet, robusthet användbarhet och 
kapacitet i vara allt mer komplexa system. Din uppgift 
är att forska samt att stötta affärsprojektens utveckling
sarbete genom att fora in nya effektivitets-och kost-
nadsbesparande metoder i Ericssons utvecklingsarbete 
och i framtida produkter. 

DU Dina kvalifikationer: Du har arbetat med egen
skaps- och arkitekturfrågor under ett antal år. Du har ar
betat med storskalig systemutveckling. Du har kunskap 
om moderna plattformar och operativsystem. Du gillar 
att jobba med framkantsutveckling, vilket innebär att 
tänka i nya banor i en föränderlig miljö och Dina egen
skaper: Utåtriktad och pedagogisk. Drivande och posi
tiv. Flexibel och resuftatinriktad. 

Kontakta: Ingrid Bengtsson, 013-28 4863, ingrid.beng-
tsson@ericsson.com. Ansökan: Ref nr 99-79 Självstyran
de operatörssystem, Ericsson Radio Systems AB, 
LVA/FH Monica Olovsson, Box 1248,581 12 LINKÖ
PING, monica.olovsson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Radiosystemingenjör 
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd och 
bred kompetens inom trädlös kommunikation. Vi år 
verksamma inom radioaccess system för trådlös telefo
ni, basstationer, antennära produkter och transmis
sionssystem för analoga och digitala nätverk. Huvud
delen av vår verksamhet finns i Kista och vi är idag ca 
1400 anställda. Inom Ericsson är RSA kant som ett 
okonventionellt men resuHaanriktat företag. Så vill vi 
fortsåtta 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 ftyhänta, snabbfotade, jordnära, 
kundnåra och uppfinningsrika. Det handlar verkligen 
om passion får det vi gör. Kan du radio? Har du tidiga
re arbetat med mobilradio, militärradio, radar e eller 
liknande? Ar du civilingenjör med några års erfaren
het? Vi är en grupp kompetenta radiosystemingenjörer 
som behöver en förstärkning. 

• Vi erbjuder ett intressant arbete på ett företag som 
är smått unikt inom Ericsson. Vara projekt har kort ge
nomloppstid så du får snart se dina konstruktioner läm

na produktionen för installation hos en kund ute i värl
den. Vi har eget produktansvar över hela produktlivscy
keln. En bra systemingenjör bör vara en generalist som 
kan spänna över allt från lank budgetberäkningar och 
hårdvarukonstruktjon till programvara, kunna diskutera 
med produktledare, kundrepresentanter, konstruktörer, 
produktionstekniker mfl. Då du är med i teknikens 
framkant inom vara kompetensområden filtrering, kom
binering, lågbrusförstärkning mm bör du ha några års 
erfarenhet inom radio/mobiltelefoni samt intresse för 
radioteknik. Som person är du tekniskt allsidig, nog
grann, nyfiken och har en stor social kompetens 

Kontakta: Fredrik Schedwin, 08-757 10 94, Bim 
Ahlström, personal, 08-757 16 74. Ansökan: Radio
systemingenjör, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS 
Personal, Box 11,164 93 Stockholm, Jobb@rsa.erics-
son.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Rapid Prototyping & 
Tooling ingenjör 
Mekanikenheten i Lund ansvarar för utveckling och 
konstruktion av de mekaniska detaljer i plast och 
andra material som ingår i Ericssons mobiltelefoner 
och tillbehör. Sektionen Rapid Prototyping & Tooling 
behöver förstärkning och vi söker en medarbetare som 
är intresserad av denna typ av utmaning. 

• Arbetet består av komplettering och avlastning av de 
arbetsuppgifter som idag finns inom sektionen, samt 
arbeta med att öka kunskaperna inom området Du 
kommer att sitta som en koordinator mellan vår egen 
organisation och såväl nya som gamla leverantörer runt 
om i världen. Det är vi som bestämmer vilka framtag-
ningstekniker som skall användas när vi beställer detal
jer efter en kravspecifikation. 

Vi söker Dig med teknisk utbildning inom mekanik 
och som har ett stort kunnande inom Rapid Prototy
ping & Tooling området gärna med erfarenhet från 
verktygsbranschen inom formsprutning samt erfarenhet 
från de olika metoder som idag finns inom Rapid Pro
totyping. Du skall vara idérik, självgående och ha god 
samarbetsförmåga. Då vi arbetar i en internationell mil
jö förutsätter vi att Du har goda kunskaper i engelska. 
Det kommer även att förekomma en hel del resor i 
tjänsten. 

Kontakta: Magnus Källqvist, 046-19 38 67, 
magnus.kallqvist@ecs.ericsson. se. Ansökan: Rapid Pro
totyping & Tooling ingenjör-Ref. G021, Ericsson Mobile, 
mmunications AB, Personalenheten, 221 83 LUND, per
sonalen heten@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

System expert 
management systems 
The next generation of management system is under 
development right now. GSM on the Net is deployed as 
an application on top of an IP network. There are many 
challenges: Datacom and telephony is merged. Opera
tors and enterprises share me management of the 
system. We will have the first system on the market ex
pectations on the next generation will be even higher. 

• You will define the new architecture and functionali
ty of the management system in order to meet market 
demands. You may lead a team of engineers to achieve 
these goals You will have technical contacts with custo
mers and maintain an Ericsson contact network in or
der to leverage on other Ericsson efforts in this area. 
You will work with everything from subscriber provisio
ning to fault handling. 

A key person in this area should have long experien
ce with management systems You need experience in 
management of mobile, corporate or computers 
systems You should like to work with people and be 
keen to utilise the new technologies, like WEB based 
management Java and Corba. Educationally you pro
bably hold a MSc or BSc degree with a few years of ex
perience from the telecom or datacom industry. 

Application: System expert management systems. 

System expert open 
systems security 
• GSM on the Net is an IP-telephony system that is 
deployed an application on top of an IP network. No
des of the system will be deployed at the operator's si
tes as well as at the customer's sites The networks may 
be large and international. Security is a key issue for ac
ceptance of IP-telephony systems 

You will responsible for the systems total security so
lution. A key element is the use of IP based security 
and the proxy based application level security for sig
nalling and data transport in the system. You will acti
vely be an architect for a security solution that custo
mers can accept You will influence the design of the 
application in order to make it secure. 

You should have a high competence in IP security 

technologies (SSL, certificate handling, OS security etc). 
It is also a merit to know about the security policies of 
operators and enterprises with larger IP networks. 
Educationally you probably hold a MSc or BSc degree 
with a few years of experience from the telecom or da
tacom industry. 

Ansökan: System expert open systems security. 

System expert open 
systems 
• GSM on the Net is the first product on the market for 
IP-telephony with GSM access The product is based on 
open systems using the latest technologies of NT, Java, 
databases etc 

We need you to define the open system platform for 
our product You will follow technology trends and in
fluence the system design in order to utilise and levera
ge on the open technologies. 

You need a solid background in technologies invol
ved, like the operating systems NT, Java, Solaris, Linux 
and OSE, or languages like Java. It is merit if you have 
experience from how the technologies are applied in a 
telephony system. Educationally you probably hold a 
MSc or BSc degree with a few years of experience from 
the telecom or datacom industry. 

Application: System expert open systems 

System Engineer, 
Management System 
• One of the news in GSM on the Net is the manage
ment system. The challenge is to build something that 
provides management with telecom functionality and 
robustness combined with the ease of use and simple 
deployment from the datacom world. 

You will take part in the system management of GSM 
on the Net In this you will investigate and propose 
technical solutions for O&M functions, follow up requi
rements etc There will be a lot of interaction with diffe
rent nodes and people in this geographically spread 
project 

You have a background from IP (Internet) and/or te
lecommunication world with emphasis on the opera
tion and maintenance of mobile or corporate systems 
You have good knowledge of system design of mana
gement systems, JAVA programming, Corba and know
ledge of protocol stacks in the iP-world.Educationally 
you probably hold a MSc or BSc degree with a few 
years of experience from the telecom or datacom in
dustry. 

Application: System engineer, management system. 

System Expert Open 
Applications Programming 
Interfaces 
• The next generation of telephony systems is under 
development right now. The GSM on the Net system 
provides a complete IP based GSM wireless office com
munication solution. The system is an enabler for deve
loping converged applications combining telephony, 
mobility and data, using all resources available on the 
office LAN. 

You will maintain an API strategy for GSM on the Net 
The applications requirements on the system have to 
be analysed. The functionality and characteristics of the 
system needs to be influenced in order to support API's 
that reflect application needs You will specify solutions 
to support API's. 

You should have a background in telephony, services 
or applications A good knowledge of some of the in
dustrial standards like TAPI, JTAPI, PARLAY, WAP, LDAP is 
needed.Educationally you probably hold a MSc or BSc 
degree with a few years of experience from the tele
com or datacom industry. 

Application: System expert open applications pro
gramming interfaces 

System Expert IP Based 
System Architecture 
• Do you want to use IP technology to make an effici
ent and capable telephony system? The GSM on the 
Net system provides a complete IP based GSM wireless 
office communication solution. 

You will analyse the signalling protocols and payload 
traffic in our IP based system and work with solutions 
for higher efficiency and leverage on IP technology. The 
interaction with application protocols regarding addres
sing and services like name servers, timeserver's etc 
needs to be specified. You will impact the system archi
tecture and design. 

You have experience from IP technology (Internet) 
with emphasis on operating systems, software engine
ering and IP transport 

You have good knowledge of software design, JAVA 
programming, protocol stacks in the IP-world.Educatio-
nally you probably hold a MSc or BSc degree with a 
few years of experience from the telecom or datacom 
industry. 
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Application: System expert IP based system architectu
re. 

System Expert Databases 
and Directory Services 
• Do you want to help lead the development of a win
ning concept, by combining the best of recent develop
ments in communications technology, GSM and Inter
net? The GSM on the Net system provides a complete 
IP based GSM wireless office communication solution. 
The system is an enabler for developing converged ap
plications combining telephony, mobility and data. 

You will work with the core information system of 
the GSM on the Net product Today the product uses 
open system standard databases for the internal stora
ge of subscriber-related data and configuration data. 
The system has to migrate to data sharing with external 
systems and higher data integrity. You should augment 
current solution and specify future solutions. 

You will have a background in databases for real-ti
me distributed systems. Experiences from Oracle, LDAP 
servers or similar solutions is a meritEducationally you 
probably hold a MSc or BSc degree with a few years of 
experience from the telecom or datacom industry. 

Contact: Dag Helmfrid, ERA/LRG/TAC, +46-8-7570375, 
dag.helmfrid@era.ericsson.se, David Saraby, 
ERA/LRG/TC, +45-8-7575803, david.saraby@era.erics-
son.se. Application: System expert databases and direc
tory services, ricsson Radio Systems AB, ERA/LRG/NS 
Cecilia Jettel, 131 89 STOCKHOLM, cecilia.jettel@erics-
son.com. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, NACKA 
STRAND 

GSM on the Net Operational 
Product Manager 
GSM and Internet are the greatest hits in communica
tion world today. We are a newly built organisation, to 
integrate these two into a new system concept based 
on Voice over IP. 

• We are looking for an Operational Product Manager 
for Voice Gateway Applications. You should have seve
ral years' experience of design of tele- and/or datacom-
products, experience of External Technology Provisio
ning and technical product planning. The work includes 
a lot of external and internal contacts so you must have 
good communication skills and speak and write English 
fluently. 

Join us and play a part of an organization that will 
play a key role in shaping the future of systems integra
ting GSM and IP. 

Contact Carina Runefjord, ERA/LRG/NXC, +46 8 422 
1675, carina.runefjord@era.ericsson.se. Application: 
GSM on the Net Operational Product Manager, Ericsson 
Radio Systems AB, ERA/LRG/NS Cecilia Jettel, 131 89 
STOCKHOLM, cecilia.jettel@ericsson.com. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, NACKA 
STRAND 

GSM on the Net Operational 
System Manager 
GSM and Internet are the greatest hits in communica
tion world today We are a newly built organiszation to 
integrate these two into a new system concept based 
on Voice over IP. 

• We are looking for an Operational System Manager 
for Voice Gateway Applications. You should have seve
ral years' experience of design of tele- and/or datacom-
products, have worked with requirement analysis and 
system design and characteristics. The work includes a 
lot of external and internal contacts so you must have 
good communication skills and speak and write English 
fluently. 

Join us and play a part of an organization that will 
play a key role in shaping the future of systems integra
ting GSM and IP. 

Kontakta: Carina Runefjord, ERA/LRG/NXC, +46 8 422 
1675, carina.runefjord@era.ericsson. se. Ansökan: GSM 
on the Net Operational System Manager, Ericsson Ra
dio Systems AB, ERA/LRG/NS Cecilia Jettel, 13189 
STOCKHOLM, cecilia.jettel@ericsson.com. 

GSM on the Net Sustaining 
• We are looking for sustaining personnel for Voice 
Gateway Applications. You should have several years' 
experience of working with tele- and/or datacom-pro-
ducts. We use C++ and ClearCase; the target operating 
system is OSEdelta. Previous experience of verification 
is a bonus. You will work in co-operation with the Servi
ce organisation The work includes a lot of external and 
internal contacts so you must have good communica
tion skills and speak and write English fluently. 

Join us and play a part of an organization that will 
play a key role in shaping the future of systems integra
ting GSM and IP. 

Contact Carina Runefjord, ERA/LRG/NXC, +46 8 422 
1675, carina.runefjord@era.ericsson.se. Ansökan: GSM 
on the Net Sustaining, Ericsson Radio Systems AB, 
ERA/LRG/NS Cecilia Jettel, 131 89 STOCKHOLM, ceci-
lia.jettel@ericsson.com. 

ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB, 
GÖTEBORG 

Lösningsledare inom 
Telecom Management 
Network Management Application Centre (NMAC) är 
en division inom Ericsson Mobile Data Design AB. Vi ut
vecklar produkter, tjänster och lösningar för såväl mo
bila och fasta nät som datanät inom området Telecom 
Management Verksamheten utgör en strategiskt viktig 
del i Ericssonkoncernens affärsutveckling och befinner 
sig i expansionsfas. Vara produkter säljs på hela 
världsmarknaden och ingår oftast i en helhetslösning 
från Ericsson till teleoperatören. Detta innebär ett nära 
samarbete med andra, oftast utiandsplacerade. Erics
sonbolag och externa kunder. 

• VI erbjuder teleoperatörer över hela världen färdiga 
lösningar. Vert fokus är systemintegration. Vår strategi 
är att använda de bästa produkterna på marknaden och 
anpassa dessa efter vara kunders behov. Arbetssättet 
innefattar en aktiv dialog med kunden under hela pro
jektet Vi arbetar även med rena tjänster i form av kon
sultverksamhet Projekten som drivs är mellan 3 och 6 
månader långa och omfattar resursmässigt 3 till 20 per
soner. Vi erbjuder Dig intressanta och utmanande ar
betsuppgifter inom områdena tekniskt säljstöd, part
nerrelationer, tekniska kundpresentationer och analys 
av kundemas behov. 

VI söker Dig med erfarenhet av systemintegration, 
kundrelationer och telekommunikation. Du bör trivas i 
en kundnära och internationell miljö där det ställs krav 
på att uttrycka sig val i tal och skrift Goda kunskaper i 
engelska är ett krav. Tidigare erfarenhet av att ha arbe
tat som konsult är en merit 

Kontakta: Håkan Cervell, 031-747 23 97, Hakan.cer-
vell@etx.ericsson.se, Jörgen Olsson, 031-747 36 02, Jor-
gen.olssongetx.ericsson.se, Johan Josefsson, 031-747 
37 06, JohanJosefsson@etx.ericsson.se. Ansökan: Lös
ningsledare inom Telecom Management Ericsson Mo
bile Data Design AB, ERV/X, Box 333 431 24 Mölndal 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Chef-RadioSystem Design 
• Vi söker en chef till vår nya sektion för systemering 
av radio i GSM bastationer. Sektionen ansvarar för att 
specificera och systemera radioprestanda och radio
funktionalitet för vara produkter. Sektionen består i dag 
av 10 personer med mycket hög teknisk kompetens. 

Vi söker dig som vill bygga upp och utveckla denna 
nya enhet och samtidigt känna ett ansvar för radio-
systemering inom hela organisationen.Du är civilingen
jör, högskoleingenjör eller motsvarande. Du har chefs-
eller projktledarerfarenhet och ett genuint intresse för 
människor och utveckling! Du har helhetssyn, är drivan
de och har förmåga att lyssna.För vidare information. 

Kontakta: Ulf Rydin, LRNAC 08-757 16 72, 
ulf.rydin@era.ericsson.se, Maria Palmskog, human re
sources, 08-585 33 987. Ansökan: Chef-Radio System 
Design, Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Pettersson, 
164 80 STOCKHOLM, ingegard.pettersson@era.encs-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Civilingenjör patent 
Vi är en enhet, inom produktenheten för tredje genera
tionens radionät (Product Unit Wideband Radio 
Networks), som jobbar med produktledning. Vi ansva
rar för produkter inom radionätet såsom Radio 
Network Controller (RNC), Radio Base Station (RBS), 
O&M applikationer m.m. Tredje generationens mobil
system, baserat pä WCDMA-teknologi, kommer alt 
stödja mobil multimedia såsom snabb Internet access 
och rörliga bilder. I enhetens ansvar ingår även IPR-
frågor både ur strategisk och operativ synvinkel. 

• Arbetsbeskrfvning:Du kommer att ansvara för han
tering av nya uppfinningar från idéstadiet till godkända 
patent I arbetet ingår att stimulera uppfinnande, med
verka i projekt, identifiera nya uppfinningar, utföra ny
hetsundersökningar och patenterbarhetsbedömningar 
samt att som projektledare driva prioriterade ärenden 
till färdiga patent Allt sker i aktivt samarbete med upp
finnare, patentombud, tekniska experter samt paten
tadministratörer. 

Lämplig bakgrund Civilingenjör med några års erfa
renhet från telekommunikation eller patent Viss kun
skap om produkter och standarder inom området är 
meriterande. Du måste också vara drivande, tycka om 
att samarbeta samt ha förmåga att förklara tekniska 
sammanhang på svenska och engelska. 

Kontakta: Erik Stubenruss, 08-404 21 23, erikstuben-
russ@era.ericsson. se. Ansökan: Civilingenjör patent-Ref 

nr R/H 1298, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS 
Inger Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PU-
WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Systemledare 
driftstödsystem 
Produktenheten Bredbandiga Radionät (Product Unit 
Wideband Radio Networks) ligger i Kista och på avdel
ningen WCDMA Radio Network Management utvecklar 
vi dels driftstödsystem vars uppgift är att styra och 
övervaka WCDMA basstationer och radionätstyrnoder, 
dels verktyg för design och planering av radionät och 
transportnät 

• VI söker en systemledare inom ett av Ericssons vikti
gaste projekt-utveckling av nya system och produkter 
för Ericssons bredbandiga mobiltelefonsystem, tredje 
generationen, UMTS. Systemen bygger på bredbandig 
CDMA (WCDMA) radioteknologi och ATM Transmission. 
Som systemledare hos oss kommer du att ingå i en 
grupp som är ansvarig för den överordnade systemer
ingen av dessa system. Du kommer bi a att arbeta med 
kravdefinition, standardisering, programvaruarkitektur, 
egenskaper och funktionssystemering. 

Du har flera års erfarenhet av drift- och underhåll
system för telekomsystem, inklusive kännedom om 
tillämpliga standards (JUN, SNMP, etc) och gärna erfa
renhet från driftcentraler hos någon operatör. Alterna
tivt har du flerårig bakgrund inom programvaruutveck
ling och systemering av stora distribuerade system. Er
farenhet av de teknologier vi använder (Java, CORBA, 
XML, HTML, IP, UML, RDBMS, LDAP, etc) är naturligtvis 
meriterande. Du måste även ha goda språkkunskaper i 
både svenska och engelska. 

Kontakta: Ulf Larsson, 08-764 14 29, 
ulf.larsson@era.ericsson.se. Ansökan: Systemledare 
driftstödsystem, Ref nr R/H 1390, Ericsson Radio 
Systems AB, ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 80 STOCK
HOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Konstruktör för systemkraft 
Produktenheten Bredbandiga Radionät (Product Unit 
Wideband Radio Networks) utvecklar nya system och 
produkter för Ericssons bredbandiga mobiltelefon
system, tredje generationen. Systemen bygger på bred
bandig CDMA (WCDMA) radioteknologi och ATM 
Transmission. 

• VI är idag en enhet som utvecklar både mekanik och 
kraft inom produktenheten bredbandiga radionät Vi är 
just nu inne i en intensiv utvecklingsfas inom både me
kanik och kraftområdet Därför behöver vi nu förstärka 
enheten med ytterligare en konstruktör som har hel
hetssyn inom kraftkonstruktion. Dina arbetsuppgifter 
kommer främst att vara som kravställare mot underle
verantörer av kraft Dessutom kommer du att ha myck
et kontakter internt med produktledning, konstruktörer, 
verifiering samt andra enheter inom Ericsson. 

Då många av kontakterna är internationella krävs det 
goda kunskaper i engelska. 

Vi arbetar i projektform och det är mycket viktigt att 
du kan samarbeta med andra. Vi tror att du dessutom 
bör ha några års erfarenhet av kraftutveckling och att 
du är civilingenjör eller erfaren ingenjör med bred kraft
kompetens. 

Kontakta: Mats Holte, 08-757 23 98, 
mats.holte@era.ericsson.se. Ansökan: KONSTRUKTÖR 
FÖR SYSTEMKRAFT-Ref nr R/H 1395, Ericsson Radio 
Systems AB, ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 80 STOCK
HOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

WCDMA Teamledare, 
Radiosystemering 
Produktenheten för Bredbandiga Radionät (Product 
Unit Wideband Radio Networks, PU-WRN) utvecklar 
nya system och produkter för tredje generationens ra
dio access nåt Systemen bygger på bredbandig CDMA 
(WCDMA) radioteknologi. Produktenheten år placerad 
i Kista, Stockholm. På systemavdelningen för basstatio
nen inom PU-WRN söker vi en teamledare för arbete 
med tredje generationens mobiltelefonsystem, WCD
MA Arbetet sker i en spännande miljö där standardi
sering och utveckling sker parallellt, vilket ställer höga 
krav på flexibilitet 

• De huvudsakliga arbetsuppgifterna som teamledare 
är: Lägga upp och ansvara för planeringen för teamet. 
Driva teamets arbete inklusive koordinering med andra 
team och enheter. Uppföljning och statusrapportering. 
Radioteamet ansvarar för radiobasstationens radiopre
standa-prestanda som påverkar radionätets kapacitet 
Arbetsuppgifterna för teamet är bla: Specificering av 
basstationens radioprestanda utgående ifrån analys av 
krav från radionätssida. Kravfördelning mellan del
system i radiobasstationen. Kravuppföljning. 

Vi söker dig som är civilingenjör med erfarenhet av 
systemarbete och RF frågor, gärna från andra mobiltele
fonsystem, men även du som har din bakgrund inom 
RF design, radioprestandaverifiering är också intressant 
för oss. VI ser gärna att du har erfarenhet av att leda 
team sedan tidigare. Goda kunskaper i engelska förut
sattes, eftersom arbetet ofta sker i internationella grup
per. För att passa för tjänsten bör du vara analytisk, dri
vande, målinriktad och flexibel samt ha förmåga att ta 
till dig komplicerade tekniska problem och förmedla 
dem till andra. 

Kontakta: Anna Rydin, 08-757 16 80, 
anna.rydin@era.ericsson.se, Heidi Svärd, personal, 08-
404 95 78, heidi.svard@era.ericsson.se. Ansökan: WCD
MA Teamledare, Radiosystemering-Ref nr R/H 1393, 
Ericsson Radio Systems AB, ERA/R/HS Inger Holmgren, 
164 80 STOCKHOLM, ansökan.PU-
WRN @era.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Mjukva ru utveckla re 
77// vår enhet Software Maintenance and Quality Assu
rance söker vi fler medarbetore. Vi söker Dig som är 
problemlösare med ett genuint tekniskt intresse. Du 
tycker att det är en utmaning att arbeta med program
vara för mobiltelefoner samt att syssla med problema
nalys och med korrigering av problemen i mjukvaran. 
Du kommer att få en gedigen utbildning i hur de olika 
delsystemen i mobiltelefonen är uppbyggda samt hur 
de olika användarfunktioner är implementerade. 

• Vi arbetar i en internationell miljö med produkter 
som redan är ute på marknaden. Vår utgångspunkt är 
de rapporter om funktionsavvikelser som kommer från 
slutanvändare, serviceorganisationen och från teleope
ratörer. Vårt arbetssätt är välstrukturerat men samtidigt 
kännetecknas av teamkänsla och engagemang. 

Din bakgrund är civilingenjör eller motsvarande, med 
erfarenhet av mjukvaruutveckling i C/C++. Erfarenhet 
från realtidssystem är en fördel. Viktiga personliga 
egenskaper är att Du är uthållig, noggrann och en pro
blemlösare. VI förutsätter att Du behärskar engelska i 
tal och skrift 

Kontakta: Wladyslaw Bolanowski, 046-19 41 88, wla-
dyslaw.bolanowski@ecs.ericsson.se. Ansökan: 
Mjukvaruutvecklare-Ref. G024, Ericsson Mobile Com
munications AB, Personalenheten, 221 83 LUND, per-
sonalenheten@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Elektronikkonstruktör 
• Till vår enhet Software Maintenance and Quality As
surance söker vi fler medarbetare. Vi söker Dig som är 
problemlösare med ett genuint tekniskt intresse. Du 
tycker att det är en utmaning att arbeta med program
vara för mobiltelefoner samt att syssla med problema
nalys och med korrigering av problemen i mjukvaran. 
Du kommer att få en gedigen utbildning i hur de olika 
delsystemen i mobiltelefonen är uppbyggda samt hur 
de olika användarfunktioner är implementerade. 

Vi arbetar i en internationell miljö med produkter 
som redan är ute på marknaden. Vår utgångspunkt är 
de rapporter om funktionsawikelser som kommer från 
slutanvändare, serviceorganisationen och från teleope
ratörer. Vårt arbetssätt är välstrukturerat men samtidigt 
kännetecknas av teamkänsla och engagemang. 

Din bakgrund är civilingenjör eller motsvarande, med 
erfarenhet av mjukvaruutveckling i C/C++. Erfarenhet 
från realtidssystem är en fördel. Viktiga personliga 
egenskaper är att Du är uthållig, noggrann och en pro
blemlösare. Vi förutsätter att Du behärskar engelska i 
tal och skrift 

Kontakta: Johan Mercke, 046-19 37 58, Johan.mer-
cke@ecs.ericsson.se, Lars Engelin, 046-19 37 55, 
lars.engelin@ecs.ericsson.se. Ansökan: Elektronikkon
struktör, Ref. G025, Ericsson Mobile Communications 
AB, Personalenheten, 221 83 LUND, personalenhe-
ten@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ 

Test Configuration 
Management 
Ericsson Utvecklings AB år ett fristående bolag inom 
Ericssonkoncernen. Vi förser Ericsson och dess kunder 
med plattformsprodukter för telekommunikation, tele
kommunikationstjänster och utvecklingsstöd. Ericsson 
Utvecklings AB ansvarar för den fortlöpande utveck
lingen av AXE-systemet som är världens mest installe
rade telefonisystem, samt andra basprodukter inom te
lekommunikation för mobil, fast och bredbandsproduk-
ter. Du finner oss i Älvsjö, strax söder om Stockholm. 

• Vi är ett gäng på 10 personer som arbetar med Test 
Configuration Management inom enheten Core Switch 
Products (CXP). Vi behöver vara fler! Just nu är det Aria
dne projektet som gäller. Projektet tar fram en ny APT 
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plattform. Vi söker dig som har erfarenhet av dump 
bygge och allt vad det innebär. Hos oss innebär det 
program produktion, data transcript, correction hand
ling och dump assembly. Vi ansvarar också för 14 testp
latser Detta innebär underhåll, HW beställningar och 
ombyggnader. Har du erfarenhet av HW och installation 
är du också mycket intressant för oss. 

Du bör vara en noggrann och positiv person som 
tycker om att jobba i team. Later detta intressant så 
kontakta oss gärna. 

Kontakta: Christina Ekström, 08-727 4233, christina.ek-
strom@uab.ericsson.se, Holger Echarti, 08-727 2581, 
holger.echarti@uab.ericsson.se. Ansökan: TCM 
UAB/X/T, Ericsson Utvecklings AB, Birgitta Friis, Box 
1505 125 25 Älvsjö, birgitta.friis@uab.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Software Design 
Development GSM 
Vi utvecklar väldens mest saldo radiobasstationer för 
GSM. GSM-standarden är under ständig utveckling för 
att svara upp mot de höga krav som omvärlden ställer 
som Lex, för att göra det möjligt att använda GSM för 
överföring av video i internettillämpningar. Vi står just 
nu inför utmaningen att utveckla ett stort antal nya 
produkter! Till enheten för programutveckling av Radi
okontroll söker vi nu programvarukonstruktörer. Idag 
är vi 12 personer inom enheten och ett antal konsulter 
som vidareutvecklar programvaran för befintliga 
basstationer och utvecklar programvara till nästa ge
nerations basstationer. 

• Som programvarukonstruktör kommer du att arbeta 
med utveckling av Radiokontroll- programvara för styr
ning och övervakning av radions hårdvara. Vi arbetar i 
dag i en mufti DSP miljö och skriver programmen i bå
de C och assembler. I arbetet ingår allt från systemer
ing, programmering, simulering, testning mot 
målsystem och dokumentering. Du är högskoleingejör 
och/eller erfaren programvarukonstruktör. 

Kontakta: Bemt Nilsson, 08-757 23 77, berntnils-
son a era.encsson. Ansökan: Software Design Develop
ment GSM, Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Pet
tersson, 164 80 STOCKHOLM, 
ingegard.pettersson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Tool Manager 
• Till Practice Area Unit Network Planning and 
Network Performance Inprovement söker vi en Tool 
Manager att ansvara för i första hand ett kunskapsverk
tyg för vara nätplaneringskonsulter och -ingenjörer som 
finns spridda över hela världen. Det befintliga verktyget 
är baserat på Lotus Notes med webgränssnrtt Ansvar 
för några mindre applikationer ingår också. Arbetet in
nebär att ta fram strategier för verktyget driva user 
board för att få in krav mot verktyget handla upp drift 
och design samt ansvara för koordinering med andra 
enheter inom ansvarsområdet 

Som Tool Manager har du kontakter med Ericssons 
dotterbolag över hela världen och tjänsten innebär en 
del resor. Tjänsten är placerad i Kista.. Vi tror att du är 
civilingenjör, data, fysik eller elektroteknik, med flera års 
erfarenhet av databaser. Erfarenhet av Lotus Notes är 
en merit God talad och skriven engelska är ett krav, 
andra språk en merit 

Kontakta: ERA/GPD/LC Tommy Svensson, 08-404 
2842, tommy.r.svensson@era.ericsson.se, ERA/GPD/L, 
Kicki Thomér, 08-508 779 68, 
kristina.thomér@era.ericsson.se. Ansökan: Tool Mana
ger, Ericsson Radio Systems AB, SG/ERA/GH Anna Hä
ger, 164 80 Stockholm, anna.hager@era.ericssonse. 

ocn oreaoanasproauKter. www.encsson .se/bt/uab 
Vi har nu en ledig befattning inom området konstruk

tionsregler. Denna befattning innefattar bi a att: Aktivt 
verka för att vid behov uppdatera befintliga regler eller 
att skapa nya regler i samband med fortsatt produktut
veckling. Utöva konfigurationskontroll av alla regler. An
svara för metoder kring framtagning, godkännande och 
arkivering av regler. Ansvara för kravställning mot Web 
baserade verktyg för hantering och åtkomst till samtliga 
regler. Ansvara för utbildning av konstruktörer i hanter
ing av regler. Erfarenhet från t ex projektadministration, 

likväl som viss produkt- och/eller produkthanter-
ingskännedom 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: Konstruk
tionsregler-Produktadministration, Ericsson Utvecklings 
AB, Birgitta Friis, Box 1505 125 25 Älvsjö, 
birgftta.friis@uab.ericsson.se. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, LYSEKIL 

Verifieringsansvarig 
Jobbet och fritiden vid havet! Ericsson Microwave 
Systems AB ansvarar inom Ericsson för Ericssons forsk
ning och utveckling inom mikrovågsteknik och höghas
tighetselektronik Vi söker dig som är intresserad av att 
arbeta med testning av realtids applikationer och har 
en examen från universitet/högskola eller tidigare er
farenhet Du bör också ha erfarenhet av att testa 
mjukvara, bygga upp testmiljöer och ha kunskap om 
olika programspråk (C, C++, Visual Basic), och gärna 
HPVee eller LabView. 

• Att arbeta som verifieringsansvarig innebär:att ansva
ra för och bygga upp lab. och testverksamheten på vår 
arbetsplats. I det ingår bland annat att skapa ett kon
taktnät med leverantörer och andra delar inom Erics
sonkoncernen, att delta i vara utvecklingsprojekt ge
nom att organisera testarbetet bygga upp vara testmil
jöer och vara med vid testningen.För att lyckas som ve
rifieringsansvarig behöver du:ett genuint intresse för 
testning och problemlösning, förståelse för testning och 
realtidsproblematik, kunna motivera nyttan med test
ning arbeta strukturerat, självständigt och vara hand
lingskraftig, att du är kvalitetsmedveten, har ledaregen
skaper och är van att arbeta i grupp. 

Vi på enheten för programkonstruktion i Lysekil ut
vecklar mjukvara för GSM basstationer och MINI-LINK 
produkter. Denna utveckling ställer allt högre krav på 
den inbyggda programvaran, och därför söker vi nu dig 
som vill arbeta i teknikens framkant Vi kan dessutom 
erbjuda en fantastisk miljö-både på arbetet och fritiden. 
Vi arbetar vanligtvis i projekt som sträcker sig över 1 år. 

Denna förhållandevis korta utvecklingstid leder ull 
god helhetssyn och stimulans i arbetet Vid sidan av 
projekten pågår även teknikframförhållning-ett måste 
för att vara världsledande. Detta i kombination med 
kurser och seminarier driver vår kompetensutveckling 
mot de mål vi själva sätter upp. Mer information om 
Ericsson Microwave Systems finner du på www.erics-
son.se/microwave/ 

Kontakta: lan Ursson, 0523-665 003, 
jan.i.larsson@emw.ericsson.se. Ansökan: Verifieringsan
svarig, ref nr 00-002, Ericsson Microwave Systems AB, 
Personal och Organisation, 431 84 MÖLNDAL 

ERICSSON CABLES AB, HUDIKSVALL 

Ingenjör - sektionen för 
optoutveckling 
Ericsson Cables AB, är en kunskapsbaserad organisa
tion med stor erfarenhet av kabel och nätlösningar. Vi 
erbjuder system och lösningar far terminering och 
skarvning i telekom- infokom- och kraftnät Network 
Technologies, inom Ericsson Cables, är ett lönsamt bo
lag på idag co 800 medarbetareläs mer om oss på 
vår intemetsajt: wwwericssonse/cobles. 

• Till vår sektion som ansvarar för utveckling av fibe
roptiska kablar söker vi en ny medarbetare med placer
ing i Hudiksvall. Sektionen arbetar med utveckling av 
optokabel, typprovning och utveckling av installa
tionsmetoder och tillbehör.Vi arbetar inom ett tekni
kområde i snabb utveckling och kan erbjuda ett stimu
lerande arbete med många utmaningar. Vi har ett nära 
samarbete med andra Ericssonenheter för att bygga 
och utveckla de bästa nätlösningarna. Vara internatio
nella kontakter är omfattande. 

Vi ser helst att Du är civilingenjör inom teknisk fysik, 
maskin eller elektronik. Vara internationella kontakter 
kräver att Du behärskar engelska i tal och skrift För att 
passa in i vår sektion är det viktigt att Du är utåtriktad 
och har lätt för att arbeta i grupp. 

Kontakta: Anders Björk, 0650-362 35, 
anders.bjork@eca.ericsson.5e. Ansökan: Ingenjör-Sek
tionen för Optoutveckling, Ericsson Cables AB, 
SL/ECA/N/H Katrin Kopp, 172 87 Sundbyberg, 

katrin.kopp@eca.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Skilled SW engineer 
Ericsson Radio Systems AB i Kista söker nya medarbe
tare Vi söker designers och testare! Vi utvecklar bassta
tioner för mobiltelefon! där IP, paketdata (EDGE och 
GPRS) och distribuerade, öppna system är i fokus. Där
med arbetar vi inom några av de hetaste teknikerna 
som över huvud taget finns idag. 

• Vi söker dig som har ett vetenskapligt synsätt på De
sign och Test av programvarusystem i realtidsmiljö. Vi 
erbjuder ett jobb där du kan arbeta med allt från arki
tektur av nya system till implementation och test på 
state of the art' satt Du intresserar dig för Modellering, 
Systemering, Analys och Design eller Test med tekniker 
för generering av kod och automattest i moderna ut
vecklingsmiljöer. Vara processer är RUP-baserade. 

Du som söker är civilingenjör/högskoleingenjör eller 
har flerårig erfarenhet av objektorienterad program
varuutveckling baserat på UML För alla delar av vår 
verksamhet är design och verifiering något som görs i 
nära relation med slutkunden. VI följer med vara pro
dukter ut i fält (FOA) för att se hur de fungerar och pre
senterar nya funktionerna för vår kund. Därigenom får 
vi erfarenheten av hur produkterna bör utvecklas för att 
än bättre bidra till vår och kundens lönsamhet Vi arbe
tar i team och skapar tillsammans optimala arbetssätt 
och därigenom påverkar hela avdelningen till att bli op
timalt effektiv. Vi har erfarenhet av "noll-fel-strategi" 
och bra leveransprecision och vill gärna fortsätta med 
det. Design av 00-baserade realtidssystem med det 
nya systemet kommer helt ny metodik och teknik för 
design. 

Vi behöver erfarna designers och systemdesigners 
med intresse för modern utvecklingsmetodik. Vi utveck
lar vårt system iteratrvt med tätt samarbete mellan ut-
vecklare och testare. Här finns stora utmaningar och 
möjligheter. Kontakta någon av oss så berättar vi mer! 

Kontaktpersoner CF: Magnus Prebert, 08-404 10 77 
samt Sumoud Sulaiman, 08-404 21 94, Daniel Lövung, 
08-757 31 26, Daniel.Lovung@era.ericsson.se, Roger 
Holmberg, 08-404 4551, 

roger.holmberg@ericsson.com. Ansökan: Skilled SW 
engineer, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/AH/R, 
164 80 Stockholm, HR.Helpdesk. 

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ 

Systemkonstruktör D/R 
Vill du arbeta med ett av världens mest avancerade 
system? Ericsson Utvecklings AB utgör huvuddelen av 
Network Core Products som är en central utveckling
senhet inom Ericsson. Vi jobbar med forskning och ut
veckling av fasta och mobila system för publik telefoni. 

• Vi behöver ett flertal entusiaster. Vill du vara med 
och vidareutveckla Ericssons vinstmaskin, AXE-växeln, 
och göra den till en succé även i den nya telekomvärl-
den? Vår avdelning inom Ericsson Utvecklings AB an
svarar för produkter inom området regionala proces-so-
rer i AXE, som är styrsystemets tentakler ut mot applika
tionerna. Området befinner sig i en stark utveckling i 
samband med konvergensen mellan tele- och data-
komväriden. Just nu håller vi t ex på att leverera data-
komplattformen DCP som är en av grundkomponenter
na i Ericssons GPRS-satsning för paketdataförmedling i 
mobilnätet Vill du bli en av oss? 

Vi söker såväl nyutbildade som mer erfarna civil- eller 
högskoleingenjörer med goda kunskaper om program
varuutveckling och datorteknik. VI behöver både dig 
som vill utvecklas till en duktig tekniker och du som vill 
axla en ledarroll på sikt Du kommer att stödjas av ett 
omfattande utbildningsprogram som löper kontinuer
ligt Har du kunskaper om AXE-systemet är det natur
ligtvis en merit men det är inget krav. VI sätter stort vär
de på att du är kreativ, kvalitetsmedveten och uthållig. 
Den kompetens du bygger upp hos oss kommer att va
ra synnerligen attraktiv. VI arbetar i ett internationellt 
klimat med samarbetspartners över hela världen. Vår 
arbetsplats ligger nära Älvsjö station med utmärkta 
kommunikationer åt alla hall. 

Systemkonstruktörer, 
programvaruutvecklare. 
• Du kommer att arbeta med operativsystemnära 
funktioner som laddning, start, störningsfri progra-
muppgradering, felåterhämtning, testsystem mm. Vi 
kan erbjuda mycket intressanta arbetsuppgifter där din 
ingenjörskonst och analytiska förmåga verkligen får 
komma till sin ratt. Funktionerna implementeras i pro
gramvara både på öppna datorplattformar och på Erics
son-specifika system. Vi använder moderna hjälpmedel 
och introducerar just nu SOL för modellering och gene
rering. 

Kontakta: Nicke Lidman, 08-727 26 94, nicke.W-
man@uab.ericsson.se. Ansökan: Systemkonstruktör 
D/R, Ericsson Utvecklings AB, Birgitta Friis, Box 1505 
125 25 Älvsjö, birgTtta-friis@uab.ericsson.se. 

ERICSSON COMPITEX AB, GÖTEBORG 

Systemarkitekt 
Ericsson Compitex AB (EGS) är ett programvaruföretag 
inriktat på utveckling av integrerade IT-system (radio-
Aele-/datakommunikation och applikationer). Vi är un
derleverantörer till andra Ericsson-enheter inom vårt 
kompetensområde, och driver även utveckling av egna 
produkter med tonvikten på PC-baserad programvara 
inom CTI-området (Computer Telephony Integration), 
vi driver en komplett affärsprocess med egen mark-
nadsfunktion, produktutveckling, installations och 

kundstödsfunktioner. Vi är belägna i västra Frölunda, 
Göteborg och är drygt 120 medarbetare, med en årlig 
tillväxt på ca 20%. 

• Vill Du vara med och designa nya funktioner i mobil-
telefonisystem?. Vi söker Dig som vill specificera nya 
funktioner, ofta tillsammans med vara kunder. Du kom
mer självständigt att få driva förstudier och göra över
gripande systemdesign. En hel del utlandskontakter fö
rekommer. 

VI söker Dig som: har högskoleutbildning har kunska
per inom tele/datakommunikation kännedom om mo-
biltelefonisystem (kännedom om AXE-system är ett 
plus) är drivande och självgående samt behärskar eng
elska i såväl tal som skrift 

Kontakta: Thomas Sahlmén, 031-709 91 85, 
thomas.sahlmen@egs.ericsson.se. Ansökan: Systemar-
kitekt-Ref. Nr. 2/99, Ericsson Compitex AB, Personalav
delningen, Box 2102,421 02 Västra Frölunda, bo.loren-
tzon@egs.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

UMTS Tester 
• More Netheads to WCDMA Systems Vi söker nu nya 
personer till vår UMTS system 
integration/verifierings/acceptans sektion med ett Net-
Head tänkande som är intresserade att jobba i en miljö 
som innehåller både 2G Mobiftelefoni (GSM, PDC), 
Datakommunikation (ATM, Ethernet IPv4, IPv6, Mobile 
IP, IPsec, VoIP, DiffServ) och Applikationstjänsteservrar 
(WAP, Camel) och avancerade testhjälpmedel (SNIF
FERS, Trafik generatorer). 

Du bör ha högskolekompetens med inriktning el-te-
le/data eller motsvarande. Har du idag Mobiftelefoni el
ler Datakommunikation eller UNIX kunskaper kan du 
vara ratt person för oss. Komplimenterande utbildning
ar i dessa områden får du av oss. Vi förutsätter att du 
har god samarbetsförmåga och kreativitet gärna med 
några års arbetslivserfarenhet VI har redan ett flertal 
kvinnliga medarbetare och ser gärna att vi blir fler. En 
god arbetsmiljö med arbetstillfredsställelse, en bra ut
bildning och utvecklingsmöjligheter finner du hos oss. 
Ring gärna för mer information. 

Kontakta: Bert-Ola Andersson, 08-757 26 17,0709-860 
293, Bert-OlaAndersson@era.ericsson.se, Kajsa Möller, 
Personal, 08-40 472 93, kajsa.moller@era.ericsson.se. 
Ansökan: UMTS Tester, Ericsson Radio Systems AB, UH 
Towa Raak, 164 80 STOCKHOLM, towa.raak@era.erics-
sonse. 

mmxammmaammmmmamKammmsm 
ERICSSON COMPITEX AB, GÖTEBORG 

Systemutvecklare -
kommunikationssystem 
Ericsson Compitex AB (EGS) är ett programvaruföretag 
inriktat på utveckling av integrerade IT-system (radio-
/tele-/datakommunikation och applikationer). Vi år un
derleverantörer till andra Ericsson-enheter inom vårt 
kompetensområde, och driver även utveckling av egna 
produkter med tonvikten på PC-baserad programvara 
inom CTI-området (Computer Telephony Integration). 
Vi driver en komplett affärsprocess med egen mark
nadsfunktion, produktutveckling, installations- och 
kundstödsfunktioner. Vi är belägna i Västra Frölunda, 
Göteborg och är drygt 120 medarbetare, med en årlig 
tillväxt på ca 20%. 

• VI söker Dig som vill arbeta med hela utvecklings
kedjan från specifikation/analys till konstruktion/vali-
dering. Vi arbetar med Client/server-teknologi, pro
gramspråken C, Visual C++ och miljöerna Windows NT 
och UNIX olika typer av data/telekommunikatjon (SS7, 
ISDN, SMS) relationsdatabaser (främst Sybase) objek-
torienterat tänkande, internetteknologi. 

vi söker Dig som har hög högskoleutbildning inom 
dataområdet behärskar några av de tekniker vi arbetar 
med. 

Kontakta: Thomas Sahlmén, 031-709 91 85, 
thomas.sahlmen@eg5.ericsson.se, Patrik Gustafson, 
031-709 90 64, patrik.gustafson@egs.ericsson.se, Ken
neth Gjörloff, 031-709 91 77, 
kenneth.gjorloff@egs.ericsson.se. Ansökan: Systemut-
vecklare-kommunikationssystem Ref. Nr. 3/9, Ericsson 
Compitex AB, Personalavdelningen, Box 2102,421 02 
Västra Frölunda, bo.lorentzon. 

Testledare 
• Vi söker TESTLEDARE med erfarenhet och intresse av 
systemtestning, validering och verifiering. Din uppgift 
blir bl.a att ansvara för framtagning av testspecifikatio
ner samt planering och genomförande av tester. Tester
na kommer att bedrivas både internt Ericsson/ECS men 
även externt Vara system ställer stora krav på tillförlit
lighet och säkerhet varför Du bör kunna arbeta struktu
rerat, systematiskt och noggrant samt ha intresse och 
förmåga att dokumentera arbete. All dokumentation 
sker på engelska. Utvecklingsmiljön består av Windows 
NT och Visual C++. Testverktyg är ännu ej fastställt Det 
blir en av dina inledande uppgifter. Du bör ha högsko
leutbildning inom dataområdet 

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ 

Konstruktionsregler -
produktadministration 
• Vi behöver Din hjälp för att utveckla framtidens 
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 plattformsprodukter för 
telekommunikation, 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 
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Kontakta: Kenneth Cjörloff, 031-709 91 77, 
kenneth.gjorloff@egs.ericsson.se. Ansökan: Testledare-
Ref. Nr. 7/99, Ericsson Compitex AB, Personalavdelning
en, Box 2102,421 02 Västra 
Frolundabo.lorentzon@egs.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

System Design Manager, 
BSS Operation & Maintenance 
GSM is evolving at an ever increasing speed. Within 
System Design, product unit Base Station Systems 
(BSS), we are developing the solutions of tomorrow, in
cluding high speed data and multimedia services for 
third generation GSM systems Our responsibility is to 
secure the future evolution and competitive edge of the 
BSS product and cover the complete life cyde of the 
product 

• You will be managing our unit for BSS Operation & 
Maintenance System Design, with the responsibility to 
develop the next generation of operation & maintenan
ce functionality for the GSM network, including interac
tions with UMTS and new technologies like IP. Our aim 
is to provide the operator with efficient solutions to run 
a GSM network and hereby reduce the cost of opera
tion. 

The job includes a lot of cross-organizational con
tacts within Ericsson and also frequent contacts with 
our customers. We think you have experience of GSM, 
operation & maintenance and want to take on the chal
lenge to lead the evolution within a rapidly changing 
area. You have fully developed social skills and rises to 
responsibility. Fluent english, both spoken and in wri
ting, is a pre-requisite. 

Contact: Mattias Karlberg, 08-404 47 89, mattias.karl-
berg@era.ericsson.se. Application: System Design Ma
nager, BSS Operation & Maintenance, Ericsson Radio 
Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCK
HOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, ÄLVSJÖ 

Operation and Maintenance 
Design & Test 
Pie IP Telephony product unit in Älvsjö is responsible 
for the development of IP Telephony systems within 
Datacom Networks i IP Sevices. We develop products 
for a market characterised by high pace and quick 
growth. Our total systems responsibility means that we 
cover a wide area of technology, from voice coding to 
advanced IP based telephony services. 

• To meet the expansion we are looking for skilled de
signers and testers for development of products for the 
operation and maintenance of the IP Telephony 
system. This is an area where we combine Ericsson's 
experience in telecommunications with the technology 
from the datacom world. You will work in teams with 
responsibility for the whole development chain, from 
system design to function test In many of our projects 
we work in close cooperation with design units in other 
countries, as well as with third party suppliers. 

Suitable experience and profile Telecom and data
com experience, IP, User Interface design, C++ and Ja
va programming and testing experience are all valuable 
experiences. You shall enjoy working in teams, learning 
new things and working in a dynamic environment In
terested to join us? We look forward to hearing from 
you! 

Application: Operation and Maintenance Design & Test 

Site Keeper Design & Test 
IP Telephony 
• Suitable experience and profile Telecom and data
com experience, TCP/IP, PSTN/ISDN, H.323 C++ pro
gramming and testing experience are all valuable expe
riences. You shall enjoy working in teams, learning new 
things and working in a dynamic environment In
terested to join us? We look forward to hearing from 
you! 

Contact: Stefan Carlsson, Manager Network Core, + 46 
8 719 75 55. Application: Site Keeper Design & Test IP 
Telephony, Ericsson Telecom AB, ÄL/ETX/D/CH Annette 
Rubra, SE-126 25 STOCKHOLM, 
annette.ru bio@etx.ericsson.se. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB. 
MÖLNDAL 

RF-Konstruktörer 
• Vi har mänga tuffa åtaganden framför oss. Introduk
tion av nya produkter i teknik anpassad för högvolym
produktion pägär. Samtidigt satsar vi hart pä teknikut
veckling med avsikt att bibehålla vår ledande ställning 
pä marknaden. 

Vi utvecklar och ansvarar för radio- och mikrovågs
funktioner i radiolänken MINI-LINK. Vara konstruktioner 
bygger på avancerade högintegrerade radiokort, multi-

chipmoduler och MMIC (Microwave Monolithic Integra
ted Circuits). Konstruktörsarbetet hos oss spänner över 
hela området från delsystem- till detaljkonstruktion, 
från DC till 50 GHz. 

Det är positivt om du har erfarenhet av radio- alter
nativt mikrovågsteknik. Vi lägger största vikt vid person
liga egenskaper såsom resultatorientering, flexibilitet 
samarbetsförmåga och engagemang. 

Kontakta: RADIO: Martin Lundkvist 031-747 27 50, 
martin.lundkvist@emw.ericsson.se, MIKROVÅG: Jonas 
Hainer, 031-747 65 21, jonas.hainer@emw.ericsson.se. 
Ansökan: RF-Konstruktörer, ref nr 00-014, Ericsson 
Microwave Systems AB, Personal och Organsation, 431 
84 MÖLNDAL 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Ansvarig operatörsutbildning 
- ERIEYE 
Ericsson Microwave Systems AB ansvarar inom Erics
son för försvarselektronik och mikrovågskommunika
tion samt är centrum för Ericssons forskning och ut
veckling inom mikrovågsteknik och höghastighetse
lektronik. FU/XM är en systemenhet inom produktenhe
ten för AEW-system, vars viktigaste produkt är ERIEYE, 
som utvecklas och säljs i Sverige och på export Enhe
ten har ansvar för ledningssystemet, att det totala 
systemet passar i och på flygplanet samt att vara kun
der kan använda systemet under hela dess livslängd. 

• Som ansvarig för operatörsutbildning och tillhörande 
operatörsmanualer för ERIEYE kommer du att ha ansvar 
för att vara kunder får den operatörsutbildning de be
höver. Du kommer tillsammans med ILS-ansvariga ta 
fram och utveckla de operatörsutbildningar och manua
ler vi säljer till vara kunder. Du kommer även att förbe
reda och hålla dessa utbildningar som sker i Mölndal, 
Luleå eller hos kunden. 

Du har god planerings- och pedagogisk förmåga. 
Operativ erfarenhet frän militära ledningssystem är me
riterande. Arbetet innebär många externa kontakter 
med kunder varför du behöver kunna uttrycka dig väl i 
tal och skrift på såväl svenska som engelska. 

Ansökan: ANSVARIG OPERATÖRSUTBILDNING-ERIEYE, 
ref nr 00-010 

Systemingenjör 
kommunikation 
• Som systemingenjör för kommunikationssystemet i 
ERIEYE kommer du att ansvara för utformningen av ett 
komplett kommunikationssystem innefattande såväl 
flygburen utrustning som markbaserade utrustning för 
integration av ERIEYE i ett befintligt system. Arbetet in
nebär också intern samordning och samordning gente
mot samarbetspartner och underleverantörer. Du 
kommer också då och då arbeta med kommunika
tionsfrågor i offerter till nya kunder, vilket innebär bland 
annat utredningar och specificering, jämte delprojekt
planering. Du kommer att få arbeta tillsammans med 
en mycket erfaren person inom området 

Du bör vara civilingenjör E; F med några år erfaren
het av konstruktion eller systemarbete inom datakom
munikation eller radiokommunikation. Arbetet innebär 
många externa kontakter med kunder och underleve
rantörer varför du behöver kunna uttrycka dig väl i tal 
och skrift på såväl svenska som engelska. 

Ansökan: SYSTEMINGENJÖR KOMMUNIKATION ERI
EYE, ref nr 00-011 

Systemingenjör 
ledningssystem 
• De uppgifter ERIEYE:s ledningssystem skall hantera 
växer. Tillsammans med övriga medarbetare på enhe
ten skall du ansvara för att dagens ledningssystem ut
vecklas och framtidens utformas enligt vår road-map 
och kundemas önskemål. Du kommer att arbeta inom 
några av områdena integration av inköpta sensorer, ut
veckling av ledningssystemfunktioner och definition av 
plattformar. Arbetet innebär utredningar, specificering, 
utprovning, medverkan i offerter och ibland förhand
lingar med underleverantörer. För oss är det viktigt med 
samverkan inom enheten, samarbete med vara under
leverantörer och strävan efter god dialog med använ
darna av systemet hos vara kunder. 

Du bör vara civilingenjör E; D, F och/eller ha stor er
farenhet av konstruktion eller systemarbete. Intresse för 
samarbete med andra och helheten är ett måste. Arbe
tet innebär många externa kontakter varför du behöver 
kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska 
som engelska. 

Ansökan: SYSTEMINGENJÖRER LEDNINGSSYSTEM, ref 
nr 00-012 

Delprojektledare 
• Som delprojektledare ILS (Integrated Logistic Sup
port) är du projektledarens högra hand i alla frågor 
som berör underhåll, utbildning och dokumentation. 

Du har ansvaret för att planera och se till att alla ILS 
åtaganden blir genomförda enligt kontraktet med kun
den. Normala aktiviteter är analyser, reservdelsrekom
mendationer, testutrustnings och verktygsrekommen
dationer, utbildning, dokumentation och teknisk sup
port Arbetet innebär att samordna en mängd aktivite
ter inom företaget och se till att systemingenjörer och 
konstruktörer tar hänsyn till underhållsaspekter. Du 
kommer också då och då arbeta med ILS-frågor i offer
ter till nya kunder. 

Du är en person med bred erfarenhet och ett intres
se av att arbeta tillsammans med andra. God planer
ings- och förhandlingsförmåga är viktig. Arbetet innebär 
många externa kontakter med kunder och underleve
rantörer varför du behöver kunna uttrycka dig väl i tal 
och skrift på såväl svenska som engelska. 

Kontakta: Anneli Hansson, chef för enheten, 31-747 35 
21, anneli.hansson@emw.ericsson.se, Tomi Andersson, 
031-747 29 63. Ansökan: DELPROJEKTLEDARE ILS-ERI-
EYE, ref nr 00-009, Ericsson Microwave Systems AB, 
Personal och Organisation, 431 84 Mölndal 

ERICSSON TELECOM AB, KUNGENS KURVA 

Systemingenjör, optisk 
transmission 
Behovet av bandbredd inom telekom- och datakom-
tillämpningar ökar ständigt och överträffar ofta de 
mest agressivt ställda prognoser. Teknologin för att 
mota denna utmaning finns inom Optiska nöt och 
WDM (våglängds-multiplexering). WDM är därför den 
snabbast vaxande teknologin inom telekom idag. Erics
son ser denna teknik som ett viktigt kärnområde och 
ökar därför sin satsning på utveckling av optiska nät
lösningar och nätkomponenter baserade på WDM-tek-
nik. Vår produkt familj ERION (ERicsson Optical 
Networking) har redan ett fotfäste på marknaden och 
vi utvecklar far närvarande ett tredje generationens 
system som ska klara av att skicka 32 kanaler med IO 
Gb'it/s vardera över flera hundra kilometer fiber. 

• För att klara denna och framtida utmaningar söker vi 
nu en: SYSTEMINGENJÖR, OPTISK TRANSMISSIONDu 
kommer att ingå i gruppen för Transmission och Nät 
Du kommer att jobba mycket i mätlabbet och göra 
transmissionsmätningar på nya och gamla WDM-
system. Dina mätningar kommer att jämföras med teo
retiska beräkningar och sedan vara underlag för vårt 
säfjmaterial som beskriver vad vår produkt klarar av. Du 
kommer att göra BER-mätningar, mata på optiska för
stärkare och rekommendera lämpliga systemmargina
ler. 

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 gymnasie
ingenjör med erfarenhet av optisk transmission. 

Ansökan: SYSTEMINGENJÖR, OPTISK TRANSMISSION 

Systemingenjör, 
systemledning 
• För att klara denna och framtida utmaningar söker vi 
nu en: SYSTEMINGENJÖR, SYSTEMLEDNING. Du kom
mer att ingå i gruppen för Transmission och Nät. Din 
huvuduppgift blir att formulera systemkrav för vara 
WDM-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 möjligt 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. 

Kontakta: Magnus Öberg, chef. Optical Systems Design, 
08-719 20 31, magnus.oberg@etxericsson.se, Anita 
Lindqvist Personal, 08-681 21 92, 
Anita.Lindqvist@etx.ericsson.se. Ansökan: SYSTE
MINGENJÖR, SYSTEMLEDNING, Ericsson Telecom AB, 
KK/ETX/W/H Susanne Hellberg, 126 25 STOCKHOLM, 
Susanne.Hellberg@etx.ericsson.se. 

Project Manager 
• Ditt jobb blir att säkra produktkvaliteten utifrån ett 
tekniskt perspektiv före och efter en produkt godkänns 
för kundleverans(GA). Det blir din uppgift att utifrån en 
befintlig designspecifikation, komponentval, dokumen
tation m m verka för att produkten håller den kvalitet 
som kunden förväntar sig. Du kommer att ha mycket 
kontakt med vår utvecklingsenhet och vara leverantö
rer, både interna och externa. 

Du är högskole eller gymnasieingenjör med erfaren
het eller starkt intresse av projektledning, gärna med 
verifierings/supplybakgrund. Som person är du drivan
de och självgående. 

Kontakta: Sten-Åke Andersson, 08-719 68 18, Sten-
Ake.BAndersson@etxericsson, Anita Lindqvist Perso
nal, 08-681 21 92, Anitalindqvist@etx.ericsson.se. An
sökan: PROJECT MANAGER INDUSTRIALISATION PR0J, 
Ericsson Telecom AB, KK/ETX/W/H Susanne Hellberg, 

126 25 STOCKHOLM, 
Susanne.Hellberg@etxericsson.se. 

ERICSSON COMPITEX AB, GÖTEBORG 

Systemutvecklare-
Messaging 
Ericsson Compitex AB (EGS) är ett programvaruföretag 
inriktat på utveckling av integrerade (T-system (radio-
/tek-/datakommunikation och applikationer). Vi är un
derleverantörer bil andra Ericsson-enheter inom vårt 
kompetensområde, och driver även utveckling av egna 
produkter med tonvikten på PC-baserad programvara 
inom CTI-områaet (Computer Telephony Integration). 
Vi driver en komplett affärsprocess med egen mark
nadsfunktion, produktutveckling, installations- och 
kundstödsfunktioner. Vi är belägna i Västra Frölunda, 
Göteborg och är drygt 120 medarbetare, med en årlig 
tillväxt på ca 20%. 

• Vi söker Dig som vill vara med och utveckla nästa ge
neration av Messaging system. Med användning av en 
ny komponentbaserad arkitektur och nya metoder för 
objektorienterad, rternatjv programvaruutveckling kom
mer en rad nya IP-baserade produkter att tas fram. 
Systemet kommer att innehålla funktionalitet från om
rådena. 

Du behärskar några av de tekniker vi arbetare med 
och vi tror att Du vill vara med och utveckla nästa gene
ration av Messaging system. Du bör ha högskoleutbild
ning inom dataområdet 

Kontakta: Patrik Gustafson, 031-709 90 64, patrikgus-
tafson@egs.erics5on.se, Claes Hellström, 031-709 90 
05, claes.hellstrom@egs.ericsson.se. Ansökan: Syste-
mutvecklare-Messaging Ref. Nr. 13/99, Ericsson Compi
tex AB, Personalavdelningen, Box 2102,421 02 Västra 
Frölunda, bo.lorentzongegs.ericsson.se. 

ClearCase Specialist 
• Vi söker en CLEARCASE SPECIALIST som kan hjälpa 
oss med vår ClearCase miljö under Solaris. Tjänsten är 
en kombination av ClearCase administration, projektar
bete (både ClearCasejobb och kanske även program
varuutveckling) samt övrigt konfigurationshanteringsar
bete Vi ser gärna att Du vid behov kan hjälpa till med 
Unix administration. 

Vi har idag ett etablerat ClearCase-system på både 
Solaris och NT. VI arbetar tillsammans med Ericsson 
Messaging Systems i New York och utvecklar medde
landecentraler där vi bi a ansvarar för SMS-hanteringen. 
Vara system ställer stora krav på tillförlitlighet och sä
kerhet varför Du bör kunna arbeta strukturerat syste
matiskt och noggrant samt ha intresse och förmåga att 
dokumentera arbetet All dokumentation sker på eng
elska. 

Vi ser gärna att Du har: ordningssinne, ClearCase er
farenhet sysadmin erfarenhet (Solaris/Unix) eller syste
mutvecklingsbakgrund (erfarenhet av byggmiljöer och 
makefiler är ett plus), erfarenhet av C-eller Boumeshell 
scriptprogrammering, högskoleutbildning inom data
området samt något ais arbetslivserfarenhet 

Kontakta: Mats Slunga, 031-709 91 91, 
mats.slunga@egs.ericsson.se, Claes Hellström, 31-709 
90 05, claes.hellstrom@egs.ericsson.se. Ansökan: Clear
Case Specialist Ref. Nr. 15/99, ricsson Compitex AB, 
Personalavdelningen, Box 2102,421 02 Västra Frölun
da, bo.lorentzon@egs.ericsson.se. 

ERICSSON COMPITEX AB, GÖTEBORG 

NT-Expert 
Ericsson Compitex AB (EGS) är ett programvaruföretag 
inriktat på utveckling av integrerade TT-system (radio-
/tele-/datokommunikation och applikationer). Vi år un
derleverantörer till andra Ericsson-enheter inom vårt 
kompetensområde, och driver även utveckling av egna 
produkter med tonvikten på PC-baserad programvara 
inom CTt-området (Computer Telephony Integration). 
Vi driver en komplett affärsprocess med egen mark
nadsfunktion, produktutveckling, installations- och 
kundstödsfunktioner. Vi år belägna i Västra Frölunda, 
Göteborg och år drygt 120 medarbetare, med en årlig 
tillväxt på ca 20%. 

• En större andel av vara projekt bygger på Windows ' * 
NT-plattformen och eftersom vi behöver förstärka vår 
kompetens på området söker vi nu en Windows NT 
specialist Tjänsten innebär dels att som expert på om
rådet kunna delta i processen med att dra upp riktlinjer 
för hur vara NT-baserade system bör designas, och dels 
att själv agera systemutvecklare och implemented val
da lösningar, vi tror att Du är någon som arbetat ganska 
intimt med register, tråd och respektive minneshanter
ing på avancerad nivå. 

Vi ser gärna att Du har ordningssinne, Windows NT 
erfarenhet systemutvecklingsbakgrund (C.C++ i första 
hand) och att Du är högskoleutbildad inom dataområ
det med något års arbetslivserfarenhet 

Kontakta: Kenneth Cjörloff, 031-709 91 77, 
kenneth.gjorloff@egs.ericsson.se, Anders Holmkvist 
031-709 90 42, anders.holmkvist@egs.ericsson.se. An-
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sökan: NT-Expert-Ref. Nr. 19/99, Ericsson Compitex AB, 
Personalavdelningen, Box 2102,421 02 Västra Frölun
da, bo.lorentzon@egs.ericsson.se. 

ERICSSON SOFTLAB AB, LINKÖPING 

Konfigurations
hanteringsspecialist 
Ericsson SoftLab AB är ett helägt Ericsson-bolag som 
på konsultbasis utvecklar kundanpassode metoder och 
verktyg för system- och programutveckling, vi har en 
bred och mångsidig tjänsteverksamhet, som erbjuder 
allt från teknisk konsultation, mentoring och utbildning 
till kundspecifik stödmiljöutveckling. Bolaget är en 
egen ekonomisk enhet med lite drygt 30 anställda som 
utför uppdrag både inom och utanför Ericsson. Ar
betsklimatet är öppet med korta beslutsvägar och en 
stark teamkänsla. 

• Vår kärnkompetens har alltid legat kring program
språk och kompilatorer men vi har på senare tid bred-

' dat vår verksamhet och målet är att innefatta hela pro
gramutvecklingscykeln, avseende både verktyg och me
todik. I det här sammanhanget kommer konfigura
tionshantering att bli en av hörnstenarna i verksamhe
ten. 

Sättet att konfigurationsstyra stora system står idag 
inför en total omvälvning. Utvecklingen inom området, 
inte minst på verktygssidan, gör att förutsättningarna nu 
finns för att lyckas. Hos oss kommer du att få unik 
chans att vara med och påverka själva synen på konfi
gurationsstyrning av stora system inom Ericsson.Du 
kommer att delta i vara kunders projekt i en mängd oli
ka roller, alla relaterad till området Några exempel: ex
pert i övergripande CM-frågor och strategier, lärare, 
specialist för specifikt verktyg etc 

Du som söker har troligen tidigare erfarenhet av kon
figurationshantering och ett genuint intresse för områ
det I botten har du en datalogisk utbildning på högsko
lenivå. Kunskaper om ClearCase är ett plus, men inget 
krav. I och med att alf) arbete kommer att ske på kon
sultbasis så är det viktigt att du har en öppen och utå
triktad läggning. Känns det här intressant tveka inte att 
ta kontakt med ossl 

Ansökan: Konfigurationshanteringsspecialist 

Metodspecialist 
• I det här sammanhanget kommer vi även att utveck
la och ta ansvar för enhetsspecifika metodanpassningar 
inom Ericsson. För att klara detta behöver vi expandera 
metodverksamheten med ett par personer. Tjänsten 
kommer att innefatta utredningar och förstudier där vi 
tittar på hur man kan införa nya metoder och processer 
med hänsyn till kundens befintliga miljö och arbetssätt 
Möjlighet finns även att få arbeta som expert, mentor 
och utbildare inom ett specifikt område. 

Vi tror att du som söker har en datalogisk utbildning 
på högskolenivå och några års erfarenhet av Ericssorts 
interna metoder, PROPS, MEDAX etc Kunskaper om 
RUP (Rational Unified Process) är ett plus, men inget 
krav. Då arbetet kommer att utföras helt och hållet på 
konsultbasis är det även mycket viktigt att din personli
ga läggning är öppen och utåtriktad. Känns det här in
tressant tveka inte att ta kontakt med ossl 

Kontakta: Jan Lindgren, 013-23 57 79, 
jan.lindgren@softlab.ericsson.se, Reibert Arbring, 013-
23 57 08, reibertarbring@softiab.ericsson.se. Ansökan: 
Metodspecialist 

Forskningsledare 
• Traditionellt har vi en stark knytning till forskningsnä
ra verksamhet både inom Ericsson och mot universitet 
och högskola. Vi ser nu ett behov att förstärka området 
och då rör det sig om såväl språk, kompilatorer, exe-
kveringsmiljöer samt modellering och Software Engine-
ering-frågor. 

Tjänsten kommer att innefatta initiering och ledning 
av forskningsuppdrag som ofta sker i samarbete med 
universitet och forskningscentra över världen. Däremot 
ingår inget direkt personalansvar. 

Vi söker dig som har en gedigen datalogisk utbild
ning och troligen med forskningserfarenhet inom något 
av vara specialområde i kombination med ett existeran
de nätverk och vilja art utöka detta ytterligare. Känns 
det här intressant tveka inte att ta kontakt med ossl 

Kontakta: Reibert Arbring, 013-23 57 08, reibertar-
bnngSsofrJab.ericsson.se. Ansökan: Forskningsledare 

Kompilatorkonstruktör 
• SoftLab har alftid förknippats med den unika kun
skap vi har inom programspråk och kompilatorer. Även 
om vi på senare tid breddat vår kompetens, med målet 
att innefatta hela programutvecklingscykeln, så finns en 
stor del av verksamheten fortfarande inom området 
kompilatorteknik. Vi är ständigt inblandade i avancera
de uppdrag med den senaste tekniken. Några exempel 
är utveckling av kompilator med mycket höga kapaci
tetskrav på genererad kod, utveckling av Just In Time 
(JIT) kompilator samt anpassning av Java-VM till reaftid-
system. 

För art ha möjlighet art deltaga i fler av de mycket in
tressanta uppdrag som finns runt hörnet så behöver vi 
nu förstärka kompilatorverksamheten med 2-3 perso
ner. 

Har du en civilingenjörsexamen eller motsvarande i 
botten, några års erfarenhet inom kompilatorer och 
språk samt en god social kompetens, då är Ericsson 
SoftLab absolut platsen för dig! 

Kontakta: Magnus Lindgren, 013-23 57 67, 
magnus.lindgren@softlab.ericsson.se, Reibert Arbring, 
013-23 57 08, reibertarbring@sofrJab.ericsson.se. An
sökan: kompilatorkonstruktör 

Verktygsansvarig 
• SoftLab har alltid förknippats med den unika kun
skap vi har inom programspråk och kompilatorer. En av 
vara mest uppskattade och viktiga verksamheter inom 
det här området är att vi tar långsiktigt ansvar för för
valtning av vara kunders programutvecklingsmiljöer. 

Vi har tex. detta ansvar för den kompilator som utgör 
själva kärnan i utvecklingsmiljön för programvara till 
AXE-systemet Detta innebär ca 10 000 användare värl
den över och en hel del internationella kontakter. Vi ar
betar hela tiden med art förbättra vår support, t e x ge
nom att i större utsträckning använda internet, och för 
att klara detta behöver vi nu förstärkning. Som verktyg
sansvarig kommer du art ägna ungefär hälften av din 
tid till supportverksamhet och resterande del till andra 
utvecklingsuppdrag inom någon av vara kärnverksam
heter. 

Du som söker böra vara förtrogen med kompilator
teknik i allmänhet ha C-programmering i bagaget och 
ett intresse för kundkontaktKänns det här intressant, 
tveka inte art ta kontakt med oss! 

Kontakta: Jonas Freden, 013-23 57 27, 
jonas.freden@softlab.ericsson.se, Reibert Arbring, 013-
23 57 08, reibertarbring@softlab.ericsson.se. Ansökan: 
Verktygsansvarig, Ericsson SoftLab AB, Datalinjen 1, 
58330 Linköping, jobb@softlab.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Chef Configuration and 
Integration Services 
LVZär kompetenscentrum för switch implementation 
inom BMOG. LVZ är en del av Service Area Unit (SAU) 
som ansvarar för den totala lönsamheten inom switch 
implemenation inom BMOC. Vi ansvarar för metoder 
och hjälpmedel för samtliga switch produkter och ar
betar inom TTM och 7TC 

• Du skall leda en verksamhet som jobbar med DT och 
integration. Verksamheten omfattar utveckling av meto
der och hjälmedel för switch implementation. Vi arbe
tar i TTC med att verifiera metoder och hjälpmedel 
samt att utföra tjänster i hela kundprojekt kedjan. En
heten omfattar 80 personer och har hela världen som 
arbetsfält. Du kommer att rapportera till enhetschefen 
för LVZ. I din tur kommer du att ha gruppchefer som 
rapporterar till dig. Verksamheten går en mycket spän
nande framtid till mötes i och med att vi står inför ett 
teknik skifte. Vi går från traditionell AXE till art hantera 
datacom produkter i den verksamhet vi ansvarar för. 

Du har gedigen erfarenhet av chefsskap och imple-
mentationsverksamhet 

En stor utmaning i arbetet är art utveckla organisatio
nen mot art hantera nya produkter och processer. Där
för är det viktigt art du har förmåga art formulera hur 
verksamheten skall utvecklas och att driva förändringar 
i den riktningen. 

Kontakta: Roger Orrstenius, 08-505 319 68, roger.or-
rstenius@era.ericsson.se. Ansökan: CHEF CONFIGURA
TION AND INTEGRATION SERVICES, Ericsson Radio 
Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCK
HOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Wireless Office 
Applications using GSM 
• Till enheten, Radio Network, Wireless Office, söker vi 
systemingenjörer för utveckling av radionätfunktionali
tet och cellplaneringsmetodik för, Wireless Office 
tillämpningar. Arbetet rör både det IP baserade GSM on 
the Net och traditionell GSM. Det gäller att skapa effek
tivast möjliga radionät och tillhandahålla/utveckla me
todik som gör GSM konkurrenskraftigt i kontorsmiljö. 
Detta gör vi bl.a. genom art vi tillsammans med opera
törer genomför testprojekt där olika delar av funktiona
liteten trimmas. 

Vi utvecklar även metoder för frekvensplanering och 
ställer krav på Ericsson olika cellplaneringsverktyg. vi 
tror att du har en bakgrund som civil- eller högskole
ingenjör. 

Kontakta: Stefan Lidbrink, 08-404 59 66, stefan.lid-
brink@era.erksson.se. Ansökan: Wireless Office Appli
cations Using GSM, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, 
Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.almb-
lad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Service Area Unit ND/NPI - EMEA 

Manager 
The unit NPI Switching System (ERA/LVR/PP) is seeking 
a new manager. The manager holding the position at 
present will in near future undertake an assignment 
abroad. The unit is one of IO units within EMEA 
ND/NPI Service Delivery and is under expansion in or
der to meet the service delivery demands. The unit is 
responsible for service delivery of Network Performan
ce services for Wireline and Wireless systems within 
Network operator and Service provider segment 

• The position will require a high level of competence, 
frequent travelling, a great interest in competence de
velopment and knowledge management 

You shall have working experience from service deli
very of wireline and wireless systems. Solid working ex
perience within wireline and wireless telephony is es
sential and within the Network Performance Improve
ment area highly beneficial. It is further a prerequisite 
that you have good Ericsson knowledge, solid manage
rial experience, excellent human competence, team-
building skills and are fluent in English. 

Contact: Sören Jonsson, +46 8 404 72 91, 
soren.t.jonsson@etx.ericsson.se. Application: Service 
Area Unit ND/NPI - EMEA, Ericsson Radio Systems AB, 
LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, kersin.al-
mblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, ÄLVSJÖ 

Test & verifiering 
Vi är en enhet i Älvsjö med ansvar för utveckling av 
SMS-funktioner i Ericssons CSM-system. Därutöver ar
betar vi också inom MSC/VLR och HLR. Arbetet uförs i 
en internationell miljö tillsammans med kollegor i Tysk
land, Spanien, Finland, USA och Grekland. De närmas
te åren krävs omfattande utveckling av CSM systemet 
för att kunna klara av alla nya mobila applikationer. 
Systemet ska också förberedas för tredje generatio
nens mobiltelefon (UMTS, IMT-2000). 

• Du kommer att arbeta med att verifiera den funktio
nalitet som implementerats i vår design. Arbetet sker i 
huvudsak i simulerad miljö. 

Du har 2-5 års högskoleutbildning eller motsvarande. 
Du är antingen nyutexaminerad eller har arbetat några 
år med mjukvaruutveckling. Vid behov kommer du att 
få ta del av vårt interna utbildningsprogram. 

För tjänsten är det viktigt art du är öppen, flexibel och 
tycker om att arbeta i en växande organisation och vill 
söka nya utmaningar. Du måste även ha förmåga att ta 
egna initiativ, arbeta i team samt ha goda kunskaper i 
engelska. Erfarenhet av AXE 10 design/test eller kun
skap om GSM är en merit 

Kontakta: Stefan Englund, 08-719 91 80, Stefan.N.Eng-
lund@era.ericsson.se. Ansökan: IN169, TEST & VERIFI
ERING Ericsson Radio Systems AB, LX/HS Ann Beer, 
164 80 STOCKHOLM, ann.beer@era.erksson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

CMS 30 
ISP Improvement Program 
ERA/JL/TI has the Product S System Management re
sponsibility for In Service Performance (ISP) and Cha
racteristics for the Mobile Telephone System CMS 30, 
currently marketed in Japan. Thanks to our Japanese 
customers' high quality thinking Ericsson has been for
ced to deliver applications with very good ISP. We have 
recently been rather successful within this area, but in 
order to keep the perceived quality at this level and al
so to look into further improvement areas We now 
need to expand within our CMS JO ISP Improvement 
Program. The primary activities are to analyze distur
bances and suggest and drive improvements based on 
ISP statistics collected from field. The improvements 
could be directed towards all parts of the system, 
towards development processes as well as other pro
cesses 

• We now need an additional person for the CMS 30 
ISP Improvement Program Team. You will be involved 
with the entire process, from product definition until 
follow up of systems in service. You will also be wor
king with technical investigations and architectural issu
es in order to configure and dimension a robust plat
form, both for today's applications as well as for tomor
row. This means also work within our development 
projects. 

As the ideal candidate you have Master of Science or 
have related technical experiences. Knowledge of AXE 
10 is required; especially APZ architecture knowledge is 
qualifying. 

Field or testing experience is a merit System mana
gement background in AXE Platform issues would also 
be qualifying. 

Contact: Anders Gartner, +46 8 757 18 76, Andersgart-
ner@era.erksson.se. Applkation: Gunilla Åsberg, Erics

son Radio Systems AB, KI/ERA/JHS, 164 80 STOCK
HOLM, gunilla.asberg@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Technical Coordinator 
ERA/JL/TI has the Product & System Management re
sponsibility for In Service Performance (ISP) and Cha
racteristics for the Mobile Telephone System CMS 30, 
currently marketed in Japan. ERA/JL/TI hosts also the 
Technical Coordinator for every second main develop
ment project 

• We now need a Technical Coordinator in the main 
development project CMS 30 Phase 10. The project is 
right now in the prestudy phase.Your scope will cover 
Switching, O&M, Datacom and Radio Network. CMS 30 
Ph 10 is primarily a Datacom project, this is our first 
Packet Data delivery to our Japanese customers. 

As a Technical Coordinator you have to understand 
the whole system structure. It is also important that you 
are an extrovert person with capability to develop per
sonal contact networks and you are able to direct the 
right questions to the right persons or organisations. A 
part of the role is to moderate technical discussions in 
meetings. Working as Technical Coordinator in CMS 30 
gives you the benefit of being able to impact the total 
performance of the project as you work very close to 
the main project manager. 

As the project covers a total Network view you will 
be able to understand and influence how a complete 
Network solution will look like. You might also be invol
ved in General Investigations regarding CMS 30 System 
Performance, and your gained competence from the 
Technical Coordinator work will be useful when it will 
come to strategies for further development of the CMS 
30 Network. As the ideal candidate you have Master of 
Science or have related technical experiences. Know
ledge of AXE 10 is required, especially regarding mobile 
telephony. Datacom knowledge is a merit. CMS 30 
background would be qualifying. 

Contact: Anders Gartner, +46 8 757 18 76, Anders.gart-
ner@era.ericsson.se. Application: Gunilla Åsberg, Erics
son Radio Systems AB, KI/ERA/JHS, 164 80 STOCK
HOLM, gunilla.asberg@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

System Manager -
BUSINESS INNOVATIONS / MULTILET VENTURE 

Within the sub-unit Business Innovations, inventions 
are reviewed and evaluated with respect to business 
opportunities within Ericsson. The inventions that have 
potential are evolved into Ventures for further business 
development One of these ventures is the Mululet Ven
ture, which products offer Residential Internet Access. 
The technology is based on a patent pending solution 
and the MuMlet is released and marketed both in Swe
den and worldwide. We are looking for a System 
Manger to join our team and take part in building an 
entire new business area within Ericsson. An employ
ment where you have the opportunity to shape and in
fluence your future and the road to result 

• Your tasks will include: System design of the Multilet 
concept Technology solutions investigation and propo
sal. Create and maintain a technology strategy for the 
unit. Implementation of the market needs into techno
logy and products. 

We are looking for someone who has: MSc or corre
sponding educationDocumented results within the are-
aA working experience of at least 8-10 years. Experien
ce in some of the areas Networking, Ethernet, HF and 
radio design, S/W design, production. Experience of 
product developmentstrong driving force to build a 
new business. 

Contact: Staffan Söderlund, 08-404 53 70, staffan.so-
derlund@era.ericsson.se. Application: System Manager 
- Business Innovations/Multilet Venture, Ericsson Radio 
Systems AB, SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 
STOCKHOLM, ari.skoglof@era.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB, NACKA 
STRAND 

Global service certification 
management 
• Do you want to be part of the implementation of a 
global certification program, for all Authorized Service 
Providers (ASP). We want you who can be responsible 
for the execution of the certification program and also 
take responsibility on a global basis. We must ensure 
that our customers all over the world get the same pro
fessional service delivered in all countries. Enterprise 
customers in Asia shall get the same professional servi
ce delivered from the ASP as the customer in Portugal. 
You must also be able to see opportunities for improve
ments so that the program continuously develops. 

You will be part of the HQ function within Product 
Unit Enterprise Services in Nacka working in a small 
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team of 3-4 people handling the total certification pro
gram.Included in your work will be to: handle and de
velop all audit personnel placed in the Regional Sup
port Centers on a task management basis, have regular 
contact with the regions, include new products into the 
program, include new service providers in the program, 
be the coordinator for global ASP's andverify service 
plans. 

We need you with good knowledge and experience 
from service. You should also have negotiation skills, 
good communication skills in English, financial unders
tanding and understand the Ericsson strategic plan and 
service vision. The job includes a lot of opportunities to 
travel around the world. Most important is that your 
heart is burning for service and that you always think 
customer. Please send in your application before 1-
Mar-2000. 

Contact: Bjarne Egeland, +46 8 422 12 13, Bjame.ege-
land@ebc.ericsson.se, Göran Carlsson, +46 8 422 08 
83, goran.carlsson@ebcehcsson.se. Application: Global 
service certification management, Ericsson Business 
Networks AB, HR Helpdesk / Asa Enman, S-131 89 
STOCKHOLM, hr.helpdesk@ebc.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB. NACKA 
STRAND 

Global ASP tools/ 
database management 
• Do you want to be part of the implementation of a 
global certification program, for all Authorized Service 
Providers (ASP). You will be responsible for the infra
structure part of the program. Including global tools 
and databases, in order to help, develop and manage 
the ASP organization. You must also be able to see op
portunities for improvements so that the program con
tinuously develops. You will be part of the HQ function 
within Product Unit Enterprise Services in Nacka wor
king in a small team of 3-4 people handling the total 
certification program. 

Included in your job will be to: Build the infrastructu
re around the certification program. Be responsible for 
the data in the database. Have regular contact with the 
regions. Make sure the administration and reporting 
works ok. Evaluate new service tools for the ASP. Follow 
up performance figures and customer satisfaction. 

We need you with good knowledge and experience 
from service and databases. You should also have ne
gotiation skills, good communication skills in English, fi
nancial/operational understanding and understand the 
Ericsson strategic plan and service vision.The job inclu
des a lot of opportunities to travel around the world. 
Most important is that your heart is burning for service 
and that you always think customer. Please send in 
your application before l-Mar-2000. 

Contact: Bjarne Egeland, +46 8 422 12 13, Bjame.ege-
land@ebc.ericsson.se, Göran Carlsson, +46 8 422 08 
83, goran.carlsson@ebc.ericsson.se. Application: Global 
ASP tools/database management, Ericsson Business 
Networks AB, HR Helpdesk / Asa Enman, S-131 89 
STOCKHOLM, hr.helpdesk@ebc.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

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

• Som nätplanerare blir du ansvarig för transmissions-
och transportnätsdesign för cellulära operatörer. Du 
svarar för kravformulering design, planering och doku
mentation av transportnätslösningar. Designarbetet 
görs med hjälp av datorhjälpmedel varför viss datorva
na krävs. 

Lämplig bakgrund är teknisk högskola eller liknande. 
Några ars erfarenhet av transmissionsplanering och di
mensionering av u-vågslänkar är önskvärt men inte ett 
krav. Även nyutexaminerade kan komma ifråga för 
tjänsten. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift 
krävs. Som person är du självständig, initiativrik och har 
lätt för att samarbeta i grupp. Det är också viktigt att du 
är beredd på att under vissa perioder kunna arbeta 
utomlands. 

Kontakta: Per Malmrud, 08-404 34 28, Madeleine 
Koch, personal, 08-757 17 49. Ansökan: Nätplanerare, 
Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 
11,164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Windows NT-baserade 
GSM produkter 
• Vill Du jobba med framtidens teknik, med hela värl
den som arbetsfält?Ericsson Radio System AB, Sundby

berg söker ingenjörer för Windows NT-baserade GSM-
produkter.Vi ansvarar för installation, driftsättning och 
support av GSM mobiltelefonsystem. Nu behöver vi yt
terligare förstärkning för arbete med GSM Pro som är 
en ny Windows NT-baserad produkt som tillför mobilra
diofunktionalitet i GSM systemet 

Du kommer att arbeta med installation, test och sup
port av GSM Pro. I arbetet ingår integrationstester mot 
olika noder samt demonstrationer av systemets funk
tionalitet för vara kunder. Jobbet innebär många resda
gar (4-7 månader per år) över hela världen. Uppdra
gens längd varierar från ca 1 vecka bil ca 1 månad. Mel
lan resorna jobbar du med support till vara kunder, gör 
förberedelser inför kommande GSM Pro-projekt samt 
förbättrar och vidareutvecklar metoder för installation 
och support Eftersom GSM Pro är ett nytt system, som 
just kommit ut på marknaden, är detta en chans för dig 
som vill vara med från början och lära dig en ny pro
dukt samt bygga upp en ny verksamhet från grunden. 

Du är högskole- eller gymnasieingenjör med några 
års arbetserfarenhet, har god erfarenhet av test och 
support av Windows NT-baserade system alternativt 
AXE-baserade system. Meriterande är kunskap om mo
biltelefonsystem. 

Jobbet är självständigt och omväxlande. Du måste 
därför vara självgående, kommunikatJv och flexibel. Go
da kunskaper i engelska är ett krav. 

Kontakta: Björn Magnusson, 08-757 34 97, bjorn.mag-
nusson@era.ericsson.se, Kenneth Strömberg, 08-404 
75 22, kennethjtromberg@era.ericsson.se, Rune Igle-
bäk, 08-404 75 34, rune.iglebak@era.ericsson.se. Ansö
kan: WINDOWS NT-BASERADE GSM PRODUKTER Erics
son Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 
STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING 

WCP general -
WORLD CLASS PROVISIONING 

Sub Product Unit CSM OSS utvecklar och underhåller 
ett Drift- och Underhållsystem och därtill hörande 
tjänster för CSM radionät Utvecklingen av nästa gene
ration OSS pågår med nya utmaningar och möjlighe
ter. 

• Vi söker en person som kan driva vårt WCP program 
och se till att GSM OSS organisationen fokuserar på att 
nå WCP målen senast 2001. Målen är att reducera led
tid, höja kvalitet och produktivitet Det är MYCKET vik
tigt att du är en person som kan driva och få progress i 
arbetet, samtidigt som du har förmågan att få männi
skor att kanna vikten av det vi gör. Det är naturligtvis en 
fördel om du har kunskap om GSM OSS, har arbetet 
som projektledare, men personliga egenskaper som att 
du är sjäfvständig,drivande och får saker att hända är 
ännu viktigare. Passar detta in på dig. Hör av digl 

Kontakta: Monica Helmfrid, 013-284 899, monica.hel-
mfrid@era.ericsson.se. Ansökan: Ref nr 99-84 WCP ge
neral - World Class provisioning Ericsson Radio 
Systems AB, LM/ERA/LVA/FH Eva Lindkvist Box 1248, 
581 12 Linköping, eva.lindkvist@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Manager 
FOR PRODUCT MANACEMENT OF SWITCH IMPLEMEN
TATION SERVICES 

LVZisthe competence centre for Switch Implementa
tion within the Network Operators & Service Providers 
segment and are responsible for Implementation Servi
ces for CSM, TDMA, Wireline Systems, etc. Our mission 
is to secure development maintenance and deploy
ment of Switch Implementation Services (SSI) within 
CSM, TDMA and Wireline Systems and to ensure global 
performance in quality, lead-time and cost according 
to the objectives from the World Class Supply program. 

• We are now looking for a manager to our unit for 
product management of Switch Implementation Servi-
cesWe are in an interesting phase with the introduction 
of services for the new Datacom products to our service 
product portfolio. We have a close co-operation with 
Ericsson Services, Business Management organisations, 
MU's and the system PU'sYour responsibility will be to 
provide the Network Operators & Service Providers seg
ment with a competitive product portfolio and to secu
re feed back of requirements on products and proces
ses in order to improve the Switch Implementation 
flow. 

Some key areas are: to analyse customer needs, 
trends and cempetitors offers, to develop services for 
new products i.e. new system releases, GPRS, UMTS 
etc, to develop pricing guidelines and setting reference 
prices, to handle product introduction, substitution, 
maintenance and termination of SSI services, to be the 
interface to the M&S organisation i.e. Business Manage
ment MU's, ES-RO etc, to collect and handle require
ments toward the concerned BU's and PU's. 

For this position we expect you to have: a strong bu
siness sense, good knowledge of the Implementation 
area and/or customer projects, experience as line ma

nager or project manager is an advantage, good English 
knowledge both writing and talking. 

Contact: Roger Orrstenius, +46 8 505 319 68, roger.or-
rstenius@era.ericsson.se. Application: MANAGER FOR 
PRODUCT MANAGEMENT OF SWITCH IMPLEMENTA
TION SERVICES, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, 164 
80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Real Time Software 
Designer 
Ericsson Radio Access ABhasa well known and broad 
competence in the field of wireless communications. Its 
main activities cover base stations, antenna near pro
ducts, radio coverage solutions and transmission 
systems for analog and digital mobile phone systems. 

• We are looking for two new members of the softwa
re design unit Today around 15 people. You probably 
have a Mr Se or equivalent in Datacom, Computer 
Systems or similar, and you have experience from ob
ject oriented design and programming in C/C++/Java. 
Knowledge in GSM and Internet technologies is an as
set we appreciate. You should enjoy fast results with 
high quality. 

Contact: Alf Töredal, Manger Software Design, +46 8 
404 24 38, Pia Bolmgren Svensson, Human Resources, 
+46 8 585 341 35. Application: Real Time Software De
signer, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Human 
Resources, Box 11,164 93 Stockholm, jobb@rsa.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Provplatskonstruktör 
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktion
senhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring 800 
personer av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio 
Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är till
verkning av radiobasstationer till mobilnät 

• Du kommer att arbeta med framtagning av prov
ningsplatser och provningssystem samt testbarhets-
granskning vid industrialisering av nya produkter, be
vakning av provningstekniska synpunkter i samband 
med konstruktionsgenomgångar, dokumentering av 
provutrustningar och testprogram, uppdatering och 
vard av befintlig provningsdokumentation. Vidare kom
mer du att arbeta med bevakning av utvecklingen inom 
området provningsteknik, utformning av testflöden för 
nya produkter i samråd med processberedningen samt 
utvärdering och anskaffning av nya utrustningar samt 
framtagning av föreskrifter för handhavande. 

Vi söker dig som har högskoleutbildning, civilingenjör 
eller 120 poäng, med inriktning elektronik eller radio. 
Du har erfarenhet av radio- och RF-teknik, HW-kon-
struktion, verifiering av produkter, programmering i HP-
VEE samt provningsberedning. Du är flexibel, analytisk, 
självgående samt har lätt för att samarbeta. 

Kontakta: Eva Slivon Snis, 08-404 29 08, Per-Gunnar 
Nyström, personal, 08-764 1539. Ansökan: Provplats
konstruktör, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS 
Cicki Mattsson, Box 11,164 93 Stockholm, 
christina.mattsson ©rsa.ericsson x . 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, MARIEVIK 

System Integrator & 
Support Engineer 
Residential Communication Services is a new unit cur
rently in expansion. Our mission is to supply multi-ser
vice solutions for the home, for real estate companies, 
and the local community. We look at end users' needs 
and develop the services they require in Internet/intra
net, Telephony, Video and Telemetry. We build on an 
integrated solution based on fibre from the home. We 
are a young group in which creativity, speed and new 
ways of working are our inspiration. You will have the 
chance to work in this very interesting area. An area 
that we and our customers believe will be an important 
part of Ericsson's future. We now need to reinforce our 
operation with the following position. 

• You will work with integration, verification of our in
ternal and external products. As a system integration 
engineer you will often be called upon to serve as Erics
son's face to the customer, in other words to integrate-
in the field-our products with our customer's networks 
and equipment. It is therefore very important that you 
possess first-rate technical skills, besides being skilled 
in communication and presentation. To help you gain 
the skills necessary to work as an independent support 
engineer, we will provide you with on-the-job training 
in our lab.Familiarity with management systems, data 
communication, TCP/IP, SNMP, NT Server, LINUX and 
Java is an asset 

Contact: Massoud Saleknejad, 08-719 42 30, mas-
soud.saleknejad@era.ericsson.se. Application: SYSTEM 

INTEGRATOR & SUPPORT ENGINEER, Ericsson Radio 
Systems AB, SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 
Stockholm, mari.skoglof@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, ÄLVSJÖ 

Systemutvecklare 
för UMTS och GSM 
Vi är en enhet i Älvsjö med ansvar för utveckling av 
funktioner inom MSC/VLR och HLR i Ericssons CSM-
system. Vi är bland annat delsystemansvariga for den 
enormt expansiva SMS-tjänsten och vårt dagliga arbe
te uförs i en mycket internationell miljö tillsammans 
med kollegor i Tyskland, Spanien, USA, Finland och 
Grekland. 

• Inträdet av framtidens telekommunikationssystem 
UMTS samt dagens kraftiga ökning av funktioner i GSM-
systemet ställer ytterligare krav på oss i Älvsjö vad gäller 
att i ratt tid tillhandahålla ratt funktioner och av hög 
kvalitet allt enligt vara kunders önskemål och behov. 
Därför söker vi nu ytterligare systemutvecklare, som är 
villiga att bidra till Ericssons framsteg både inom GSM 
och inom UMTS, nästa generations Telekommunika
tionssystem. Vi kommer under hösten att starta upp en
hetens nästa projekt I projektet kommer vi att utveckla 
funktioner för GSM/UMTS i framförallt HLR-noden och 
MSC/VLR-noden. 

Som systemutvecklare kommer du att få möjlighet 
att deltaga i projektet från förstudie till funktionsprov
ning. Du kommer också att få tillfälle till många interna
tionella kontakter med systemutvecklare inom samma 
internationella projekt Du bör ha erfarenhet från pro
gramvaruutveckling i plex eller C++, eller ännu bättre, 
en kombination av dessa. För ovanstående tjänst är det 
viktigt att du är öppen, flexibel och tycker om att arbeta 
i en växande organisation. Allt vårt arbete utförs i en in
ternationell miljö, därför är goda kunskaper i engelska 
ett krav. i 

Kontakta: Boo Shin, 08-719 93 56, 
Boo.Shin@era.ericsson.se, Eva Kongshöj, 08-719 75 53, 
Eva.Kongshoj@era.ericsson.se. Ansökan: IN174, Syste
mutvecklare för UMTS och GSM, Ericsson Radio 
Systems AB, LX/HS Ann Beer, 164 80 STOCKHOLM, 
ann.beer@era.ericsson.se. 

EERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Utvecklingsingenjör 
test/mätteknik hårdvara 
Kista fabriken är Ericsson Radio Access ABs produktion
senhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring 800 
personer av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio1 

Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet år till
verkning av radiobasstationer till mobilnät 

• Du kommer att arbeta med utveckling av testplatt
form, hårdvara, mätmetoder o dyl. I arbetsuppgifterna 
ingår även art bevaka utvecklingen inom området test 
nya produktkrav, nya tekniska möjligheter samt att dri
va/medverka i interna teknikprojekt i samarbete med 
övriga produktionstekniska avdelningar, utvecklings-
funktioner och externa leverantörer. 

Vi söker dig som är civilingenjör med inriktning 
elektronik eller motsvarande. Du har erfarenhet av 
elektronikkonstruktion, testutveckling och mätteknik. 
Har du även erfarenhet av projektledning och RF-teknik 
är detta meriterande. Som person är du konstruktiv, har 
förmåga att leda teknikprojekt samt har en god samar
betsförmåga. 

Kontakta: Björn Eriksson, 08-757 39 51, Bo Gunnars-
son, 08-404 66 24, Per-Gunnar Nyström, personal, 08-
764 15 39. Ansökan: Utv.ingenjör test/mätteknik hård
vara, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Cicki 
Mattsson, Box 11,164 93 Stockholm, christina.matts-
son@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Programvarukonstruktör 
MCT(Multi Carrier Transceiver) Design är en produk
tutvecklingsenhet inom Ericsson Radio Access AB. Vår 
uppgift år att utveckla, vidareutveckla och förvalta Mul-
ti Carrier tekniken för radiobasstationer inom Ericsson: f 

Vår produktutveckling baseras på senaste rön i form av 
nya teorier och teknologier inom radioområdet I vår 
uppgift ingår också att tillsammans med Ericssons 
forskningsenheter inom radioområdet testa och verifie
ra nya tekniker, teknologier, komponenter och metoder. 
MCT Design består idag av co 80 personer som är lo
kaliserade i Kista. Vi befinner oss nu i etableringsfasen 
för ett produktutvecklingsprojekt av en Multi Carrier 
Transceiver på uppdrag av affärsenheten BMOA 

• Du kommer att arbeta med utveckling av program- , 
vara (styr- och kontroll) för MCT vilket innebär att delta 
i systemarbete, skriva designspecar samt skriva och tes
ta programkod. 

VI söker dig som har teknisk högskoleutbildning eller ( 

motsvarande samt systemkurs i mobittelefoni och i 
C++. Du har tidigare erfarenhet av programutveckling i 
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systemutvecklingsprojekt gärna inom mobiltelefoni el
ler erfarenhet av system med liknande realtidskrav. 
Som person är du socialt mogen, självgående, nog
grann samt målmedveten. 

Kontakta: Rikard Sohlberg, 08-585 309 89, Pia Bolmg-
rén Svensson, personal, 08-585 341 35. Ansökan: Pro-
gramvarukonstruktör, Ericsson Radio Access AB, 
KI/RSA/HPS Personal, Box 11,164 93 Stockholm, 
Jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. LINKÖPING 

CM/Systemutvecklare 
På enheten Ericsson Radio Systems AB, Center for Ra
dio Network Control i Linköping, utvecklar vi mobiltele-
fonisystem för vara marknader i Europa och Asien 
(GSM) och Japan (PDS). Även delar av tredje genera
tionens mobiltelefonisystem som bygger på bredban-
dig CDMA-teknik utvecklas av oss.På TSS (Test & Simu
lation Solutions) arbetar vi med utveckling av simulato
rer och testverktyg för telekommunikation. Vara pro
dukter används för test och verifiering av alla de stora 
mobiltelefonisystemen GSM90O/1800/I90O, TDMA 
och PDC Vi simulerar också nätverkselement och de
ras uppförande ur ett drift å underhålls perspektiv. Vå
ra kunder finns därmed spridda över i stort sett hela 
världen. 

• För närvarande utvecklar vi system för GPRS, WCD-
MA, inför ett nytt GUI för en av vira simulatorer och tar 
fram en ny plattform för en annan simulatorSom CM-
ansvarig/systemutvecklare på TSS kommer du att arbe
ta med samtliga faser i vira produkters livscykel, från 
kravanalys till underhill. 

Vi vill att du ska ha vana från CVS och script-pro-
grammering. Som systemutvecklare behöver du också 
att ha vana från programmering. Du kommer att f i ar
beta i Unix-miljö och kunskap i Eriang är ett plus.Erfa-
renhet från telekommunikation generellt är också önsk
värt Du bör ha arbetat i Unix-miljö men även PC och 
Windows NT. Vana att jobba strukturerat i team eller 
självständigt Erfarenhet från telekommunikation gene
rellt är också önskvärt Du bör ha arbetat i Unix-miljö 
men även PC och Windows NT. Vana att jobba struktu
rerat i team eller självständigt Lämplig bakgrund är civi
lingenjör eller liknande. Vill du veta mer? 

Kontakta: Bo Vallqvist, 013-28 41 40, 
bo.vallqvistfera.ericsson.se. Ansökan: Ref nr 99-81 
CM/SYSTEMUTVECKLARE, Ericsson Radio Systems AB, 
LM/ERA/LVA/FH Anna Fasth, Box 1248,581 12 Linkö
ping, anna.fssth@era.ericsson .se. 

ESICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

System Designer 
We are part of Product Unit BSS and work with system 
design of our GSM BSS (Base Station System). The Bo
se Station Controller (BSC), Base Transceiver Station 
(BTS) and Operation and Support System (OSS) a in
cluded in BSS Our responsibility is operation and 
maintenance of BSS. We now look for an engineer rea
dy for new challenges working with early system de
sign. 

• SYSTEM DESIGNER BSS SYSTEM MANAGEMENT, 
O&M DESIGN. Would you like to join us and develop fu
ture operation and maintenance functionality for the 
GSM network, including support for the operator pro
fesses using latest technology? 

The job includes participating in world wide develop
ment projects, customer presentations, prestudy lea
dership, requirement definition and co-ordination 
between different Ericsson companies. Three years of 
relevant work expirence is required. Previous operator, 
GSM system test or software design experiences are 
considered an additional qualification. An extensive 
educational program is included. 

Contact: Björn Trollsås. +46 8 404 73 56, bjorn.troll-
sas.@era.ericsson.se. Application: System Designer, 
Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 
164 80 STOCKHOLM, kerson.almt4ad@wa.erfc3Son.se. 

ERICSSON INFOTECH AB, KARLSTAD 

System Designers 
• Det här jobbet år skräddarsytt för dig. Bara dig. Av
delning Test Support and Simulated Platforms på Erics
son Infotech AB är specialiserad på att utveckla produk
ter för simulering av processorer för ericssorts produkt-
och marknadsbolag. Vi jobbar i nära samarbete med 
plattformsutveckling och andra utvecklingsområden in
om Ericsson. Vara produkter är "state of the arf inom 
simuleringsområdet. Vi tar fram simulerade plattformar 
innan hårdvaran är utvecklad och samarbetar med 
världsledande företag och leverantörer inom simuler-
ingsomridet 

Vi planerar nu för utveckling av nya simulatorer för 
framtidens telekomplattformar inom Ericsson och be
höver förstärkning inom strategiska områden. Vi söker 
därför några riktigt drivna och erfarna System Designers 

som vill vara med och utveckla framtidens simulatorer. 
Vi vill att du kan hårdvarunära programmering och 
komponentbaserad utveckling. Vår utvecklingsmiljö be
star främst av C, C++, Tcl/Tk, Microsoft COM, Java och 
UNIX 

Vi vill att du: är ansvarstagande, självgående och dri
vande har intresse och kunskap om datorarkitektur, vir
tuella maskiner, operativsystem och programspråksde
sign tycker att avancerad systemutveckling pi djup tek
nisk nivå är något av det roligaste du vet har intresse av 
att jobba med internationella kontakter inom andra ut
vecklingsenheter inom Ericsson. Skicka din ansökan 
märkt TSP' senast 2000-03-10. 

Kontakta: Torsten Nordholm, 054-29 42 02, 
Torsten.Nordholm@ein.ericsson.se. Ansökan: System 
Designers, Ericsson Infotech AB, KS/EIN/H - Karin Tetz-
laff, Box 1038,651 15 Karlstad, Karin.Tetzlaff@ein.erics-
son.se. 

ERICSSON UTVECKLINGS AB. ÄLVSJÖ 

IP networking protocols 
At the Datacom department of the Ericsson Network 
Core Products we are responsible for the development 
of Data Communication Platforms, Regional Proces
sors, and their support systems. Our work is stateof-
the-art in the processor area, both software and hard
ware. We aim towards increased openness and flexibi
lity in our products. Our systems are now undergoing 
an intense development phase in order to meet the 
current demands on IP based solutions in the New Te
lecom World 

• We look for specialists/experts. Our organisation is 
based on a number of competence centres, which sup
ply our product areas with knowledge and resources 
for the development of market-leading products. To en
hance the strength of our competence centres, we now 
plan to appoint specialists in the following area: Expert 
IP networking ProtocolslP-related communication pro
tocols is an already extremely vast and fast growing fi
eld. 

Therefore the specialist competence is divided into 
two areas.One area covers general aspectsTo possess a 
wide knowledge and understanding of how protocol 
stacks are built up and work and what design issues 
are crucial. To reach and maintain a good survey type of 
knowledge of all of the IP-networking related protocols. 
The other area is signified by a deep specialisation and 
involves: IP-Networking aspects like addressing, robust
ness, flow & congestion control, delay, delivery etc in IP 
networksThe IP-layer protocols (IP, ICMP, IGMP etc)The 
implications and problems of putting IP on various link 
layers like ATM, MP, PPP, FR, MPLS etc 

We belive in an international world, where creativity, 
quality and responsibility are natural values. Our world 
consists of international co-operation and cross-border 
networking. 

Contact: Lars Themsjö, +46 8 727 36 79, lars.them-
sjo@uab.ericsson.se. Application: IP networking proto
cols, Ericsson Utvecklings AB, Birgitta Friis, Box 1505 
125 25 Älvsjö, birgitta.friis@uab.ericsson.se. 

IP forwarding tehnology 
• We look for specialists/experts. Our organisation is 
based on a number of competence centres, which sup
ply our product areas with knowledge and resources 
for the development of market-leading products. To en
hance the strength of our competence centres, we now 
plan to appoint specialists in the following area: Expert 
IP Forwarding Technology. The specialist competence 
area includes techniques for IP classification, filtering, 
forwarding, policing, scheduling, dropping, resource re
servation, flow control and the dependencies between 
these functions within the IP and different link layers. 
The focus is within efficient algorithms and implemen
tations leading to high performance, low latency and 
guaranteed quality of service characteristics. This inclu
des both hardware and firmware special purpose pro
cessor implementations. 

More general competence about different protocols 
is covered by another specialist area. However good 
knowledge about these protocols is essential also for 
the specialist area defined here. The specialist area is li
mited to the IP protocol family including corresponding 
link layers.We belive in an international world, where 
creativity, quality and responsibility are natural values. 
Our world consists of international co-operation and 
cross-border networking. 

Contact Par Karlsson, +46 8 727 56 89, par.karls-
soniuab.ericsson.se. Application: IP forwarding tehno
logy, Ericsson Utvecklings AB, Birgitta Friis, Box 1505 
125 25 Älvsjö, birgitta.friis@uab.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB. 
GÖTEBORG 

Produktledare GSM 
Vill du introducera Internet, WAP, e-mail och chat i det 
mobila GSM nätet? Vi arbetar med att utveckla nästa 
generations mobilsystem GPRS i GSM. Vår produkt är 
Packet Core Network som förbinder mobiltelefonen 

med Internet Arbetet bedrivs i projektform och präglas 
av en öppen, stimulerande och kreativ anda. Tekni
kområdet är expansivt och utvecklingsmöjligheterna 
obegränsade. Möjligheterna till kortare eller längre tids 
utlandstjänstgöring är mycket goda. 

• Som produktledare kommer du att arbeta med ena 
benet hos världens mobiltelefonoperatörer och andra 
benet inom Ericssons produktutveckling. Din huvu
duppgift blir att finga upp marknadens krav samt över
gripande trender och styra denna kunskap till utveck
lingsorganisationen. Milsättningen är att utveckla värl
dens kommersiellt mest framgångsrika system för mo
bilt Internet Arbetet omfattar aktiviteter inom: Globala 
kundkontakter, Produktplanering och övergipande krav
specifikation, Projektinitiering, investeringskalkyl, strate
gisk affärsplan. Prissättningsstrategi. Stod till Ericssons 
marknadsavdelningar vad gäller offerter, mässor, pre
sentationer mm. Produkt introduktion. Förutom konta-
ker med kund ingir kontakter med leverantörer, lokala 
produktledare, lokalbolag, design, projekt mm. Om
världsbevakning och standardisering mm. 

Som produktledare ställs höga krav pi affärssinne 
och analytisk förmåga. Du skall vara utåtriktad och in
tresserad att kommunicera dina slutsatser verbalt och i 
skriven form pi engelska. Arbetet innebär en del resor. 
Jag tror att du har nigra års bakgrund inom tele- eller 
datakom området gärna med en högskoleutbildning in
riktad pi marknad/försäljning, ekonomi eller teknik 
som grund. Du kommer att introduceras i ett etablerat, 
ungt och dynamiskt team. 

Kontakta: Jonas Sjögren, 031-703 63 80 (070-536 97 
61), jonas.sjogren@erv.ericsson.se. Ansökan: Produktle
dare GSN, Ericsson Mobile Data Design AB, Personalav
delningen, Si Sigfridsgatan 89,412 66 Göteborg 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

IP based and AXE BSS 
System Verification 
Want to work hands-on' with today's moneymaker and 
future technologies? COME JOIN LVN/TI We are respon
sible for verification and maintenance of the BSS pro
duct in GSM. We are performing our verification and 
maintenance activities in Kista with a complete GSM 
Network In the Classical BSS development projects we 
are responsible for BSS Feature Test and BSS System 
Test, during this time we have the customers here tes
ting together with us in the test lab. In the Core BSS de
velopment project we are responsible to integrate the 
new IP based BSC called RNS into the big network, cal
led Core BSS. In order to strengthen the unit we are 
now looking for You who are interested in working with 
the future GSM systems where we work together in or
der to achieve best result! We need two verification 
engineers. 

• We are looking for 2 verification engineers intressted 
in working in a young, proffesional and Teamoriented 
department Either you are an experienced AXE person 
or have knowledge in the IP based field. GSM/BSS pro
duct knowledge is definitely a plus, as well as experien
ce from other mobile networks. 

We also need two troubleshooter engineers. We are 
looking for 2 troubleshooting engineers intressted in 
working in a young, proffesional and Teamoriented de
partment Either you are a very experienced AXE person 
or have a deeper knowledge in the IP based field. 
GSM/BSS product knowledge is definitely a plus, as 
well as experience from other mobile networks. 

Contact: Ylva Östlund, LVN/TVC, +46 8 404 73 27, yl-
V3.ostlund@era.ericsson.se, Roger Erlandsson, LVN/TC, 
+46 8 404 49 42, roger.erlandsscwgera.ericsson. Appli
cation: Se resp tjänst, Ericsson Radio Systems AB, 
LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.al-
mblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

System Integration 
Manager 
Broadband to the Home! Mass-market services based 
on IP-networks will demand broadband access. Fixed 
wireless access will be a major competitive technology 
for the residential 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 Inter
net connections via radio. Welcome to the Integration S 
Verification team! We will start our activities January I 
and hope you too want to join in the challenge to laun
ch a new family of broadband radio systems on the 
market 

• As a System Integration Manager you work with the 
entire process of ensuring the function and performan
ce of products in development From definition of ac
ceptance criteria and follow up of test results towards 
suppliers and design centers, through system verifica
tion until the system is successfully working in the first 
customer installation. Besides from the broad view you 
will also have the possibility to specialize technically in 
one or more areas. 

We expect you to be a senior in Integration & Verifi
cation or connecting areas, e g design, product support 
or technical project management Former experience in 
OAM systems, IP networks or state-of-the-art packet da
ta radio techniques is an advantage. You have a M.Sc. 
degree alternatively less formal education but long ex
perience. You have good communication and leader
ship skills as well as good command of the English 
language. 

Contact: Gert-Eric Lindqvist +46 8 764 32 52, gert-
ericlindqvist@era.ericsson.se. Application: System In
tegration Manager, Ericsson Radio Systems AB, 
SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 STOCKHOLM, ma-
ri.skoglof@era.ericsson.se. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB. 
MÖLNDAL 

Ericsson Microwave System AB ansvarar inom Ericsson 
för försvarselektronik och mikrovågskommunikation 
samt är centrum för Ericssons forskning och utveckling 
inom mikrovågsteknik och höghastighetselektronik. Till 
enheten för Miljötålighet och EMC sökes: 

Materialingenjörer 
• Enheten för Miljötålighet och EMC är en företagsge-
mensam resurs som utför analyser och provning inom 
sitt område. Dess verksamhet är uppdelad enligt följan
de: Strukturanalys. Termodynamik. Miljötilighetsprov-
ning. Materialteknik EMC Vi disponerar över kvalificera
de anläggningar för provning och analysverktyg för be
räkning. Samverkan och utbyte sker mellan enhetens 
olika delområden. Uppdragsmängden växer inom ma
terialteknik varför vi vill utöka med två stycken medar
betare. 

Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna omfattar följande: 
Konstruktionsstöd inom företagets specifika projekt 
Medverka vid val av material och ytbehandlingar. Doku
mentation av nya material och ytbehandlingar. Följa ut
vecklingen inom teknikområdet. 

Kvalifikationer: Civilingenjör med inriktning pi mate
rialteknik. Du kan vara nyutexaminerad eller ha längre 
tids erfarenhet inom området. God samarbetsförmåga, 
initiativkraft kreativitet samt förmåga att kunna se hel
heten är egenskaper vi värderar högt Vi erbjuder vira 
anställda ett intressant arbete med möjligheter till ut
veckling inom Ericssons breda kompetensutveckling
sprogram. 

Kontakta: Jan Lindahl, 031-747 27 91, 
jan.lindahl@emw.ericsson.se, Mikael Johansson, 031-
747 05 37, mikael.m.johansson@emw.ericsson.se. An
sökan: Materialingenjörer, ref nr 00-003, Ericsson 
Microwave Systems AB, Personal och Organisation, 431 
84 MÖLNDAL, 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB. 
MÖLNDAL 

Programvarukonstruktör, 
Hårdvaranära 
Realtidsprogrammering I C, 
Assembler m m 
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom Ericsson 
för försvarselektronik och mikrovågskommunikation 
samt år centrum för Ericssons forskning och utveckling 
inom mikrovågsteknik och höghastighetselektronik vi 
på enheten för Högfrekvensstyming söker nya medar
betare. Enheten består idag av ca 10 personer och vi 
arbetar med hårdvarunära realtidsprogramvara. Vi an
svarar för utveckling av programvaran som styr högfre-
kvensenheten i Ericsson Microwaves olika typer av ra
dar, t ex till den flygande spaningsradarn Erieye och till 
JAS Gripens radar. Det vi konstruerar är realtidspro
gramvara som utför avancerade kalibreringar, styr
ningar, felkontroller mm, i gränslandet mellan den 
analoga och digitala världen. 

• Vi arbetar i en utvecklingsmiljö med Sun arbetssta
tioner under Unix, använder och kodar framförallt i C, 
men även Assembler förekommer. Under den närmaste 
tiden kommer vi dessutom påbörja nya projekt där vi 
skall börja använda modellering med UML och Ada 
som programmeringsspråk. Utbildning: Teknisk högsko
la eller motsvarande. 

Kontakta: Alex Alstersjö, 031-747 20 58, alexafster-
sjo@emw.ericsson.se. Ansökan: PROGRAMVARUKON
STRUKTÖR, HÅRDVARUNÄRA REALTIDSPROGRAMMER
ING, ref nr 00-004, Ericsson Microwave Systems AB, 
Personal och Organisation, 431 84 Mölndal 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Configuration Manager 
Vill Du vara med och skapa framtida radiobasstatio
ner? Då är vår avdelning den perfekta platsen för Dig! 
Här utvecklas produkter för GSM, PDC, AMPS och D-
AMPS standarderna som erbjuder intressant och om
växlande arbetsklimat På den amerikanska markna
den expanderar mobiltelefonin kraftigt med både nye
tablering och utbyggnad av nåt i Nord- och Sydameri-
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ka. vi står nu inför nya utmaningar då vara produkter 
ska utvecklas in i framtiden och mota kraven på tredje 
generationens mobilsystem för höghastighetsöverför
ing av dato och behöver förstärkning inom configura
tion management Vi arbetar med flera parallella ut
vecklingsprojekt och det ställs ständigt nya krav på oss 
vilket medför att vår konfigurationsstyrning år mycket 
central för oss! Arbetet innebär att planera hur CM ska 
bedrivas i projekt med avseende på verktyg och rutiner 
kring bl.a. produkt-/dokument-Arav-hantering och be
drivs i nära samarbete med konstruktörer och projekt
ledare somt i nätverk med övriga CM på avdelningen. 

• Du kommer även att driva förbättringsprojekt samt 
förmedla kunskap om CM-arbetet inom organisatio-
nen.Läter det spännande? Du som söker är driftig, har 
lätt att jobba i team samt ett gott ordningssinne. Tidiga
re erfarenhet av CM samt insikt i Ericssons dokumenta
tionsregler och administrativa system är definitivt meri
terande. VI vill att Du behärskar bäde engelska och 
svenska i tal och skrift. 

Kontakta: Anna Sterner, +46 8 757 31 09, anna.ster-
ner@era.ericsson.se, Susanna Wahllöf, human resour
ces. Ansökan: Configuration Manager LRN/D, Ericsson 
Radio Systems AB, LR/H la Pettersson, 164 80 STOCK
HOLM, ingegard.pettersson@era.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Valideringsingenjör 
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säljer 
och marknadsför mobiltelefoner över hela världen. Till 
vår enhet Product Validation inom Global Customer 
Services i Lund söker vi en valideringsingenjör till grup
pen för validering av datatjänster, som kan testa vara 
produkter utifrån kundperspektiv samt kan arbeta med 
backOffice support mot vara slutkunder. Som valider
ingsingenjör inom Datatjänster ansvarar Du för att pro
dukten överensstämmer med specifikationerna, att den 
fungerar i kommersiella nätverk och uppfyller kunder
nas krav. Detta arbete innebär bl.a. att validera da
taproduktens kompatibilitet med olika operativsystem, 
PC-fabrikat och applikationer. Vidare validerar vi Inter
net, fax, email, synkronisering och många andra funk
tioner. Valideringen utförs på icke lanserade produkter, 
med syftet att säkerställa den höga kvalitén som vara 
produkter står för. Kunskapen du får om vara produk
ter skall du sedan kunna använda för att hjälpa de 
kunder som vänder sig till oss för hjälp. Arbetet i Back
Office sker i direkt kontakt med vara regionala kontor 
och slutkunder runt om i världen. 

• Din bakgrund är mellaningenjör eller motsvarande, 
gärna med erfarenhet av mobiltelefoni, CSM samt med 
goda kunskaper om datorer. All dokumentation sker på 
engelska varför Du miste behärska språket i tal och 
skrift Valideringen bedrivs av gruppen både i Lund och 
utomlands. Arbetet kräver att Du är utåtriktad, att du 
har lätt för att samarbeta i grupp och att du kan prata 
med vara kunder. 

Kontakta: Fredrik Töörn, 046-19 36 50. Ansökan: Vali
deringsingenjör, HL 00:059, Ericsson Mobile Communi
cations AB, Personalenheten, 221 83 LUND, persona
len heten@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Signalbehandling GSM 
Vi arbetar med utveckling och implementering av digi
tala signalbehandlingfunktioner får Ericssons CSM-
basstationer. Vi står nu inför nya tekniska utmaningar 
bland annat genom införandet av EDGE och behöver 
förstärka med fler duktiga personer. 

• Vi söker dig som vill jobba med att utveckla, syste
mera, implementera och simulera nya algoritmer och 
funktioner. Det är meriterande om du är kunnig inom 
området digitalradiokommunikation, och behärskar as-
semblerprogrammering och C/C++. Vi vänder oss både 
till dig som just har avslutat dina högskolestudier och 
till dig som redan idag arbetar inom några av vara tek
nikområden. 

Kontakta: Johan Backman, 08-764 17 74, Johan.back
man Sera.ericsson.se. Ansökan: Signalbehandling -
GSM, Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Pettersson, 
164 80 STOCKHOLM, ingegard.pettersson@era.erics-
son.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Programutvecklare, 
testverktyg 
Vid mjukvaruenheten som utvecklar GSM-stacken i mo
biltelefonerna, finns en testsektion som tar fram test
miljöer, utvecklar testverktyg, stödjer utvecklingsarbetet 
och testar GSM-stacken innan den levereras till olika 
produkter runt om i världen. Eftersom vi är en väsentlig 
del av utvecklingsprocessen, ställer vi naturligtvis höga 
krav på vara medarbetare. Gemensamt för oss som ar

betar i testsektionen är alt vi är problemlösare med 
djup kunskap om GSM-systemet Vi arbetar nära ut-
vecklarna och deltar genom hela projektet Vårt ar
betsområde är alltså brett och utvecklingspotentialen 
stor. Vi strävar hela tiden efter att höja vår kompetens 
och år öppna för nya idéer. 

• Inom testsektionen ansvarar vi själva för specifika
tion, design, implementering och testning av vara verk
tyg, som används vid flera utvecklingscentra inom Erics
son. Som programutvecklare arbetar du med att ut
veckla SW-testverktyg, som kopplar samman olika test
utrustningar till en fungerande plattform. Du kommer 
att ha ett nära samarbete med SW-designers, som ar
betar med att implementera nya funktioner för kom
mande mobiltelefoner, såsom WAP och CPRS. I ditt ar
bete kommer du att bygga upp ett djupt kunnande in
om CSM och angränsande teknologier, samt få en bred 
programmeringskunskap. Utvecklingsmiljön är primärt 
MS Visual C/C++ under Windows NT. 

Din bakgrund är civilingenjör eller motsvarande. Du 
är innovativ och initiativrik, och har förmågan att driva 
mindre projekt själv, från idéstadiet till färdig produkt. 
Du har också ett stort intresse för programmering. Erfa
renhet av Windows-programmering, realtidssystem, 
kommunikations-programmering och protokollhanter
ing är meriterande. 

Kontakta: Anders Petersson, 046-19 39 09, anders.pe-
tersson@ecs.ericsson.se. Ansökan: Programutvecklare, 
testverktyg - Ref. G009, Ericsson Mobile Communica
tions AB, Personalenheten, 221 83 LUND, personalen-
heten@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Testkoordinator EDGE 
• Vid mjukvaruenheten som utvecklar GSM-stacken i 
mobiltelefonerna, finns en testsektion som tar fram 
testmiljöer, utvecklar testverktyg, stödjer utvecklingsar
betet och testar GSM-stacken innan den levereras till 
olika produkter runt om i världen. Eftersom vi är en vä
sentlig del av utvecklingsprocessen, 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 ar
betsområde är alltså brett och utvecklingspotentialen 
stor. Vi strävar hela tiden efter att höja vår kompetens 
och är öppna för nya idéer. 

EDGE är en ny standard för att öka hastigheten vid 
dataöverföring. Vi behöver en självständig och drivande 
person för att leda mjukvarutestningen av EDGE. I job
bet ingår att planera och leda testarbetet Detta sker i 
nära samarbete med projektledare, utvecklare och tes
tare. Du är civilingenjör med erfarenhet av testning eller 
projektledning. 

Kontakta: Håkan Lindvall, 046-19 42 90, hakan.lind-
vall@ecs.ericsson.se. Ansökan: Testkoordinator EDGE -
Ref.GOlO, Ericsson Mobile Communications AB, Perso
nalenheten, 221 83 LUND, personalenheten@ecs.erics-

EERICSSON INFOTECH AB, KARLSTAD 

Support Engineer -
Modification Handling & 
Customer Support 
Produktområde Maintenance and Customer Support, 
MCS, år ansvariga för produkter som stöder hela Erics
son inom processerna Modification Handling and 
Customer Support Vi år också ansvariga för process
beskrivningar inom detta område. Vår produktportfölj 
består av ett antal produkter som på olika satt kommu
nicerar med varandra. För flera av produkterna är vi 
produktägare. Vara kunder kommer från olika Ericsson 
bolag och vara produkter används av bortåt 20000 
användare. Exempel på produkter är MHweb, MSS, 
GPMS, TRtool, MHS, SRHtool, MHADtool. 

• Vårt åtagande sträcker sig från produktledning, ana
lyser, förstudier, design, installationer, implementatio-
ner, utbildning, förvaltning till support Som Support 
Engineer får Du arbeta med: Analys, test och åtgärdan
de av inkomna ärenden. Installation/Implementation 
av ClearDDTS Planering och deltagande i test En stor 
del av arbetet är i direktkontakt med vara kunder och 
användare och/eller tillsammans med projektgrupper 
inom produktområdet Initiativ och kundorientering är 
viktiga faktorer i arbetet 

Du skall ha erfarenhet av Unix och nätverk Erfarenhe
ter av SQL-databaser och ClearDDTS värderas högt. 
Kunskaper i Modification Handling, Customer Support, 
AXE eller produkten ClearQuest är ett plus. Som männi
ska är Du utåtriktad, analytisk och lugn. Du kan hantera 
flera saker samtidigt, är serviceinriktad och självständig. 
Du är även strukturerad i arbete och i dokumentation. 
Du bör tidigare ha arbetat med support och test Eng
elska behärskas i tal och skrift 

Kontakta: Roff Medina, 054-29 43 40, 
Rotf.Medina@ein.ericsson.se, Maria Hollander, 054-29 
41 27, Maria.Hollander@ein.ericsson.se. Ansökan: 1st 

Support Engineer - Modification Handling & Customer 
Support, Ericsson Infotech AB, EIN/H - Agneta Agnemyr, 
Box 1038, 651 15 Karlstad, AgnetaAgnemyr@ein.erics-
son.se. 

Support Engineer -
Customer Support 
• Vårt åtagande sträcker sig från produktledning, ana
lyser, förstudier, design, installationer, implementatio-
ner, utbildning, förvaltning till support. Som Support 
Engineer får Du arbeta med: Analys, test och åtgärdan
de av inkomna ärenden Installation/uppdrag runt pro
dukten MSS Planering och deltagande i test En stor del 
av arbetet är i direktkontakt med vara kunder och an
vändare och/eller tillsammans med projektgrupper in
om produktområdet Initiativ och kundorientering är 
viktiga faktorer i arbetet 

Du skall ha erfarenhet av WindowsNT, Windows 
95/98 och Nätverk. Erfarenheter av SQL-databaser vär
deras högt. Kunskaper i Modification Handling, Custo
mer Support, AXE eller är ett plus. Som människa är Du 
utåtriktad, analytisk och lugn. Du kan hantera flera sa
ker samtidigt, är serviceinriktad och självständig. Du är 
även strukturerad i arbete och i dokumentation. Du bör 
tidigare ha arbetat med support och test. Engelska be
härskas i tal och skrift 

Kontakta: Rolf Medina, 054-29 43 40, 
RoK.Medina@ein.ericsson.se, Maria Hollander, 054-29 
41 27, Maria.Hollander@ein.ericsson.se. Ansökan: 1st 
Support Engineer - Customer Support, Ericsson Infote
ch AB, EIN/H - Agneta Agnemyr, Box 1038,651 15 Kar
lstad, Agneta.Agnemyr@ein.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING 

Systemtestare 
På enheten Ericsson Radio Systems AB i Linköping 
Center for Radio Network Control, utvecklar vi mobilte-
lefonisystem för vara marknader i Europa och Asien 
(GSM) och Japan (PDS). Även delar av tredje genera
tionens mobiltelefonsystem som bygger på bredban-
dig CDMA-teknik utvecklas av oss. På TSS (Test & Simu
lation Solutionsjarbetar vi med utveckling av simulato
rer och testverktyg för telekommunikation. Vara pro
dukter används för test och verifiering av alla de stora 
mobiltelefonisystemen GSM900/1800/1900, TDMA 
ochPDCvi simulerar också nätverkselement och de
ras uppförande ur ett drift & underhålls perspektiv. Vå
ra kunder finns därmed spridda över i stort sett hela 
världen. För närvarande utvecklar vi system för GPRS, 
WCDMA, inför ett nytt GUI för en av vara simulatorer 
och tar fram en ny plattform för en annan simulator. 

• Som systemtestare på TSS kommer du att arbeta 
med samtliga faser i vara produkters livscykel, från kra
vanalys till underhåll. Du kommer att få jobba med test-
planering, utveckling av testprogram och genomföran
de av tester. Du kommer också att vara ansvarig för 
uppbyggnad och underhåll av testmiljön. 

VI vill att du ska ha vana från CVS och script-pro-
grammering. Som systemutvecklare behöver du också 
att ha vana från programmering. Du kommer att få ar
beta i Unix-miljö och kunskap i Erlang är ett plus. Erfa
renhet från telekommunikation generellt är också önsk
värt Du bör ha arbetat i Unix-miljö men även PC och 
Windows NT. Vana att jobba strukturerat i team eller 
självständigtLämplig bakgrund är civilingenjör eller lik
nande. 

Kontakta: Bo Vallqvist, 013-28 41 40, 
bo.vallcrvist@era.ericsson.se. Ansökan: Ref nr 99-82, 
Systemtestare, Ericsson Radio Systems AB, 
LM/ERA/IVA/FH Anna Fasth, Box 1248,581 12 Linkö
ping, anna.fasth@era.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, KUNGENS KURVA 

Sektionschef, 
elektronikdesign 
Behovet av bandbredd inom telekom- och datakom-
bllämpningar ökar ständigt och överträffar ofta de 
mest agressivt ställda prognoser. Teknologin för att 
mota denna utmaning finns inom Optiska nät och 
WDM (våglängds-multiplexering). WDM är därför den 
snabbast växande teknologin inom telekom idag. Erics
son ser denna teknik som ett viktigt kärnområde och 
ökar därför sin satsning på utveckling av optiska nät
lösningar och nätkomponenter baserade på WDM-tek-
nik. Vår produktfamilj ERION (ERicsson Optical Networ
king) har redan ett fotfäste på marknaden och vi ut
vecklar för närvarande ett tredje generationens system 
som ska klara av att skicka 32 kanaler med 10 Gbit/s 
vardera över flera hundra kilometer fiber. 

• Du kommer att ingå i avdelningen för Optisk 
Systemdesign och vara chef för sektionen för Elektro
nikdesign.Du ska coacha en kompetent grupp på för 
närvarande fem personer som sysslar med implemen
tering av mikroprocessor/FPGA/CPLD-konstruktioner, 
kretsdesign, schemaritning och layout Det handlar i 
första hand om digitala konstruktioner men även ana
log elektronikdesign för optokomponenter ingår. Sek
tionen ska också fungera som interface gentemot pro

duktion. Gruppen ska nu i ett första steg utökas med 3-
4 personer vars huvuduppgift blir att bygga upp en 
transponderdesignverksamhet som tidigare legat i Tysk
land. 

Du är troligen civilingenjör med flera års erfarenhet 
inom analog- eller digitalkonstruktion. Du kan jobba 
självständigt samt har goda samarbets- och ledaregen
skaper. 

Kontakta: Magnus Öberg, chef, Optical Systems Design, 
08-719 20 31, magnus.oberg@etx.ericsson.se, Anita 
Lindqvist Personal, 08-681 21 92, 
anita.lindqvJst@etx.ericsson.se. Ansökan: Sektionschef, 
elektronikdesign, Ericsson Telecom AB, Susanne Hell
berg, KK/ETX/W/H, 106 25 STOCKHOLM, susanne.hell-
berg@etx.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LINKÖPING 

Mättekniker 
Ericsson Mobile Communications AB är inne i ett myck
et expansivt och spännande skede och år i dag ett av 
de världsledande företagen inom mobiltelefoni. Framti
den kommer att erbjuda nya utmaningar för hela före
taget men speciellt för Dig som arbetar hos oss i Linkö
ping. Inom Ericsson Mobile Communications AB i Lin
köping utförs arbete inom hela förädlingskedjan från 
teknikverifiering, via inköp av komponenter och pro
duktion, till distribution av färdiga mobiltelefoner. Anta
let anställda år idag 1600 personer. 

• Nya produkter tas fram i en allt högre takt och på 
mätteknikavdelningen pågår ett fortlöpande arbete 
med ständiga förbättringar för att mota vara kunders 
krav på hög funktonalitet i kombination med enaståen
de kvalitet Vi deltar i både konstruktionsprocessen och 
produktionsprocessen för att tillgodose en god produ-
cerbarhet och kvalitet för vara produkter. Vår verksam
het bedrivs gentemot utvecklingsavdelningar, både in
om och utanför landet, men även hos externa företag, 
universitet och högskolor med fokus på kommande 
teknologier inom: 

Elektronik, Radioteknik, Kodningsteori, Mätteknik, Te
lekommunikation, Programmering. 

Vi söker Dig som är civilingenjör med erfarenheter in
om ovan nämnda ämnesområden eller som kan tänka 
Dig en tjänst som teknisk delprojektledare i ett produk
tprojekt. Eftersom Ericssons koncernspråk är engelska 
bör du behärska det i både tal och skrift 

Kontakta: Anders Persson, 013-287 138, anders.pers-
son.ap@ecs.ericsson.se. Ansökan: MÄTTEKNIKER, Erics
son Mobile Communications AB, LI/ECS/CM/HAS Cari
na Nyberg, Box 1996,581 19 LINKÖPING, carina.ny-

?ecs.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

System Engineers 
Radio Network Competence Center, GSM Macro and 
MicrocellsWe develop Radio Network functionality for 
the future, both forAXE-based GSM and for IP-based 
GSM for outdoor purposes. We are also responsible for 
methods and guidelines for existing Radio Networks. 
We base our design and guidelines on simulations and 
Held trials in live networks. 

• We are looking for appliciants with Radio Network 
and OSS experience, especially Cell Planners and Opti
mization Engineers. Knowledge in Matlab and simula
tions is very useful too. An excellent opportunity to get 
a wide system understanding. 

Contact Lennart Blixt, +46 8 757 24 78, 
lennartblixt@era.ericsson.se. Application: System Engi
neers, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Almb-
lad, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.erics-
son.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Micro-controller 
programmerare 
• Till vår tillbehörsenhet söker vi nya medarbetare. Vi 
utvecklar allt från AC/DC-adaptrar, batterier, hands-free 
till avancerade trådlösa tillbehör. De flesta tillbehören 
innehåller någon form av u-processor. 

Nu behöver vi förstärka vår mjukvarukompetens. Till 
de flesta av vara tillbehör använder vi enkla mikro-con-
trollers eller specialgjorda ASICs. Du kommer att arbeta 
med dels hårdvarunära programmering i företrädesvis 
C, men framför allt med strukturering av mjukvaran i 
vara controllers. Erfarenhet av strukturering av kod för 
inbyggda system och hårdvarunära programmering är 
önskvärd. Kännedom eller erfarenhet av hårdvarukon-
struktion är ett plus, eftersom förståelsen för hur hård
varan fungerar är väsentlig. 

Arbetsuppgifterna kan innehålla viss hårdvarukon-
struktion. Vara konstruktioner tillverkas på fabriker i oli
ka delar av världen vilket innebär en del utlandsresor. 
Du är civilingenjör eller mellaningenjör och arbetar idag 
med hårdvarunära programmering och systemering av 

'*> 

x\ 

•i* 

mailto:ner@era.ericsson.se
mailto:ingegard.pettersson@era.ericsson.se
mailto:heten@ecs.ericsson.se
http://Sera.ericsson.se
http://son.se
mailto:tersson@ecs.ericsson.se
mailto:heten@ecs.ericsson.se
mailto:vall@ecs.ericsson.se
mailto:Rotf.Medina@ein.ericsson.se
mailto:Maria.Hollander@ein.ericsson.se
http://son.se
mailto:RoK.Medina@ein.ericsson.se
mailto:Maria.Hollander@ein.ericsson.se
mailto:Agneta.Agnemyr@ein.ericsson.se
mailto:bo.vallcrvist@era.ericsson.se
mailto:anna.fasth@era.ericsson.se
mailto:magnus.oberg@etx.ericsson.se
mailto:anita.lindqvJst@etx.ericsson.se
mailto:berg@etx.ericsson.se
mailto:son.ap@ecs.ericsson.se
mailto:lennartblixt@era.ericsson.se
http://son.se


42 J O B B N Y T T KONTAKTEN NR 2 2 0 0 0 

micro-controller mjukvara, eller är nyutexaminerad med 
ratt inriktning. Vi förutsätter att Du behärskar engelska i 
tal och skrift. 

Kontakta: Lars Engelin, 046-19 37 SS, 
lars.engelin@ecs.ericsson.se. Ansökan: Micro-controller 
programmerare - Ref. G023, Ericsson Mobile Communi
cations AB, Personalenheten, 221 83 LUND, persona-
lenheten@ecs.ericsson.se. 

X M E E V B N H H H E W B H H H B W E N N H ^ 

ERICSSON RADIO ACCESS AB. KISTA 

Mekanikkonstruktör 
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd och 
bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi år 
verksamma inom radioaccess system för trådlös telefo-
ni. basstationer, antennära produkter och transmis
sionssystem för analoga och digitala nätverk Huvud
delen av vår verksamhet finns i Kista och vi år idag ca 
1400 anstålida. Inom Ericsson är RSA kant som ett 
okonventionellt men resultatinriktat 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 art vi är flyhänta, snabbfotade, jordnära, 
kundnära och uppfinningsrika. Det handlar verkligen 
om passion för det vi gör. 

• Befattningen som mekanikkonstruktör innebär kon
struktion, beräkning och framtagning av tillverkningsun
derlag samt konstruktionsverifieringar och produk
tionssättning. Arbetet innebär mycket kontakt med le
verantörer och klienter vilket kräver en välutvecklad so
cial kompetens, affärsmässighet och goda språkkunska
per i engelska och svenska. Har du kunskaper i ytterli
gare ett officiellt EU-språk är detta en merit. 

VI söker dig som är civilingenjör M eller motsvarande. 
Du har erfarenhet av mekanisk konstruktion i utveck
lingsprojekt, 3D CAD, gärna Unigraphics samt erfaren
het av prototypframtagning under tidspress. Har du 
kännedom om EMC, kylning och byggsätt är detta meri
terande. Som person är du drivande och har förmåga 
att entusiasmera dina medarbetare. Du har även förmå
ga att arbeta självständigt i konsultroll mot projekten. 

Kontakta: Per Engblom, 08-404 50 66, Pia Bolmgren 
Svensson, personal, 08-585 341 35. Ansökan: Mekanik
konstruktör X, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS 
Personal, Box 11,164 93 Stockholm, jobbgrsa.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Teknikinformatörer 
CPI and Implementation Methods S Products, Radio, 
LRN/Z, år en PDU (Product Development Unit) och vi 
utarbetar CPI (Customer Product Information), verktyg 
och installations-materiel. Just nu händer mycket spän
nande inom CPI-områdetlnom sektionen LRN/ZH an
svarar vi för Test Methods and Test Equipment 

• VI är en sektion på 12 glada personer som söker fler 
teknikinformatörer! Vi tar fram testmetoder och test
hjälpmedel för CSM Radiobasstationer och annan ut
rustning på site. Arbetsuppgifter innebär att utifrån fak
taunderlag utveckla testmetoder, verifiera dem i vårt 
lab, samt dokumentera dem som strukturerad informa
tion för definierade målgrupper. Vi använder Tag Tool 
och SGML och skriver på engelska. Du kommer att få 
arbeta under stort eget ansvar i en kompetent omgiv
ning med intressanta uppdrag som kräver stor flexibili
tet Din bakgrund är antingen högskoleutbildad teknik
informatör eller civilingenjör med intresse av kunddo
kumentation, eller motsvarande. 

Kontakta: Mats Persson, 08-585 346 17, matsxpers-
son@era.ericsson.se. Ansökan: Teknikinformatörer, 
Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Petterssonq, 164 
80 STOCKHOLM, ingegard.pettersson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Systemingenjör 
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd och 
bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är 
verksamma inom radioaccess system far trådlös telefo-
ni, basstationer, antennära produkter och transmis
sionssystem för analoga och digitala nätverk. Huvud
delen av vår verksamhet finns i Kista och vi är idag ca 
1400 anställda. Inom Ericsson är RSA kant som ett 
okonventionellt men resultatinriktat 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 upp
finningsrika. Det handlar verkligen om passion för det 
vi gör. 

• I arbetsuppgifterna som systemingenjör ingår syste
marbete gällande radiobasprodukter för CSM, NMT och 
TACS-system vilket innebär tekniskt analysarbete, krav
nedbrytning och aktiv kravuppföljning. All produktut
veckling drivs i projektform. 

VI söker dig som är civilingenjör eller motsvarande 
med erfarenhet från produktutveckling och projektarbe

te. Som person är du initiativrik, flexibel, samarbetsvillig 
samt har helhetssyn och ett konstruktivt tänkande. 

Kontakta: Vrvi-Ann Johansson, 08-404 21 05, Pia Bol
mgren Svensson, personal, 08-585 341 35. Ansökan: 
Systemingenjör X, Ericsson Radio Access AB, 
KI/RSA/HPS Personal, Box 11,164 93 Stockholm, 
jobb a rsa.ericsson.se. 

EERICSSON INFOTECH AB, KARLSTAD 

Sektionschef -
RBS Customer 
Product Information 
EIN/R utgör en central del av PU RNP's verksamhet av
seende utveckling av basstationer för den amerikanska 
och japanska marknaden. EIN/R/I har inom detta om
råde ansvar för att utveckla och beskriva installa
tionsmetoder för radiobaser som utvecklas för dessa 
marknader. Vi jobbar nära utvecklingsprojekten som 
tar fram nya radiobasprodukter. I vårt ansvar ligger att 
påverka användbarheten av RBS produkterna vid in
stallation, beskriva installationsförfaranden och doku
mentera dessa. 

• Till denna enhet söker vi en sektionschef Som sek
tionschef ingår du i avdelningens (EIN RNP's) lednings
grupp. Detta innebär en aktiv roll i utveckling av avdel
ningens planering, ledning och uppföljning. Inom sek
tionen har du ledningsansvar för personal, verksamhet, 
kompetens, kvalitet och kostnader enligt budget. Du är 
även uppdragsansvarig (Assignment Responsible) för 
alla uppdrag på sektionen. I rollen ingår även att delta i 
ledningsgruppen för PPU BSD (Product Provisioning 
Unit - Base Station Development), som är systemägare 
av hårdvaran för radiobaserna i systemen PDC och TD-
MA. Sektionen du skall leda består av 10 glada medar
betare med varierande och bred bakgrund inom radio-
bas- och informationshanterings-området. Vi jobbar i 
huvudsak med SGML för vara manualer men i och med 
att informationen även skall vara tillgänglig on-line 
kommer vi successivt att gå över till XML 

Du som söker denna tjänst bör ha erfarenhet av RBS 
hårdvara och/eller teknikinformation. Då vara samar
betspartner; finns både i Kista, Japan och USA är det 
viktigt att du behärskar engelska i både tal och skrift 

Kontakta: Magnus Alburg, 054-19 31 30, MagnusJU-
burg@ein.ericsson.se, Arne Linder, 054-29 41 92, Ar-
ne.Linder@ein.ericsson.se. Ansökan: Sektionschef - RBS 
Customer Product Information, Ericsson Infotech AB, 
KS/EIN/H - Agneta Agnemyr, Box 1038, 651 15 Kar
lstad, Agneta.Agnemyr@ein.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Sektionschef till vårt 
System Verifieringslabb 
• Även innefattande Test Configuration Management, 
TCMPU WRN's avdelning för System Integration och Ve-
rifiering ansvarar för integration och verifiering av UT-
RAN noderna (UMTS Terrestrial Radio Access 
Networks). Tillsammans med core-nät utvecklarna PU 
CSS och PSS kommer vi dessutom att ansvara för inte-
greration och verifiering av det kompletta Wideband 
CDMA systemet. Vidare kommer vi att ansvara för mul-
tivendor tester över air interface och mot externa core-
nät Tillsammans med vår basstationsnod har vi precis 
färdigställt ett verifierings labb på 1800 kvm. De första 
testema har just dragit igång och om drygt 1,5 år ska 
komersiell lansering av 3:e generationen mobiltelefon
system göras. Switch och basstations noderna bygger 
på Ericssons modemaste HW, en ATM baserad Cello
kärna. O&M noden är en sw-applikation snurrande på 
en Sun server. 

Ansvarsområdet innefattar: Kistas!/Ericssons?/Värl-
dens? modernaste verifieringslabb. Att vi testar på ratt 
HW (State of the art, Ericssons modernaste) och SW. Att 
vi har tillräckligt antal fungerande testplatser. Att vi har 
tillräckligt med testutrustning (Även det State of the 
art). Att bygga upp verifieringsmiljö för samtester med 
externa mobilleverantörer samt externa corenät leve
rantörer. Med andra ord: Att ha (h)järnkoll på labbet. 

Vi vänder oss till dig som gjort det förr, har stor social 
kompetens och som kan säkerställa att vi bygger ratt 
från början. 

Kontakta: Johan Ekblom, +46 8 757 38 99, johan.ek-
blom@era.ericsson.se, Asa Djärv, personal, +46 8 404 
44 29, asa.djarv@era.ericsson.se. Ansökan: Sektion
schef - System Verifieringslabb, Ref nr R/H 1386, Erics
son Radio Systems AB, KI/ERA/RHS Inger Holmgren, 
SE-164 80 STOCKHOLM, ansokan.PU-WRN@era.erics-
son.se. 

ERICSSON TELECOM AB, ÄLVSJÖ 

Project Configuration 
Manager 
Product Unit IP Telephony is responsible for IP Telepho
ny products and solutions, we are part of Business Unit 
Data Networks and IP Services. Our mission is to 
establish Ericsson as a market leader in the emerging 

IP Telephony market Our first set of products are today 
commercially deployed around the world, major custo
mers include Delta Three and Interoute. The PU has ac
tivities in Sweden, Norway and USA The location is Älv
sjö in Stockholm. For the function Project Office and 
Quality we are now looking for the following person. 

• As a project configuration manager you are working 
with CM in one or two projects. The work comprises 
following areas: Establishment of baselines Handling of 
changes to baselines Product Structures Keep a confi
guration Item Plan Rational Clearquest set-up for TR re
porting Release web site CD ROM configuration. The 
work is done in close cooperation with the project ma
nager, product management and the project team. We 
have an active and supportive CM team to which you 
will belong. The projects are based at ETX in Älvsjö, ET0 
in Oslo and EUS in Dallas. You will report to the project 
manager for your daily activities and to the PUs CM ma
nager in other CM issues. 

Suitable experience and profile We believe that you 
fulfill some of the areas below: Configuration Manage
ment experience Be able to keep things in order Clear-
quest knowledge or able to learn Eager to learn new 
things and improve CM Internal Product Web: http://ip-
telephony.ericsson.se/ External Product web: 
http://www.ericsson.se/ipservices/ipservices.shtml 

Contact: Hans Norelius, Project Office and Quality Ma
nager, 08-719 16 97, Sherine Arafa, Configuration Ma
nagement Manager, 08-719 93 26. Application: Project 
Configuration Manager, Ericsson Telecom AB, Annette 
Rubio, ÄL/ETX/D/CH, SE-126 25 Stockholm, annette.ru-
bio@etx.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Design av 
användargränssnitt 
• Vi söker Dig som vill designa och specificera de 
framtida användargränssnitten för Ericssons mobiltele
foner. Detta är en spännande utmaning, med tanke på 
kommande marknader, utökad funktionalitet och avan
cerad teknologi. Du kommer att omsätta funktionskra
ven för vara produkter och skapa en design för den 
vanlige användaren. Du kommer att jobba i nära sa
marbete med mjukvara, produktledning och tekniska 
skribenter. För att nå målet kommer Du dessutom ha 
ett nära samarbete med Dina närmaste kollegor, bi a 
genom att ta del av resultaten från användartester. Det 
är viktigt att Du har förmågan att driva och tala för Dina 
egna idéer, samtidigt som Du är lyhörd och kan samar
beta i grupp. VI förutsätter att Du har goda kunskaper i 
engelska såväl i tal som i skrift. 

Din bakgrund är civilingenjör (D, E, F) och Du har er
farenhet/utbildning inom något eller några av följande 
områden: informatik, interaktionsdesign, beteendeve
tenskap och kognftion. 

Kontakta: Johanna Isberg, 046-19 30 52, johanna.is-
berg@ecs.ericsson.se. Ansökan: Design av användar
gränssnitt - Ref. C003, Ericsson Mobile Communica
tions AB, Personalenheten, 221 83 LUND, personalen-
heten@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

EDGE Standardisering 
Evolutionen av CSM (EDCE) kommer att erbjuda vä
sentligt högre datahastigheter än dagens CSM. Stan
dardisering av EDCE fas 2 påbörjas nu, i £757 för Euro
pa och i TI för USA Denna fas omfattar helt nya krav 
och skiljer sig väsentligt från EDCE fas I. 

• Vill Du vara med att skapa EDGE? I arbetsuppgifterna 
ingår att bevaka dessa nya kravställningar samt att 
kommunicera dessa i organisationen. Detta så att vi på 
mobilsidan kan påverka standarden så att den blir 
gynnsam för oss. Du kommer att ingå i vår standardi
seringsgrupp för GSM och vi erbjuder Dig en spännan
de arbetsmiljö med många kontakter både inom Erics
sonkoncernen och externt med vara globala kunder. 

Din bakgrund är civilingenjör (E/F/D) med några års 
erfarenhet och intresse inom något/några av följande 
områden; GSM, GPRS, UMTS, WAP, IP-standardisering 
och diverse multimedia protokoll. Som person är Du 
initiativrik, drivande och kommunikativ. Vi förutsätter att 
Du behärskar engelska i tal. 

Kontakta: Niklas Stenström, 046-19 34 57, niklas.sten-
strom@ecs.ericsson.se. Ansökan: EDGE Standardisering 
- Ref. G004, Ericsson Mobile Communications AB, Per
sonalenheten, 221 83 LUND, 
personalenheten@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING 

Systemutvecklare 
för AXE-simulering 
Pä enheten Ericsson Radio Systems AB, Center for Ra
dio Network Control, utvecklar vi mobiltelefonisystem 

för vara marknader i Europa och Asien (CSM) och Ja
pan (POS). Även delar av tredje generationens mobilte
lefonisystem som bygger på bredbandig CDMA-teknik 
utvecklas av oss. På TSS (Test S Simulation Solution) 
arbetar vi med utveckling av simulatorer och testverk
tyg för telekommunikation. Vara produkter används för 
test och verifiering av alla de stora mobiltelefonsyste
men CSM900/I800/I900, TDMA och PDC Vi simule
rar också nätverkselement och deras uppförande ur ett 
drift & underhålls perspektiv. Vara kunder finns därmed 
spridda över i stort sett hela världen. För närvarande 
utvecklar vi system för GPRS, WCDMA, inför ett nytt CUI 
för en av vara simulatorer och tar fram en ny plattform 
för en annan simulator. 

• Som systemutvecklare för AXE-simulering på TSS 
kommer du att arbeta med samtliga faser i vara pro
dukters livscykel, från kravanalys till underhåll.Du kom
mer att få jobba med simulering av drifts och under
hållsfunktioner i AXE-system. Du skall tillsammans med 
kund bestämma hur olika AXE-funktioner skall simule
ras. 

Erfarenhet från AXE, speciellt drifts och underhålls
funktioner, är önskvärt. Du behöver ha vana från pro
grammering. Du kommer att få arbeta i Unix-miljö och 
kunskap i Erlang är ett plus. Erfarenhet från telekom
munikation generellt är också önskvärt. Du bör ha arbe
tat i Unix-miljö men även PC och Windows NT. Vana att 
jobba strukturerat i team eller självständigt. Lämplig 
bakgrund är civilingenjör eller liknande. 

Kontakta: Bo Vallqvist, 013-28 41 40, 
bo.vallqvist@era.ericsson.se. Ansökan: Ref nr 99-83, 
SYSTEMUTVECKLARE FÖR AXE-SIMULERING, Ericsson 
Radio Systems AB, LM/ERA/LVA/FH Anna Fasth, Box 
1248, 581 12 Linköping, anna.fasth@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING 

Manager for the BSC 
Project- and Process Office 
• We are looking for a new manager for LVG/P, which 
is an organisation responsible for: Provisioning of pro
ject managers and project management roles within 
BSC Node projects. Project road maps for all projects 
run within the BSC organisation. Resource manage
ment for the BSC organisation. Assignment handling 
within the BSC organisation. Handling and coordinga-
tion of agreements and assignments on yearly level. 
Process management and overall methods, tools and 
improvements coordination within the BSC organisa
tion. 

This position is to a large part an operative role regar
ding projects and resource management within the 
BSC organisation, but responsibilities specifically con
nected to LVG/PC are e.g: Member of LVG management 
team and MT BSC. Chairman of LVG Project follow-up 
meetings. Chairman of BSC OSG. Member of BSS OSG. 
Member of LVG SEPG. Reporting compiled and analy
sed results of each BSC resource planning to BSS ma
nagement Chairing monthly meetings between BSC 
(LVG) and SPM (LVX).Line- and human resource mana
gement for the staff at LVG/P. 

More information regarding responsibilities for LVG/P 
can be found in the document ERA/LVG/P-99:025 Uen. 
(https://docstore.lmera.ericsson.se/ERA/LVG/P-
99:025JJen:pA2) 

Contact: Åke Sundelin (The present LVG/PC), 070-637 
43 04, ake.sundelin@era.ericsson.se, Johnny Aaroe 
(The manager for LVG), 070-523 01 98, 
johnny.aaroe@era.ericsson.se. Application: Ref No 00-
11, Manager for the BSC Project- and Process Office, 
Ericsson Radio Systems AB, LM/ERA/LVA/FH Ulla-Britt 
Johansson, Box 1248, 581 12 Linköping, ulla-britt.jo-
hansson@era.ericsson.se. 

WtKKKKKKKKKKKI^KKSK^mBmKKSStffmBMKKnKKKKKKKmnM 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Produktionstekniker 
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktion
senhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring 800 
personer av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio 
Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är till
verkning av radiobasstationer till mobilnät 

• Du kommer att arbeta med att utveckla, introducera 
och förvalta tekniska metoder och hjälpmedel inom 
området montageteknik, främst med inriktning på 
kretskortsmontering. I arbetsuppgifterna ingår även att 
forma och leda samarbetsgrupper inom produk
tionsteknik samt att delta i olika nätverksgrupper in
ternt och externt inom Ericsson. 

Vi söker dig som är civilingenjör med inriktning 
elektronik/maskin eller gymnasieingenjör med erfaren
het från kretskortstillverkning med avseende på mon
teringsteknik, beredning samt programmering av mon
teringsmaskiner. 

Du bör även ha erfarenhet av arbete med de flesta 
delar inom monteringsteknik för kretskort såsom sc-
reentryckning, komponentmontering, omsmärtnings-
lödning, automatisk vision, manuell montering samt 
manuell lödning. 

Har du kunskap om Fuji monteringsmaskiner och Fuji 
Cam är detta en merit Som person är du initiativrik, dri
vande, förändringsbenägen, praktiskt lagd, positiv samt 
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har lätt för att samarbeta. Vi förutsätter att du har goda 
kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. 

Kontakta: Johan Fröjd, 08-404 47 33, Björn Eriksson, 
08-757 39 51, Per-Gunnar Nyström, personal, 08-764 
15 39, Ansökan: Produktionstekniker, Ericsson Radio 
Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11,164 93 Stock
holm, jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

System Designer New 
Datacom Services in GSM 
Base Station Systems 
We are a part of Product Unit BSS and work with 
system design of our GSM BSS (Bose Station System). 
Our responsibilities include traffic handling in BSS, da
ta services and standardisation activities. We now look 
for an engineer ready for new challenges working with 
early system design. 

CSM datacom will take off now! We will keep egual 
steps with UMTS making multimedia services work ni
cely in the future GSM/UMTS dual-standard networks. 
With us you will work with early analysis of hot features 
like EGPRS and Voice over IP over GPRS and propose 
technical solutions for these within our GSM Base Sta
tion System (BSS). We co-operate with other Ericsson 
development centres in Sweden and abroad. An impor
tant part of our work is to be active in GSM standardi
sation, to influence it and to create the new services. 
We are something for you that are attracted by the 
combination of datacom and radio! 

• We look for you who want to work as a system de
signer. You will drive and participate in technical pre-
studies of new datacom services that are planned for 
future BSS system releases. You have a Master of Scien
ce degree in engineering or equivalent. Experience of 
mobile telephony, mobile datacom, data communica
tion protocols or similar is needed. You have the ability 
to quickly get a system overview of complex technical 
problems and you like being a co-ordinating force. 

Contact: Martin Bakhuizen, +46 8 764 11 33, 
martin.bakhuizen@era.ericsson.se. Application: System 
Designer New Datacom Services in CSM Base Station 
Systems, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Al-
mblad, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Expert på IP-säkerhet 
Produktenheten Bredbandiga Radionät (Product Unit 
Wideband Radio Networks) ligger i Kista och på avdel
ningen WCDMA Radio Network Management utvecklar 
vi driftstödsystem vars uppgift år att styra och övervaka 
WCDMA basstationer och radionätstyrnoder. Det är ett 
helt nytt system, byggt med moderna teknologier som 
Java, CORBA, XML, HTML, etc, och det ska exekvera på 
UNIX och NT datorer. 

• VI söker en systemledare med fokus på IP-säkerhet 
inom ett av Ericssons viktigaste projekt - utveckling av 
nya system och produkter för Ericssons bredbandiga 
mobiltelefonsystem, tredje generationen, UMTS. Syste
men bygger på bredbandig CDMA (WCDMA) radiotek
nologi och ATM Transmission. Som systemledare hos 
oss kommer du att ingå i en grupp som är ansvarig för 
den överordnade systemeringen av driftstödsystemen 
samt det IP-nät som används för kommunikationen 
mellan dessa system och de trafikala noderna (bassta
tioner etc). Du kommer bi a att arbeta med kravdefini
tion, programvaruarkitektur och utvärdering/val av tred-
jeparts-produkter. 

Du har flera års erfarenhet av framtagning av säker-
hetslösninger, inklusive kännedom om tillämpliga stan
dards och produkter. Erfarenhet av de teknologier vi an
vänder (se ovan) är naturligtvis meriterande. Du måste 
även ha goda språkkunskaper i både svenska och eng
elska. 

Kontakta: Ulf Larsson, 08-764 14 29, 

ulf.larsson@era.ericsson.se. Ansökan: Expert på IP-sä

kerhet - Ref nr R/H1392, Ericsson Radio Systems AB, 

KI/ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, 

ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se. 

mmmmmmmmmmKmmmmiiimmmmsni 
ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ 

Programvaruutvecklare 
Vi har redan en state of the art' plattform! Nu behöver 
vi en motsvarande utvecklingsmiljö. Vår enhet på Erics
son Utv. AB utvecklar ett nytt distribuerat realtidsopera
tivsystem, TelORB, med många revolutionerande egen
skaper v.b. robusthet och flexibilitet Produkten utgör 
en plattform som flera av morgondagens telekom. 
Tillämpningar kommer att byggas på. Vi arbetar i tek
nikens absoluta framkant med det senaste inom objek-
torienterade språk och standarder som tex. Java och 
Corba. Enheten ansvarar även för en egenutvecklad 
distribuerad och objektorienterad databashanterare. 

• Vår konstruktionsmiljö utgörs främst av SUN/Solaris, 
och PC med GNU:s programmeringsverktyg. Arbetet be
drivs småskaligt med ett minimum av byråkrati.lntres-
set för TelORB har ökat explosionsartat och en mängd 
projekt inom Ericsson utvecklar redan, eller står i start
groparna för att utveckla tillämpningar på TelORB. För 
att underlätta för alla nya användare behöver vår nuva
rande utvecklingsmiljö genomgå en kraftfull förbättring. 
Vi avser därför att skapa en enhet som ska ansvara för 
att ta fram en ny konstruktionsmiljö för applikationsut
veckling på vår systemplattform. 

Vi söker nu programvaruutvecklare till den nya grup
pen. Som programvaruutvecklare får du ansvara för he
la konstruktionskedjan, från den inledande designen till 
själva implementationen och testningen. Vi tror att du: 
Har goda kunskaper och erfarenheter i C++/Java Är ci
vilingenjör med datainrikning eller har motsvarande 
kompetens Har erfarenhet av att jobba med integrera
de utvecklingsmiljöer Är teknikglad och har förmåga 
och intresse av att snabbt ta fram prototyper då så be
hövs. 

Kontakta: Mike Williams, 08-727 30 28, mike.willi-
ams@uab.ericsson.se, Alexander Larruy, 08-727 38 86, 
alexander.larruy@uab.ericsson.se. Ansökan: Program
varuutvecklare, Ericsson Utvecklings AB, Birgitta Friis, 
Box 1505 125 25 Älvsjö, birgitta.friis@uab.ericsson.se. 

Chef TelORB' 
• Vi söker nu en chef till den nya enheten.Som chef 
för den nybildade gruppen får du ansvaret för att bygga 
upp verksamheten kring det nya konstruktionsstöd
systemet Eftersom enheten är starkt teknikfokuserad 
tror vi att även du som chef: Har kunskaper i C++/Java 
Är civilingenjör med datainrikning eller har motsvaran
de kompetens Har erfarenhet av att jobba med integre
rade utvecklingsmiljöer Är en teknikglad person med 
en stor portion entrepenöranda. Låter det intressant? 
Kontakta i så fall: 

Kontakta: Mike Williams, 08-727 30 28, mike.willi-

ams@uab.ericsson.se, Alexander Larruy, 08-727 38 86, 

alexander.larruy@uab.ericsson.se. Ansökan: Chef Te

lORB', Ericsson Utvecklings AB, Birgitta Friis, Box 1505 

125 25 Älvsjö, birgitta.friis@uab.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KISTA 

Serviceingenjör 
IC Production & Sourcing FAB51, BIP & MOS Wafer Fab 
Microelectronics är en affärsverksamhet inom Ericsson 
som utvecklar, tillverkar och säljer avancerade produk
ter inom områdena mikro- och optoelektronik till värl
dens mest krävande kunder. Vi är ca 1300 anställda 
och vi finns i Kista. Enheten tillverkar integrerade kret
sar på kisel så som: RF-power transistorer till basstatio
ner Högspända linjekretsar, SLIC RF-kretsar till mobilte
lefoner. Då vi ser en kraftig expansion framför allt inom 
produktområdet RF Power behöver förstärka vår servi
ce grupp och söker dig som vill arbeta som service
ingenjör. 

• Befattningen innebär ansvar för service och löpande 
underhåll på avancerade utrustningar för halvledartill-
verkning. Du kommer även att ha kontakter med leve
rantörer av utrustningar och system samt medverka vid 
nyanskaffningar. 

Som person skall Du vara initiativrik och vilja arbeta i 
en organisation som ställer stora krav på att man tar 
eget ansvar. Det är viktigt art Du har god förmåga att sa
marbeta väl med olika kategorier av människor och det 
är ett krav att Du kommunicerar väl. Du har teknisk 
gymnasiekompetens och goda kunskaper i svenska och 
engelska. Erfarenhet av högvakumsystem, elektrisk fel
sökning, CVD/PVD utrustningar och jonimplantering är 
meriterande. Tjänsterna är heltid och förlagda till dag, 
natt och helgskift 

Kontakta: Jonas Grönvall, 08-757 47 72, jonas.gron-

vall@eka.ericsson.se. Ansökan: SERVICEINGENJÖR 

Ericsson Components AB, Microelektronics, Per Frimo

dig, 164 81 Kista, per.frimodig@eka.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Provningsberedare 
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktion
senhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring 800 
personer av totalt co 1400 anställda vid Ericsson Radio 
Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är till
verkning av radiobasstationer till mobilnät 

• Du kommer att arbeta med att ta fram utrustning för 

produktionstest för produkter som tillverkas i Kistafabri

kens regi. Detta innebär specificering av provplatser, 

mätsystem samt programmering. I arbetet ingår även 

utbildning av den personal som ska använda utrust

ningen. 

VI söker dig som har högskoleutbildning (120 p) 

med inriktning elektronik/mätteknik eller motsvarande 

kunskap tillägnat genom yrkeserfarenhet. Du har erfa

renhet av RF mätteknik, programmering i C/C++ och 

HP-VEE samt testning av RF elektronik. Som person är 

du drivande, kreativ, analytisk samt att du trivs med att 

jobba såväl enskilt som i grupp. 

Kontakta: Mans Frisk, 08-404 52 80, Per-Gunnar Nyst
röm, personal, 08-764 15 39. Ansökan: Provningsbere
dare, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Personal, 
Box 11,164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 

LUND 

Programutvecklare 
WAP klienter 
• Du kommer att arbeta i en kreativ grupp som ut
vecklar en plattform för WAP-klienter i vår terminal 
mjukvara. VI har många spännande utmaningar framför 
oss - PUSH teknik, WTA-teknik som möjliggör att från 
script anropa telefoni och annan intern mobilfunktiona
litet samt WTLS-teknik som adderar transport och ses
sionssäkerhet 

Dina huvudarbetsuppgifter blir att i ett team granska 
produktlednings- och specifikationskrav, designa ny 
WAP-funktionalitet samt implementera densamma. Ef
tersom WAP-modulen återanvänds i flera produkter 
kommer Du i Ditt arbete att ha mycket kontakt med ut
vecklingscentra inom Ericsson, varför Du bör vara be
redd på en del resor. Utvecklingen sker i C i en modern 
utvecklingsmiljö via verktyget MS Visual Studio. För CM-
hanteringen utnyttjas Rationals Clearcase. 

Du behöver behärska engelska fullt ut samt vara öp
pen för att samarbeta och kommunicera med andra. 
Din bakgrund är civilingenjör eller motsvarande med 
ett stort intresse av programvaruutveckling WAP och In
ternet Standards. Har Du dessutom erfarenhet inom 
några av följande områden: WAP, maskinvarunära pro
grammering eller inbyggda realtidssystem är det meri
terande. 

Kontakta: Sven Tryding, 046-19 33 53, 

sven.tryding@ecs.ericsson.se, Barbro Julen, 046-19 39 

02, barbro.julen@ecs.ericsson.se. Ansökan: Programut

vecklare WAP klienter - Ref. G017, Ericsson Mobile Com

munications AB, Personalenheten, 221 83 LUND, per-

sonalenheten@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Instrumentansvarig 
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktion

senhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring 800 

personer av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio 

Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är till

verkning av radiobasstationer till mobilnät 

• I din roll som instrumentansvarig kommer du att 
agera teknisk support gällande instrumenthantering 
gentemot fabrikens tillverkningsenhet Du kommer des
sutom art arbeta med kalibreringsadministration gente
mot underleverantör samt ankomstkontroll av ny-
anskaffade instrument 

VI söker dig som har teknisk gymnasieutbildning 
med inriktning el- och RF-mätteknik. Du har erfarenhet 
av RF-mätinstrument och kalibrering samt PC-kunskap i 
Microsoft Officepaketet Som person är du flexibel, nog
grann och har lätt för att samarbeta. 

Kontakta: Bo Lindqvist 08-757 32 31, Per-Gunnar 
Nyström, personal, 08-764 15 39. Ansökan: Instrumen
tansvarig, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Perso
nal, Box 11,164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se. 

^ É ^ B H H H H H H H M H H H H H H H H H B H B E V H H H I 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

SW-konstruktör till TDMA 
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd och 
bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi år 
verksamma inom radioaccess system för trådlös telefo
ni, basstationer, antennära produkter och transmis
sionssystem för analoga och digitala nätverk. Huvud
delen av vår verksamhet finns i Kista och vi är idag ca 
1400 anställda. Inom Ericsson är RSA kant som ett 
okonventionellt men resultatinriktat 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 flyhånta, snabbfotade, jordnära, 
kundnära och uppfinningsrika. Det handlar verkligen 
om passion för det vi gör. 

• Software är den enhet inom TDMA som ansvarar för 
utveckling av programvara. VI utvecklar realtidssystem 
för styrning och kontroll av radioprodukter i Ericssons 
basstationer. För dessa ändamål arbetar vi med nya 
processorplattformar, nya verktyg samt med nätverks
teknologi. Vi samarbetar med övriga Ericsson-enheter i 
framtagning av grundteknologi. Din uppgift som SW-
konstruktör blir att skriva program i C och arbeta med 
hårdvarunära programmering. 

Vi söker dig som är högskoleingenjör (120-180 p) 
med SW-inriktning och har goda kunskaper i engelska, 
både tal och skrift. Tidigare erfarenhet av hårdvarunära 
programmering samt mobirtelefoni är önskvärt Har du 
även kunskap i realtidsoperativsystem är detta en merit. 
Du skall tycka om att driva utveckling av programvara i 
nära samarbete med radio- och elektronikkonstruktö
rer. Som person är du initiativrik, uthållig och noggrann 
med god social kompetens. Du ser utmaningar där 
andra ser problem. 

Kontakta: Fredrik Schedwin, 08-757 10 94, Bim 
Ahlström, personal, 08-757 16 74. Ansökan: SW-kon
struktör till TDMA, Ericsson Radio Access AB, 
KI/RSA/HPS Personal, Box 11,164 93 Stockholm, 
jobb@rsa.ericsson.se. 
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ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Datorarkitektur 
och ASIC-Design 
• Du kommer att utveckla och utvärdera hårdvaruarki-
tekturer för processor- och minnessystem för framtida 
mobila terminaler. Fokus ligger på att stödja den höga 
prestanda som framtida applikationer kräver med sam
tidigt mycket strikta krav på effektförbrukning och kise-
lyta. Viss specialiserad ASIC-design kan ingå. Arbetet in
kluderar såväl analyser av de senaste teknologierna och 
processorerna som framtagande av egna lösningar. 

Din bakgrund är Civ.lng., Tekn. Lie, eller Tekn.Dr. i da
torteknik, elektroteknik eller motsvarande. Du ska ha 
stor kunskap om och intresse av digital ASIC-design och 
datorsystemarkitektur. 

Kontakta: Fredrik Dahlgren, 046-19 45 89, frednk.dahl-

gren@ecs.ericsson.se. Ansökan: Datorarkitektur och 

ASIC-Design - Ref. G026, Ericsson Mobile Communica

tions AB, Personalenheten, 221 83 LUND, personalen-

heten@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Mobila applikationer 
• Du kommer att arbeta med framtida avancerade och 
krävande applikationer/programvaror för mobila termi
naler. Arbetet innebär dels att utveckla applikationsvi
sioner, men framförallt att utforska vilka krav de ställer 
på hårdvaran, t ex processorprestanda och minnesbe
hov. Arbetet innebär därför en stor del analys av progra-
mexekvering. 

Din bakgrund är Civ.lng., Tekn. Lie, eller Tekn.Dr. i da
torteknik, datalogi eller motsvarande. Du ska ha stor 
kunskap om och intresse av programvaruutveckling, 
gärna multimediaapplikationer eller Java. Har Du erfa
renhet av simulering eller emulering av programexe-
kvering samt analys av programbeteende är detta meri
terande. 

Kontakta: Fredrik Dahlgren, 046-19 45 89, fredrik.dahl-

gren@ecs.ericsson.se. Ansökan: Mobila Applikationer -

Ref. G027, Ericsson Mobile Communications AB, Perso

nalenheten, 221 83 LUND, personalenheten@ecs.erics-

son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, ÄLVSJÖ 

EMC & Signal integrity 
Manager 
• The department Systems Properties Technology in 
Älvsjö is looking for a Manager. The department is part 
of the Supply & IT organization and we are working 
with services and competence in building systems, buil
ding practices, Environmental management product 
safety, reliability, heat-transfer and standards. You will 
be responsible for a unit working with EMC, signal in
tegrity and overvoltage. 

The person we are looking for must be result ori

ented and be able to work independently and structu

red. Excellent writing and communication in English is 

required. Suitable education is a Masters Degreee in 

Engineering. For this position, it is qualified to have ex

perience from HW-design and/or verification and test 

of EMC signal integrity or overvoltage. Knowledege of 

product management or project leading is an advanta

ge. 

Contact: Jörgen Hedenström, 08-719 21 58, Sara Lysell, 

Human Resources, 08-719 46 07, sara.lysell@etxerics-

son.se. Application: EMC & Signal integrity Manager, 

Ericsson Radio Systems AB, KK/DST/SC, 126 25 Stock

holm 

mniiiii.Mriiii'mi.Liiwirv'ii'iii'h'ii'ir'f tfauii11 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Objekledare -
produktvalidering 
• Till var enhet Product Validation inom Global Custo
mer Services (GCS) i Lund söker vi en objektledare för 
ledning av vara valideringsobjekt i utvecklingsprojekten 
inom Consumer Segment. Arbetet som objektledare i 
GCS-projekten innebär att Du skall koordinera alla vali-
deringsaktiviteter som engagerar medarbetarna inom 
enheten Product Validation. I de tidiga skedena av pro
jektet innebär detta att förse projekten med olika pla
ner för hur valideringsarbetet skall genomföras innehål
lande tid- och resursplanering samt planering av hur 
och i vilka nät vi skall testa vara produkter. 

Under själva valideringsarbetet kommer Du sedan att 
fungera som spindeln i nätet för valideringsarbetet 
samt vara kontaktperson mellan valideringsteamet och 

mailto:jobb@rsa.ericsson.se
mailto:martin.bakhuizen@era.ericsson.se
http://son.se
mailto:ulf.larsson@era.ericsson.se
mailto:ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se
mailto:ams@uab.ericsson.se
mailto:alexander.larruy@uab.ericsson.se
mailto:birgitta.friis@uab.ericsson.se
mailto:ams@uab.ericsson.se
mailto:alexander.larruy@uab.ericsson.se
mailto:birgitta.friis@uab.ericsson.se
mailto:vall@eka.ericsson.se
mailto:per.frimodig@eka.ericsson.se
mailto:jobb@rsa.ericsson.se
mailto:sven.tryding@ecs.ericsson.se
mailto:barbro.julen@ecs.ericsson.se
mailto:sonalenheten@ecs.ericsson.se
mailto:jobb@rsa.ericsson.se
mailto:jobb@rsa.ericsson.se
mailto:gren@ecs.ericsson.se
mailto:heten@ecs.ericsson.se
mailto:gren@ecs.ericsson.se
http://son.se
http://son.se
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CCS pmj i lMMmii men ***** » * * * Br > 
ei RAD p r e d i k a » * * * m*. Inom r m w tor* 
lom otj»»raMder* sket Du ocks* luur tV l i l 4m H l 
dennejlioaVltoriuSAochhtoisgkongomdee^ia 
'4 OOftfml DU lOfflfflK ett1 Vt*f# O O f M S M M *W I t t l f l v * 

l>iOMm«i(*c»,>*«lM»ib««BrM«tio»il>»ii< T lDin 
hH» K» OM » i y t n l l i i i i m I, Rrieor teittteramir 
fnori t mift&Q onvjttruof 

V1v*«ttC)uh*r|c*tr*nr»kkAr»>edemomCSM 
system, hu» o» ar uppbygd* och t^amiem* som Rnn* • 

i» t i n annan k^irvet inhet Som person I» Du mik-

p* engelsk* verte» Du min» betvlnke språket' » I och 
sa. rr 

r 19 37 07. 
t r**dnk lbom, 046-19 $6 

10. hE iEJ i ln t i r r i fnnr i f i i i i j i Anankw OtieiHeili 
re- ProdutUvafaleriog, M M004, Enaesn MoWi Com-
munmbomAB, PenemetinheMn. n i 63 LUHQ pe* 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB 
LUND 

• Det har ar uppgelen tor d f u m « intresserad avett 
arbeta med hefceten *v en produkt i i som kunden 
kommer ett använd* den Arbetet innebar nära kontafc-
ter med bade kurvdrepresantenter 
Oetgerenbredinbkkic 
ivsvamkcvvRnjtoon proramvarutonstnjktion och 
hkrdve/ijkonstruklion. Arbetsuppgdteme omfattar tor 
beredelset, eanoneorsnde och utvärdering ev ty Hem-
prov tom en tneegrer *d del ev den totale utveckling 

bon e l kornett Simuleringår |ör du med SPICE, lex. 

Du I t CMI- der gymrwuieingentär med nigra I n ert a-

och 
otfwj och eWbtfyi * r 

tfs6liei.l6rc«>^r4*n^.d>gsom*rc.v*n*y^ror, 
fto^Hotutt^K^fii MMf cftwvft jyo»rt»tJ*c*njwt|c»f. d iv * 
som vi arbetar med en Mor kontaktyta bor du he UR tö» 
»n samarbeta verksamheten *r i hof grad dynamisk 
ochlörjBky>J»t>v*kWvjBJItnif**r^duh*lc»init. 
«B snabbt kunna anpassa é f samt jo u efrwj mituOv 

I 031-747 15 59, Unhennc-
. So» Union. 031-747 1864. 

L Ansökan: SySEMVERIFIE 
RARE -AEW te» nr OCMX*. Ericsson Microwave Systems 
Aa.t%sotse»ochOtg*ns«tion,43l 64 Mölndal 

t Magnus Oberg, chet Optical Systerns Design, 
06 719 20 Jtmeepusobergaetxencsson se. Anita 
Lindqvist Personal 06-681 21 92. 
An**Leidqvist**txencsson te Ansökan ANAIOG-
ItOWSTRuinOR. Ericsson Metern AS. WL/ITX/VV/H Su-
i w t ) rteRberg1 M » STOCKMOIM Susanne.He». 

HF-Konstruktör 
• Fot *tt klara denne och framtid* utmaningar söker vi 
nu en: HF-KONSTRUIfTÖR. Du kommet ett me,i i sektio
nen for Elektronikdesign Du her erfarenhet ev 
ariatog/digitei hc*frekvensdesign. tema medrediobek-
grund Du kommer att jobba med transponderdesigi i 
vilket innebar att du ska göra bredbendga konstruktio-
ner Wn 0 1 6110 GbR/s. Du ar med heta vägen från 
ide o» sluttig kortlett. Matningar kan du spiv göra i lab-
bet Har du erfarenhet hin Hf-layout och/eHer HF-CAD 
si ar det ett stort plus. Du ar onhngen(ör med några 

*m *dr enhet Product 

Services» Lund tokeri* en »iuinriga»iBli# ete/up-
ê »*aVl pajar •^••^*WR'"BRB2J faew •*39iBBt|BBBjVeaee*T- m^w •eEĵ fnWfj'ajir e]RW f V a w 

»*oproc«j«leriatN^aM««>^er»^e»«>»sewWi»teW 

• Som» 

Du tor ett f 
nema, ett den fungerar • k 

•Tiiiijitim. rt tehrikit nrh m i t t wtvur v i d » <ei 

andra funktioner vekdenngen uB*n p i eke tenterade 
onduktaf M ^ i a e t f iflbeaMfMet dan IWSIM kvaiaifi 
t o » »4»* produkter «u> fbr 

(eEvjfcepen Du Mr om vara ovodukker ekat) C^ledjMi 
kuniu Mivdnde trW Mt hLÉku xkt kunder U M jAnder tia 
<v)o«ltyht*1p.Arbee*t.kWkO«ce*k» l« 

ERICSSON l U I S O n AB, SKELLEFTEÅ 

Product Manager -
PDC Switching Systems 
tri/M/tå Äfll SMCV tÄB y9Qf 4w i w rtipomibmwy fot 
JiwfcftiiiJ ilkii •tVftiiiiJK I I / t\t C I O D i | I M I I I to Jtiyffi 
M U R efeV ftfeeftXArCtNOr) Of Mim O/m W M M f f N S J J O A 

McMefuoj Mto TOC (ond U«W»3i «A# fliftwÉ orthéec-
mmmmmMm^åt^rmtktmietm^tMÉatahmttlåmmmti IMi m M M 

eeewe» *#• r̂ a eaaprveê rFyE' *v fce^eaeeee^B»''*'*^"/ WNeaäerEeeie* »»» * * •» " * * • • 

tootaEij tui u ?>iibii eMMfjeT wdjfi m|nnniiriitt> tefiw 
t vjrUrjur»fnorii«i*Tve»op *v tne CWSJ0 

tektrpé 
r f» , n i n i »Kitj iai • l a n n m t o t » 

»bedmrt av gruppen bida i Und och 
Le* Du 

nar UR tor ett samarbeta i grupp samt a» Du k 
med våt* kunder. 

• A» é tvttem manager you will work «v*h eerty enety-

M ere teudiee. hvouwenient detavaian and follow uo of 

IflttWI WMtMVt »»w flMA €0lfWf)MfyKmtOfi M9é C XpeffitfffKeT 

f#•frniHft Mitiohonii I T U ' n i i T D n LIIKHIII IL UI mim 
%^ vefejeejrebajr vttffVw êveeawv̂  eajer RBBf a v r v r e r n paeva«eâ v̂ aee> W •Jpeee*̂  

Tnu han i Mneii r j t l t w u i tjegrn in ingmnimg 

^** ^^e^t^npe^Pfew n t V FVjnrV eWIW ê ê hPeaTy t6*> fjy*â t*äeey B6TV ej 

1(gflp»t»frJ O W i W M O» COfTlpev'l IVXrefMCJI pTOOtertTH JHO 

JPvew lâ teT fê erWeM t* »^^^e^^pWltpeetn^ W W * JtsW taalpl» 

hn^//viiv»w,»pl»r<v»oni»/-ao*/'top pages/open pot 
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c Magnus Öberg, chet Optxal Systems Design. 
06-719 20 31, magnus.oberg6etxencsson.se. Anita 
Lindqvist. Personal. 06-681 21 92. 
AniU Lindqvist fterxencsson se. Ansökan: HF-KON-
STaukTOR, Encsson Telecom AB, KK/ETX/W/H Susanne 
Helberg 126 2S STOCKHOLM 
Sus*nrwHe«bert«« 

ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB, 
GÖTEBORG 

Oracle - databasutvecklare 
• VI söker nu en dnven Oracle dataoasufvecklare för 
konstruktion av Network Management System (NMS) 
Du kommer främst att arbeta med logisk datamodeller 
ing och dess tyiake reaksenng, databas dokumentation 
m h a verktyget Oreda Designer 2000. rregr*bon hån 

dhsovre^utvetklarenar det galer 
I Du kommer otkae ett *vje i ett nyut-

: Anden lianer »46 910 731 M7(oflke), »46 
70 31J 36 191 mobile). Andervlssner eeptenoson.se 
Appeiabuii; Product Manager - ROC Switching Systerns. 
Erkston tries*. At. goa 920,971 28 LLAIA 

Du bor ha UR tor alt arbeta i ett proyekt team med 
högt i tik och rMu Hon tgcf irwor lör ÖV tetnrjJij IcH 
felelgÉffRéJ, A f t M t V l fHeaf > tffv • l<RTfnéwOrtt>tl fTllefO, M O U 

miete behärska etvjetak* i Ml och sknft. Vt wlettdu 
som söker het en letevent hdgslnleuRMuiiing samt 
ttetat ett per i n erfarenhet *v 0rau4utire<ldaig. kunska 
per om aaukonvnurvkebon ar r 

eUllönnqvistOSI 703 65 87, ulf.lon-
i«Rae»g)irv.liiLjeu»ije. Ansökan: Oracle - Detabasut-

i Data Design AB. Personatav-
i, 412 66 Göteborg 

ERICSSON IRtSOfT AB, SWLLEFTlA 

de 
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ERICSSON RAOIO SYSTEMS AB. KISTA 
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wf i t » B i l » rmi åi i iy i . tXi itw étt«tt mttj H>CA» 
Bjom winiiuji rfr ilT ifyrt to>t Otti oulutTlliiiii V* job-
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M* BO flp UNM pioivonn Ow» OnSMV n%«\-^pviMif 
Ws'ifctj otn VMOl SÉfNl wratvg wlrt V^rtOfH^ ftptvptor 
oth M W L Du huBiieiwi »ompomnnol och per t tp 

I FRCAtti'ie som styr oth 
mem Du ar civ*, eter 

gjwinei'»iig«r gf) mad ertenntut av FRCAer eter 

. H e ore too-

kmq nf mjctmnmy tRpontnctQ if*^nttf% tojoén us *ri 

Datacotn 

6) Work wRh the eacRevg cornbrnabon of radio and da 

Tou are m eapenenced engineer, preterabty »the h-
taknuBen. 

pnonea4«|7«4nn. 

System Design 
»Tour Mak wi» be to develop the features gurmg tncv 
son s RSS the comsreWive edge or me market, extu 
dhng n4aieilimu tcMrerds UMTS *nd new technoRHjtBR 
Me r» The work a muedi <amed out m leams, and e> 

: Anden Essnav. MB 9 M T I M 

70313S6 (9(rw)bilea,MidliirtE|iilit»jlBiillliii a» 
AppfaaeatK SysUm tMenagar DeeeCom • »DC Swettui ig 
Syseem. Enoeo» IneoR A» t » « » t n »tUU* 

s r t T t R t s a * 

Systemverifeerare-AEW 

; Magrv? Öberg chef. Opncal Systems Design. 
OB-719 20 I I , rn*gPU«.oberff et. encssor se AmM 

LimhwrsL Personal. 9»68> I 

NtaenV tmaMSM RmCBMi MB, IQVKIevVt/tHt VnonnE I W 

bert »26 25 5 

bWK Rhone »46140* 47 B» 

Project Office 

system But how shall we verrfy it? You have the com
petence and ideas needed to verify IP-networks Longer 
or shorter hands-on experience is * plus. Contact: Ro
ger Erlandsson, phone »46 8 404 49 42 roger.eriands-
sonatia.erv3son.se 

• You will develop the functionality and methods for 
the radio networks of the third generation GSM. One 
senior position coven EDGE technology, while the ot
her position focuses on set-tuning radio networks. You 
will lead development activities and wil follow the pro-
duct from the earliest stages to the implementation in 
networks. You have several yean enpenence oi radio 

network development Field experience is a definite 

:: Thomas lohensson, +46 8 404 57 40, tho-
masjohanssongeriencsson se Application: We need 
you in the GSM Datacom evolution, Ericsson Radio 

Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCK
HOLM, kerain.almbladgeraericsson.se 

ERICSSON TELECOM AS. KUNGENS KURVA 

Digitalkonstruktör 
8encwetcft-bonc/brecW/ncvnf*le*orTvortdtrfo*om-
Mtnpningar ökar ständigt och överträffar ofta de 
mest agresswt ställda prognoser Teknologin för att 
mota denna utmaning finns mom Optiska nät och 
wm(vågktogck-mult>p*tering).M)M or därför den 
snabbast växande teknohgm inom tektkom idog. Cries-
son ser denna teknik som ett véogt kärnområde och 
ökar därför sin satsnmg pä utveckkng av optiska nät-
I» - - r ••• „ . . i . »»I i . - A - - a a n a - s i i • i 

lOsntngof ocn naototnponentef ooseroor po wum oj*-
I * Vdf produkthmtli £8lON (Efbason Opöcol NHwor-
ktng) hor redan tit foPÖsåt på mofknoöen ocn vt ut-
vtckkjf fot nötvofoftot ett trtGfc otntfot$unétis sysiVni 
som ska klara o* att skicka 32 kanaler med 10 GlH/s 
vardera 6m flera hundra kilometer fiber. 

• För ett klar* denna och framtida utmaningar söker vi 
nuen DIGITAlXONSTRUKTÖR Du kommer ett ing» i 
seldonen för Elektronikdesign VI söker en person för 
design och enplementenng av imkroprocessor/ FP-
CA/CnD i hardvarukonstruktioner Det handlar i första 
hand om d^rtal* kuniliufctiurm men even analog* op-
lokomponenter mger. VI *r i behov av ny* lösnmg*r 
som kräver god kännedom om senela/paraltelU inter
face Wksom even olika typer av mmne sartutekturer. Vi 
arbetar med Encsson-specifik* konstnjlrbonsverktyg för 
schemaritning (Concept) och layout (IPI). Du ar civvl-
eter gyrrwsasveingen|or med erfarenhet mom digitet-
konstruktton 

: Magnus Öberg, chet Optical Systems Design, 
06-719 20 31, nujgnus.obergvjcu.encssonjse, Anita 
Lindqvist Personal. 08-681 21 92. 
Aniu.UndqvirtSetitericsson.se. Ansökan: DtGITALKON-
STRUKTÖR, Ericsson Telecom AB, KK/FFX/W/H Susanne 
Hettberg, 126 25 STOCKHOLM 
Susdwne.l telbwg©rti«KSsOftÄ. 

Optoingenjör. förstärkare 
• För *« bara denruj och kmvtidå\*nmvm$msbto* 
nu en OfnOiNCtNJÖR, fÖ1tSM%A*l Du hxxnmtt m 
trtfi i grupptn för Opoå*^Outonm*tMåtb#å\ 
tn mycket »ioiTip<tentKntmktrtUKfioch Hfellpt* tall 
tiitd ut¥e*Töe>nn| av ny* ootoJu torsttéifkdirt», liontdAtef 
rncd undtiicvwtVeeAfvr rnlbpleOUeOPtiyfjpietd, bcfem-

*iehtrontm Wr ttyfntng och untrol * * K*̂ ta|rk«refT>é. Du 

tW ttHtnivaTv̂ Reî R̂raT BjaBBef tmtrV/eajpvRkiî f̂ tT tjiEkelJijtrkvW tTltBJvliJ f/̂ ieaWVeWVJjn 

evopbsUterstarkare Kan du något om tkiktromkkon-
stiukbon er det ett plus 

Kielerte M*gr<usObeTgoWC»eK*tS,iSiWiiD*aeji. 

0^719 20 31, megnusr^irgaitt inneurje. Anda 

Lindqvist Penorset 08-681 21 92. 
L»ido>*«<etAervjeonjje Ansökan orTOtNGEN-

töR. FÖRSTÄRKARE. Enaeon tetecom Al KK/ETXIrt/M 

Susanne Metoeig, 126 23 STOCKHOLM Susanne Het-

Mtg^tte elisor* 5* 

Opto/Elektronik ingenjör. 
Transpondrar 
• Du kommer ett inga i gruppen t*r Opeadesvjn. En 

laser Om 

uppg*bkraBibansponder»earnett*stanyala*rar.dis-
kuter. med undertr^arvMrer rvakp* bi med motta 

letrerej» m m Du ar 6-

• «Sr att »lar* denna oth rrambde grmammg» viker m 

nwen ANAICWKÄSTRytrfOR. Du kommer *R niga > 

Vi lOtee ett Renen *ned 

b*»tAper ie*«et«wCW««equ»!dCore^ctMet-
n«f»er tS»<tm,pno»e.4t t757l9 l5 
neym >iigj*MW«*jevaena«onse 

(*»e> jtirwu tfmamgtmmt WRtYl 

Magnus Öberg, c M Optxal Systems Design. 
08-71» 20 J l . 
Lindqv-sl rVnonal. 08-68! 21 92. 

omo/vamommcBuijKnfmKmcrimfricy 
im1tmtamm\n/mmriSmmM HLBUII, t » 

http://magnus.oberg6etxencsson.se
http://eeptenoson.se
http://sonatia.erv3son.se
http://kerain.almbladgeraericsson.se
http://Aniu.UndqvirtSetitericsson.se
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ERICSSON RADIO ACCESS AB. K O M 

ASIC-konstruktör -
Digital Radio Design 
MO (Aiufc Carrier Transceiver) Design år en produk-
tutvecklirigsenhet inom Ericsson Rocka Access AS. Vår 
uppgiHaroButvedJciimtoretA^dJoochhryollaUul-
o Comer tekniken fot rodrobasstatsunef mom Ericsson. 
Var produktutveckling baseras pä senaste rån i form av 
nya teorier och teknologier mom rodtoomödet i vår 
uppgift ingår också att blsomrnans med Ericssons 
forskningsenheter mom radioområdet testa och verifie
ra nya tekniker, teknologier, komponenter och metoder. 
AICT Design består idog av ca 80 personer som år to-
kokserode i Kista K befinner oss nu i etublermgsrasen 
för ett produktutveckkngsproiekt av en Mula Carrier 
Transceiver på uppdrog av affärsenheten BUOA 

• Du kommer att arbeta med systemering, design och 
venhenng av komplexa ASIC kretsar för avancerad digi
tal signalbehandling inom radioomridet Digital IF 

Vi söker dig som fc crv*ngen)ör (180 p) med inrikl-
ning elektro eHcr motsvarande alternativt 120 p etotdro-
nik Du har goda kunskaper i digital signalbehandling 
och ASIC/FPGA design (VHDL). Som person ar du inrb-
etivrik, sjatvgaende och tycker om an arbeta i proiekt 
dår samarbete kr en förutsättning 

Kontakta: Olle Schmidt 06-757 06 M, Pia Bolmgren 
Svensson, personal, 06585 541 55. Ansökan: ASIC-
konstruktör - Digital Radio Design Ericsson Radio Ac
cess AB, KI/RSA/HPS Personal. BOK 11. 164 95 Stock-

UTBILDNING 

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB. NACKA 
STRAND 

The unk Enterprise Education is a focused business kne 
withm Product Unit Enterprise Sajiacll Enterprise 
Educobon shall by being a an integrated ond natural 
port or aK Enterprise Solution offerings, educate out 
Partners to set and support our products in o profes
sional way and educate Customers to optimise usage 
61 their Interpose products (improved return on their 
investment) by providing them with competence. 

The Enterprrse Education department has 20 
employees ond has an important role to play m order 
to shorten the TTM and to deliver competence to the 
markets place. We are now looking for a 

Training Product Manager 
• with the task to develop and maintain a Global En
terprise Education Portfolio and a complete certification 
program for Operators, Partners, Distributors, Authori
zed Service Providers as well as Enterprises. 

The Product Manager will ensure that a training port
folio is established. The portfolio shall be advertised 
and distributed in all markets where Enterprise sells so
lutions and products. The Product Manager is also re
sponsible for training projects within his/her area of re
sponsibility, planning information and administration 
of training activities during the development and intro
duction phase. This includes planning and ensuring pi 
lotcourse and train-the-trainer activities. 

We believe you have working experience in an inter
national business environment and preferably experi
ence from didactic environments, project manage-

3rd Generation UMTS/IMT-
2000 opportunities in Japan 

In order to meet the challenges presented by the future 
deployment of a 3rd Generation UMTS/IMT-2000 
Network in Japan the Customer Support Division 
(Nty/S) within Nippon Ericsson is looking for a 
number of highly motivated and talented engineering 
personnel. The majority of these positions are baud in 
Shin Yokohama, however some positions may be based 
in other locations within Japan. 
All positions require a strong customer focus and the 
successful candidate should be able to work well 
utthtn a team environment and be able to work with 
people from a large range of cultural backgrounds. 
English fluency is essential with proficiency in the 

Japanese language being highly desirable. 
For further details regarding Nippon Ericsson K. K ple
ase visit the webpage at: http:llinside.jp.ao.ericsson.se 

System Support Engineers 
(Core Network/Radio 

Network and Applications) 
The successful candidates will be responsible 
for providing implementation system support 
during the installation of the IMT-
2OOO/TJMTS nerwork and then provide first 
line technical support for the network once it is 
in service. The applicant is required to have at 
least 2 years experience in a system support, 
verification or design role in the mobile tele
communications field although applicants with 
a background in fixed networks are also encou
raged to apply. These positions offer an excel
lent opportunity for engineers wishing to move 
into the IMT-2000/UMTS field and a number 
of vacant positions are now open. 

O&M Engineers 
In order to provide the highest level of support 
a UMTS system support help desk is being 
established and will operate 24 hours a day/365 

days a year. Therefore a number of positions 
exist for engineers with system/O&M support 
experience who are able to deal with support 
problems/questions from the customer across a 
wide range of system platforms. These posi
tions offer the opportunity for engineers to gain 
competence across a number of IMT-2000 
related disciplines and system platforms ( e.g. 
Datacoms, ATM, TCP/IP. Cello etc). 

Project Managers 
We are looking for a number of Project 
Managers to work in the Implementation 
Phase of the IMT-2000/UMTS Network in 
Japan. These managers will be responsible for 
managing sub projects involving the deploy
ment of the network in the Radio, Core and 
Service Networks. The applicant should have 
1-3 years experience in a similar role and be 
able to lead a small project team if required. 
Previous experience in dealing directly with 
external customers is also highly desirable. 

Installation Engineers — 
IMT-2000/CMS30 

(Methods and Tools) 
The successful candidates will be involved in 
developing IE Methods & Tools. The duties 
involved include writing description docu
ments for "guides A: rules" that concern 
Switch/Power Installation Engineering for 
IMT20O0 6t CMS30 as part of the IE support 
team and developing/maintaining IE methods 
& tools specific for Japan (local) by coordinating 
with the existing/new methods developed by 
other organizations (eg ERA, EPA. EDD) 
Applicants should have at least 2 previous 
experience in AXE Installation Engineering 
Training as required will be provided and some 
overseas and domestic travel may be necessary. 

There may also be a requirement for some eng
ineers to available at times on an emergency 
support/on call roster. 

For further details or to apply for a position 
above (please clearly indicate what position you 
are interested in) contact: 

Greg Atkinson 
IMT-2000 Network Support Manager 
Customer Support Division, 
Nippon Ericsson K.K. 

E-Mail: Greg.Atkinson@nrj.ericsson.se 
(nrjgreg) 

Phone: * 81 45 4754347 
Fax: • 81 45 475435O 

Make yourself heard. 

ERICSSON 

http:llinside.jp.ao.ericsson.se
mailto:Greg.Atkinson@nrj.ericsson.se
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ment/participation, telecommunication and/or compu
ter business. Since there are a lot of international con
tacts you have to have good English skills, both spoken 
and written. 

Contact Per Bogren, +46 8 422 2210, 
•""er.Bogren gebc.ericsson.se, Göran Carlsson, +46 8 
422 0883, Goran.CarlssonSebc.ericsson.se. Applica
tion: Training Product Manager, Ericsson Business 
Networks AB, HR Helpdesk / Asa Enman, 131 89 
STOCKHOLM, hr.helpdesk@ebcericsson.se. 

VERKSAMHETSUTVECKLING 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

The Local Companies as well as the Market Units all re
quire correct information on the product portfolio. 
Within BMOG we support these requirements with the 
Product Catalogue (PCAT) Tool. This system contains in
formation on the recommended Product Packages. The 
Market Units and the Local Companies uses the data 

j t f i e n preparing the tenders and orders. The Product 
Units enter the product data in the tool. PCAT is con
nected to other systems like PRIM, tendering systems 
and GOLF. PCAT has about 1300 users as of today. 

Assistant System Manager 
• We need to strengthen our group working with 
PCAT. Some of the tasks are: System Requirement Defi
nition, understanding and specifying new requirements 
both for Time to Customer (TTC) and Time to Market 
(TTM) users. User Group Administration, organise and 
administer user groups, both TTC and TTM. Documen
tation & Training, define and initiate development of 
new documentation and training. Process Develop
ment, assist in process work regarding the complete 
flow from tendering to implementation. Implementa
tion, to assist in the implementation of PCAT at diffe

r e n t Market Units and Local Companies world wide. 
To be able to do this, we need you! You should have 

a good understanding of how the Local Companies and 

Market Units work. Previous experience of system ma
nagement and the GSM product portfolio are recom
mended. You need to be fluent in English. Some travel
ling will be required but the main part of the work will 
be done in Sweden. 

Contact: Erland Arvidson, +46 8 764 1206, erland.ariv-
dson@era.ericsson.se, Sverker Elmarsson, +46 8 721 
7087, sverker.elmarsson@era.ericsson.se. Application: 
Assistant System Manager, Ericsson Radio Systems AB, 
LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.al-
mblad@era.ericsson.se. 

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, 
STOCKHOLM 

Human Resources Sweden har till uppgift att driva ut
vecklingen av den samlade HR Funktionen i Sverige. W 
ansvarar för Sverige gemensamma HR policies och 
processer, erbjuder program och tjänster för utveckling 
av individer, grupper och organisationer samt tillhan
dahåller PA service. 

Enheten PA Service (DKS/H) är under uppbyggnad 
och har till uppgift att erbjuda Ericsson anställda i Sve
rige personaladministrativa tjänster samt bidraga till 
att det administrativa arbetet effektiviseras vi ansvarar 
för Löneadministration, Pensioner S Försäkringar, PA -
tjänster och Guest Support PA Service driver också ett 
antal förbättringsprojekt inom detta området såsom in
rättandet avenPA Service Desk för Sverige. Vi söker nu 
en 

Chef till Guest Support 
• Guest Support ansvarar för att bistå utländsk Erics
sonpersonal med assistans för att underlätta introduk
tion och vistelse i Sverige. Vi erbjuder praktisk hjälp 
med bl.a. skattskrivning, uppehållstillstånd, försäk
ringsärenden och skolor. Vidare arrangerar vi sociala ak
tiviteter såsom sightseeingturer, resor och fester. I dag 
är vi 10 personer som arbetar utifrån Kista och Marievik. 

Det övergripande ansvaret som chef för Guest Sup
port innebär att saker-ställa att information och kvalifi
cerat stod ges åt utländska Ericssonanställda, besökare 

och kunder. I Dina arbetsuppgifter ingår såväl budget-
som personalansvar samt vidareutveckling av verksam
heten och medarbetarna. 

VI söker Dig som har erfarenhet av serviceinriktat ar
bete i en ledarroll. Som person är du utåtriktad, initia
tivrik och har lätt för att kommunicera. Du är flexibel 
och sätter kundens önskemål i centrum. Ditt arbetssätt 
är drivande och du har lätt för att se helheter samt verk
samhetens utvecklingsmöjligheter. Goda kunskaper i 
engelska såväl i tal som i skrift är en förutsättning. Ytter
ligare språkkunskaper är ett plus. Har Du erfarenhet 
från utlandstjänst är det mycket meriterande då tjäns
ten ställer stora krav på att kunna sätta sig in i kul
turskillnader samt förstå olika kunders behov. 

Ansökan: Guest Support Chef DKS/H. 

Administrativ chef 
• PA Service skall under detta år utvecklas från en ad
ministrativ supportfunktion till en serviceenhet. Din 
uppgift blir att bygga upp vår administrativa enhet med 
inriktning på kvalitet och ekonomi. Du skall samordna 
vårt team av administrativa medarbetare samt koordi
nera ekonomiarbetet 

I Dina arbetsuppgifter ingår att tillsammans med öv
riga chefer utveckla vårt verksamhetssystem så att det 
klarar kraven för en serviceorganisation. En viktig roll 
blir att genomföra kundnöjdhetsmätningar samt utifrån 
dessa driva förändringsarbete. Dessutom skall Du delta
ga i enhetens budget- och prognosarbete samt stödja 
linjechefer och projektledare i deras planering och upp
följning av mål och resurser. 

VI söker Dig som har erfarenhet av organisationsut
veckling, ekonomi- och kvalitetsarbete. Som person är 
Du en kämpe för ordning och reda samt har lätt för att 
entusiasmera och motivera arbetsgrupper till att stän
digt förbättra verksamheten. 

Du ska kunna driva förändringsarbete, vara lyhörd för 
kundens behov samt kunna se till helhetslösningar. VI 
förutsätter att du har goda kunskaper i engelska och 
svenska såväl skriftligt som muntligt 

Kontakta: Elisabeth Nyberg, 08-508 786 21, elisa-
beth.h.nyberg@lme.ericsson.se, Maria Clewemar (Hu
man Resources), 08-719 34 48, 
maria.clewemar@lme.ericsson.se. Ansökan: Adm Chef 
DKS/H, Telefonaktiebolaget L M Ericsson, HF/LME/P 
Maria Clewemar, 126 25 STOCKHOLM, maria.clewe-
mar@lme.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

We at ERA/LVT/LU are supporting the development of 
the TTC processes. In that role we own and manage 
systems like GOLF, PCAT, SPT, AXE SW Store, DILBA and 
ERA-DW. Some of these systems are used by several 
BUs, others are used within BMOG. 

We also manage and/or participate in operational 
development projects. We own and develop the Order 
and Delivery processes. We combine system- and pro
cess knowledge into operational development 

Project Manager 
• We need to further strengthen our group working 
with the operational projects. Some examples of activi
ties are: Strategy Definition, define strategies for infor
mation handling due to e.g. new/changed products, 
software, licensing etc New logistics flows, define stra
tegies and run prestudies. New system solutions:parti-
cipate in development projects for e.g. webbased or
dering, forecasting systems, etc. System Requirements, 
assist in improvement work on existing systems. 
Run/implement projects, implement proposed changes 
in current processes. 

We would like you to have experience of Local Com
pany/Market Unit work and also a general understan
ding of the complexity of operational development You 
can understand the different requirements from diffe
rent parts of Ericsson, local companies as well as facto
ries, and you know how to reach results in a complex 
environment Some travelling is required but most of 
the work is done in Sweden. You are fluent in English. 

Contact: Erland Arvidson, +46 8 764 1206, erland.ar-
vidson@era.ericsson.se. Application: Project Manager, 

«V 

I 

%ur Future — New Challenges! 
Would you l ike being on a Marketing & 
Launch team that strengthens Ericsson's 
market position as the leader in 3G, 
globally? 

There is an exciting future taking shape right 
now. Our customers are deciding their approaches 
on how to tackle third generation networks and 
solutions, today. 

Positioning Ericsson as their best business 
partner in taking them towards third generation 
mobile systems, services, and solutions is crucial 
to maintaining and expanding our market suc
cess. Whether that positioning involves price 
modeling or marketing strategies, launches or 
events, business case creation or marketing com
munications and PR, among other approaches. 
Innovation, creativity and a contributive attitude 
in our approach will continue holding and win
ning Ericsson's market. Our mission is to glo
bally market GSM and WCDMA systems and 
solutions in order to further strengthen Ericsson's 
market position and sales. 

In short, we're marketing the pathway to 
"3G". Our motto for success? Let's have fun and 
do it. 

We have the following open positions: 

• Business Analyst 
• Market Strategist 
Contacc person: Tomas Hillås, LF/SC 
Phone +46 8 585 324 20 
e-mail: tomas.hillas@era.ericsson.se 

• Marketing Manager 
• Project Manager 
Contact person: Dag Johansson, LF/LC 
Phone +46 8 404 25 75 
e-mail: dag.johansson@era.ericsson.se 

• Strategic Price Managers 
Contact person: Thua Gunell, LF/PMC 
Phone +46 3 404 23 72 
e-mail: thua.gunell@era.ericsson.se 

• Operator Business Case Analyst 
Contact person: Karin Johansson, LF/PBC 
Phone +46 8 404 27 71 
e-mail: lcarin.e.johansson@era.ericsson.se 

• Strategic Analyst 
(New business economy) 

Contact person: Carsten Nielsen, LF/PC 
Phone +46 8 757 55 23 
e-mail: carsten.nielsen@era.ericsson.se 

• GSM User Group Management, 
Asia and Europe 

• Business Opportunities 
Contact person: Cecilia Uebel-Blomgren, LF/DC 
Phone +46 8 404 82 61 
e-mail: cecilia.uebel-blomgren@era.ericsson.se 

• Marketing Secretary 
Contact persons: Irene Gustavsson, LFS 
Phone +46 8 764 15 73 
e-mail: irene.c.gustavsson@era.ericsson.se 
Olle Åberg, LFZ 
Phone +46 8 757 11 81 
e-mail: oIle.aberg@era.ericsson.se 

• Event Managers 
Contact person: Sten Yondt, LF/RC 
Phone +46 8 764 16 88 
e-mail: sten.yondt.@era.ericsson.se 

• Project Managers, 
Market Communication 

Contact person: Ulf Lesley, LF/MC 
Phone +46 8 585 344 54 
e-mail: ulf.lesley@era.ericsson.se 

• Message and Trademark Manager 
Contact person: Eva Andersson, LF/MM 
Phone +46 8 764 18 19 
e-mail: eva.andersson@era.ericsson.se 

Send your application to: 

Ericsson Radio Systems AB 
KI/ERA/LFHS Ann-Britt Stillberger 
164 80 Stockholm 
e-mail: ann-britt.stillberger@era.ericsson.se 

THE POWER OF MOBILITY 
ERICSSON 
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Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 

164 80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

RNPs Mission is to provide our customers with highly 
profitable PDC & TDMA Radio Network Solutions and 
Products by marketing, developing, supplying and 
maintaining our products efficiently and effectively. 
RNP is one of the most profitable Product Units within 
Ericsson. 

Metrics Co-ordinator 
• PU RNP - Product Unit Radio Network Products is 
looking for a Metrics Co-ordinator working on the PU 
level.The person we are looking for should be in
terested in developing their competence, and be wil
ling to take on further opportunities within Operational 
Development You will compile and analyse data gene
rated in our Product Provisioning Design Centre Units, 
Repair centres, and Production Units and prepare quar
terly reports such as Balanced Scorecards. 

You will maintain a network of other Metrics co-ordi-
nators within RNP as well as other PUs in Sweden, Ire
land, Canada and USA.You will be the RNP representa
tive working with EMS (Ericsson Measurement System) 
and U9000 Metrics system. 

This is a job in an international environment re
quiring good communication skills and fluency in Eng
lish. As Metrics co-ordinator you must like to work with 
figures and statistics illustrated in graphs and diagrams 
by working in Excel. You should play an active role in 
developing our performance indicators. 

We expect you to have an academic degree and mo
re than 3 years working experiences. You must have 
good knowledge in Excel and it's also preferable that 
you have some knowledge in html, Frontpage and 
publishing web pages. You will be joining a professio
nal team covering all areas of Operational Develop
ment. 

Contact: ERA/AROC Krister Forsberg, +46 8 757 
1298,070 6261597, ERA/ÄRO Anna-Karin Kågefors, +46 
8 585 30090. Application: Metrics Co-ordinator, Erics
son Radio Systems AB, AH/R HR Helpdesk, 164 80 
STOCKHOLM, HRHelpdesk@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Improvement Leader Time 
to Market Flow 
• Dags för en ny utmaning! vill du ha ett jobb där Du 
får: Arbeta med att förbättra ledtid, kvalitet och produk
tivitet. Bred kompetens om hela vårt TTM flöde från ide 
till en fullt utrullad produkt i drift Möjlighet att påverka 
vilka områden vi skall fokusera på. Ett brett personligt 
nätverk inom BMOC. En bra blandning av teknik och re
lationer med andra. Med din positiva läggning möjlig
het att påverka andra. Med din resultatorientering åsta
dkomma tydliga resultat Utnyttja din tidigare erfaren
het från arbete inom vårt TTM flöde, t e x utveckling? 

I såfall kan vi erbjuda dej arbete som Improvement 
Leader för såväl TTM flödet för GSM Systems som för 
PU BSS. 

Kontakta: Eva Salomonson, +46 8 764 1008, eva.salo-
monson@era.ericsson.se, Göran Waldelius, +46 8 585 
31426, göran.waldelius@era.erics5on.se. Ansökan: IM
PROVEMENT LEADER TIME TO MARKET FLOW, Ericsson 
Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 
STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, ÄLVSJÖ 

/ vår grupp arbetar vi bi a med webb-baserade hjälp
medel för att radikalt förkorta ledtiderna i onstruktion-
sprocessen för utveckling av maskinvara och inbäddad 
programvarajust nu tar vi fram en databasdriven pro
cessmodell som ska medge snabb och effektiv fram-
tagning av skräddarsydda processer för ett visst pro
duktområde eller till och med ett enskilt projekt Vi tittar 
också på kopplingar till PDM-system (produktdata-
hanteringssystem). Har du intiesse eller erfarenheter 
av dessa hjälpmedel alternativt innehållet i processen, 
dvs konstruktionsmetodiken? 

Processutvecklare 
• Innehållet i den nuvarande processen ska ses över 
från grunden med tanke på dagens möjligheter att ut
nyttja programmerbar HW (FPGA), IP-block (Intellectual 
Property) och reuse. Ytterligare en anledning är att kun
na stödja HW och SW co-design.V1 kan erbjuda dig ett 
omväxlande utvecklingsarbete med både avancerade 
hjälpmedel och konstruktionsmetodik i teknikens fram
kant Samtidigt kräver arbetet kontakter med Ericssons 
design centra och partners under utvecklingsarbetet 
och konsult-tjänster när tekniken ska tillämpas.Vi tror 
att du är intresserad av metoder och processer eller 
webb-teknologin som sådan och inte rädd för att lära 
dig det andra området 

Du är duktig på att förklara komplicerade saker och 
att lyssna. Du har lätt för att ta kontakt och är bra på att 
uttrycka dig på engelska både muntligt och skriftligt Vi 
arbetar på enheten Systems Development Technology 
som har till uppgift att stödja konstruktion i alla faser 
och ur alla aspekter. Vi arbetar i varierande former - från 

teknikframförhållning över metod- och stödsystemut
veckling till projektstöd och kompetensinsatser. Enhe
ten ingår i Supply Technologies. 

Kontakta: Anders Edsbäcker, 08-719 8262, anders.eds-
backer@etxericsson.se, Sara Lysell, Human Resources, 
08-719 4607, sara.lysell@etx.ericsson.se. Ansökan: Pro
cessutvecklare - HWDP 2000, Ericsson Radio Systems 
AB, KK/DST/U/P, 126 25 Stockholm 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Operational Development 
Continous improvement is the key word in our active 
and wide ranging Operational Development activities. 
You will work with the measurements for the TDMA 
Systems -EDCE organization and for the TDMA TTM 
process. That includes analyzing and defining measu
rements, reporting measurement results to the mana
gement facilitating in objective setting etc 

• You should have experience from modem quality 
work, project and process work and improvement 
work. Experience from the different functional 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 degree, preferably a statistical techni
cal degree. Fluency in English is required. Ericsson ex
perience is important 

Contact: Eva Malmberg, +46 8 757 01 80, eva.malm-
berg@era.ericsson.se. Application: OPERATIONAL DEVE
LOPMENT, Ericsson Radio Systems AB, AH Eva Hansson, 
164 80 Stockholm 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Ansvarig för 
verksamhetssystem 
• Till var enhet GSM R&D söker vi en ansvarig för verk
samhetssystemet 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 Europa. 

Din viktigaste uppgift blir att koordinera och vidareut
veckla verksamhetssystemet Det innebär bi a att hålla 
ihop toppstrukturen och dess presentation på vårt Int
ranet Du kommer agera internkonsult i form av att 
stötta linjecheferna i deras förbättringsarbete samt dri
va egna större förbättringsprojekt Vi vill öka processori
enteringen samt integrera miljöarbetet, vilket sker i sa
marbete med dessa funktioner. Har Du drivkraft att nå 
uppsatta mål, god kommunikativ förmåga, lätt för att 
samarbeta och därtill en öppen positiv attityd kommer 
Du att passa bra in hos oss. 

Vi söker Dig som har gedigen erfarenhet av att ut
veckla verksamhetssystem, helst från ett större företag. 
Du har en akademisk utbildning, gärna med kvalitetsin
riktning. Vi förutsätter att Du har en god förmåga att ut
trycka Dig i tal och skrift såväl på svenska som engels
ka. 

Kontakta: Katarina Johansson, 046-19 37 96, 
katarina.johansson@ecs.ericsson.se. Ansökan: Ansvarig 
för verksamhetssystem - Ref. G022, Ericsson Mobile 
Communications AB, Personalenheten, 221 83 LUND, 
personalenheten@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, TELEFONPLAN 

Handläggare Trade 
Procedures 
Distribution Logistics är en enhet inom Supply i IT som 
ansvarar för import- och exporthantering inklusive ut-
fakturering. Trade Procedures är en supportfunktion in
om Distribution med exempelvis tullfrågor som ansvar
sområde. 

• Som handläggare inom Trade Procedures skall du 
utreda och besvara Tullverkets och andra myndigheters 
förfrågningar och förelägganden, göra utredningar efter 
tullkontroll, uppföljning och överklaganden. Du kom
mer även att arbeta med tillståndshantering, att söka 
och använda tillstånd hos myndigheter för att möjliggö
ra tullsänkningar och arbetet består även i att göra klas
sificering av artiklar enligt EU:s tulltaxa och viss intern-
kontroll, iulldeklarationer, moms och Intrastat 

Vi söker i första hand Dig som har högskoleutbild
ning inom ekonomi, juridik eller samhällsvetenskap 
och har erfarenhet av arbete på statlig myndighet/dom
stol. Du ska behärska engelska i tal och skrift För att 
passa för tjänsten bör du vara analytisk och vara van vid 
att ha kontakt med myndigheter. Egenskaper vi värde
rar högt är initiativ- och samarbetsförmåga. 

Kontakta: Magnus Öhnedal, + 46 8 719 72 54, mag-
nus.ohnedal@era.ericsson.se. Ansökan: Handläggare 
Trade Procedures, Ericsson Radio Systems AB, 

KI/ERA/DSP/SH Charlotta Åkerström, 164 80 Stock
holm, charlotta.akerstrom@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING 

Enhetschef, Supply Unit 
Software Products 
På enheten Ericsson Radio Systems AB i Linköping ut
vecklar och levererar vi mobiltelefonsystem för bi a 
CSM. Inom ramen för World Class Supply programmet 
finns enheten Supply Unit Software Products (SU SP). 
Enheten ansvarar idag för att effektuera erhållna kun
dordrar för ett antal av de produkter som ingår i vara 
CSM-system på ett effektivt satt 

SU SP har idag ca 40 medarbetare och bedriver en 
verksamhet som dels växer fort, dels håller på att får
ändras i sin karaktär. Vi kommer från ett ansvar för or
derhandläggning och går allt mer mot att bli ett kom
petenscenter för logistik och administration i hela T7C 
flödet Detaljer om SU SPrs verksamhet finns på vår 
hemsida: http://www.lmera.ericsson.se/~zaweb/. 

• I arbetet som unitchef förväntas Du arbeta för hela 
SU SPs bästa men med ett specialansvar för del av 
verksamheten och en del av personalen. Självklart ingår 
Du i SU SPs ledningsgrupp. Ditt konkreta verksamhet
sansvar omfattar ett antal uppdragsgivare (för närvaran
de PU BSS, PU MPP, PU CSS, och PU SCSA). Persona
lansvaret kommer att omfatta drygt 10 personer. 

vi söker Dig som har ett genuint intresse för att vara 
med och utveckla vår personal. För att klara det bör Du 
ha förståelse för logistisk verksamhet Du bör tycka om 
förändring och ha ett ledarskap som stimulerar till det
ta. Ericsson-kunskap är en klar fördel. 

Kontakta: Heléne Trolle, 013-28 7334, 
helene.trolle@era.ericsson.se, Torbjörn Fredricson, 013-
28 4867, torbjom.fredricson@era.ericsson.se, Mona 
Groth, 013-28 7340, mona.groth@era.ericsson.se. An
sökan: Ref nr 00-12, Unitchef, Supply Unit Software 
Products, Ericsson Radio Systems AB, LM/ERA/LVA/FH 
Ulla-Britt Johansson, Box 1248,581 12 UNKÖPING, ul-
la-brittjohansson@era.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, TELEFONPLAN 

The unit's responsibility is to support major clients as 
an in-house patent firm in all kinds of patent matters 
i.e. to write, file and prosecute patent applications, co
ordinate external attorney work, conduct oppositions 
and infringement analyses. ETX/MI has full administra
tive capacity and administrates more than 9000 pa
tents and patent applications world-wide. ETX/MI also 
represents it's clients in corporate relations and co-or
dinates investigations related to licensing and litigation 
activities. 

During the last 5-6 years the patent activities of 
ETX/MI clients and within Ericsson have grown fast It 
has resulted in a big increase of the patent portfolio 
and also a fast developed patent organisation. Toget
her with our clients and other patent organisations 
within Ericsson we are now in the phase to take the 
next step to further develop and improve our overall 
patent operation. 

Manager I PR Management 
& Patent 
• Above to manage ETX/MI your main challenge will 
be to lead and co-ordinate the next step together with 
our clients. One important aspect will be to improve 
the business orientation of the patent operation. 

We are today 17 employees. Major clients are BU Wi
reline Systems, BU Datacom Networks, Segment Enter
prise Solutions and UAB. You will report to an internal 
board consisting of major clients within Ericsson. The 
unit is hosted by BU Wireline Systems, PU Access. 

We are looking for someone with experience from 
either Patents, Product Management, Product Develop
ment, Sales and Marketing. You should have a universi
ty degree in technology, law or business administration. 
We regard it as a merit if you have good knowledge of 
Ericsson's products and organisation, especially in the 
fixed network area. 

Contact: Mats Renntoft, +46 8 719 4249, mats.renn-
toft@lme.ericsson.se, Maud Gran Markkanen, +46 8 
719 4487. Application: Manager 1PR Management & Pa
tent, Ericsson Telecom AB, Margareta Bringby, PU Ac
cess & Product Offerings, Human Resources, 126 25 
STOCKHOLM, margareta.bringby@etxericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Posthanterare 
• Till vår Fastighetsenhet i Lund söker vi en posthante
rare. I Ditt arbete kommer Du att arbeta med post-, ku
rir- och pakethantering. Du kommer även att ta hand 
om ankommande gods samt utfärda transporthand
lingar. 

Arbetet präglas av högt arbetstempo och förutsätter 
samarbetsförmåga och flexibilitet såväl inom den egna 
gruppen som mot kunderna. Som person är Du an
svarsmedveten, stresstålig och flexibel. 

Din bakgrund är en gymnasieutbildning med flerårig 
erfarenhet inom arbetsområdet Du är även van vid att 
arbeta med datorer. Körkort erfordras. 

Kontakta: Lars Fält, 046-19 39 54, lars.fah@ecs.erics-
son.se. Ansökan: Posthanterare, Ericsson Mobile Com
munications AB, Personalenheten, 221 83 LUND, per
sonalenheten @ecs.ericsson .se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

I PR specialist 
Broadband to the Home! Mass-market services based 
on IP-networks will demand broadband access. Fixed 
wireless access will be a major competitive technology 
for the residential 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 Inter
net connections via radio. 

• You will handle new inventions from idea to patent 
In your work you shall stimulate an innovative environ
ment, participate in patent projects, identify new inven
tions, make patent situation searches, participate in our 
patent review board and handle our patent portfolio. 
TVie work is done in co-operation with patent represen
tative, technical experts and patent administrators. 

Contact: Peter Brokmar, +46 8 764 0408, peter.brok-
mar@era.ericsson.se. Application: IPR specialist, Erics
son Radio Systems AB, SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 
164 80 STOCKHOLM, mari.skoglof@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

On the Job Training UMTS 
• Are you dealing with UMTS at your local company? 
Are you prepared to make a tender for UMTS? We are • * 
looking for on-the-job-training candidates with marke
ting/sales or product management background, in
terested in broadening their competence by joining Sa
les GSM & WCDMA Systems-ERA/LN for a period of 1-3 
months training. 

Requirements: Experience from tender work for GSM 
within the areas of Pricing, Bid Management, and Ne
gotiation. Ericsson knowledge. Fluency in English. Good 
communication and team skills. Preferably international 
experience. Availability to work in Sweden for one to 
three months during 1999-2000. Accommodation will 
be arranged by ERA/LN. 

Contact: KI/ERA/LN/H Usua Aguirre de Miguel, +46 8 
508 773 67, usua.aguirredemiguel@era.ericsson.se, 
KI/ERA/LN/HC Mattias Eriksson, +46 8 404 73 23, Mat- ajT 
tiasAEriksson@era.ericssonse. Application: ON THE 
JOB TRAINING UMTS, Ericsson Radio Systems AB, 
KI/ERA/LN/H Usua Aguirre de Miguel, 164 80 Stock
holm, Usua.aguirredemiguel@era.ericsson.se. 

ERICSSON COMPITEX AB, GÖTEBORG 

Ericsson CompHexAB (ECS) är ett programvaruföretag 
inriktat på utveckling av integrerade IT-system (radio-
/tele-/datakommunikation och applikationer). Vi age
rar dels underleverantörer till andra Ericsson-enheter 
inom vårt kompetensområde, och driver även utveck
ling av egna produkter, med tonvikten på PC-baserad 
programvara inom CTI-området (Computer Telephony 
Integration). Vi driver en komplett affärsprocess med 
egen marknadsfunktion, produktutveckling, installa
tions- och kundstödsfunktioner. Vi är belägna i Västra -— 
Frölunda, Göteborg och är drygt 120 medarbetare, 
med en årlig tillväxt på ca 20%. 

Gruppchef-System support 
• Vår enhet ansvarar för utvecklingen av GSM Pro-
funktionen i GSM. Arbetet utförs i samarbete med pro
duktenheten i Sundbyberg. Den kraftiga efterfrågan på 
vara produkter ställer ytterligare krav på oss. Därför sö
ker vi nu en chef som kan ta hand om vår supportorga
nisation. Gruppen för System Support ansvarar för drift 
och underhåll av de installerade systemen. VI driver ett 
TAC, Technical Assistance Center, som tar hand om de 
frågor som rör produktemas konstruktion. Vi ingår i en 
världsomspännande organisation med ett stort antal 
FSC.er som har den direkta kundkontakten och ett RSO 
som hanterar installationer och driftstöd. Som 
gruppchef kommer du att leda och deltaga i det teknis- j)*»* 
ka arbetet Du kommer att ingå i produktledningen och 
samarbeta med kollegor i Sundbyberg. 

Du bör ha flerårig erfarenhet av konstruktion och 
support inom tele-/datakommunikation. Erfarenhet in
om GSM är en merit Du bör också ha tidigare ledarer-
farenhet (linje/projekt), vara öppen, flexibel och ha en 
positiv inställning. För ovanstående tjänt är det viktigt 
att du tycker om att arbeta i en växande organisation. 
Mycket av vårt arbete utförs i en internationell miljö, 
därför är goda kunskaper i engelska ett krav. 

Kontakta: Staffan Rosén, 031-709 91 81, staffan.ro-
sen@egs.ericsson.se. Ansökan: Gruppchef-System sup
port, Ref. Nr. 20/99, Ericsson Compitex AB, Personalav
delningen, Box 2102,421 02 Västra Frölunda, bo.loren- • £ , 
tton@egs.ericsson.se. 

mailto:kerstin.almblad@era.ericsson.se
mailto:HRHelpdesk@era.ericsson.se
mailto:monson@era.ericsson.se
mailto:ran.waldelius@era.erics5on.se
mailto:kerstin.almblad@era.ericsson.se
mailto:backer@etxericsson.se
mailto:sara.lysell@etx.ericsson.se
mailto:berg@era.ericsson.se
mailto:katarina.johansson@ecs.ericsson.se
mailto:personalenheten@ecs.ericsson.se
mailto:nus.ohnedal@era.ericsson.se
mailto:charlotta.akerstrom@era.ericsson.se
http://www.lmera.ericsson.se/~zaweb/
mailto:helene.trolle@era.ericsson.se
mailto:torbjom.fredricson@era.ericsson.se
mailto:mona.groth@era.ericsson.se
mailto:la-brittjohansson@era.ericsson.se
mailto:toft@lme.ericsson.se
mailto:margareta.bringby@etxericsson.se
http://son.se
mailto:mar@era.ericsson.se
mailto:mari.skoglof@era.ericsson.se
mailto:usua.aguirredemiguel@era.ericsson.se
mailto:Usua.aguirredemiguel@era.ericsson.se
http://staffan.ro-
mailto:sen@egs.ericsson.se
mailto:tton@egs.ericsson.se


Change? 
Challenge? 
Growth? 
Latin America offers 
you a huge expanding 
telecom market with an 
expected increase of 50% 
in the subscriber base 
only this year, new 
licenses for PCS, WLL 
and 3G migration, strong 
macroeconomic growth 
and the very best of 
Latin culture. 

The Regional Service Delivery Centre for Latin 
America and the Caribbean is responsible for the 
delivery, co-ordination and development of Network 
Design and Network Performance Improvement 
services in the region with base in Sao Paulo, Brazil. 
All technologies represented in Ericsson Services and 
the region are part of the assignment. The main 
standards are thus: TDMA, CDMA and Fixed Networks 

The Regional Service Delivery Centre is now in 
search of competent and committed consultants 
to spearhead the ND&NPI business growth in the 
areas of Radio, Switch, Transmission and Datacom. 

Senior Consultants and Consultants 

$ 

Hie successful candidate has: 
A consultant profile with excellent teamwork and customer relation skills. 
University degree and fluency in English. 
Operator experience, Spanish and Portuguese are desired. AH positions have 
extensive customer contact. 

Radio Network Design and Performance Improvement: 
Position: 
- Senior Consultant - minimum of 6 years relevant experience. 
- Consultant - minimum of 3 years relevant experience. 
The task involves RF design, RF optimization, frequency planning, IS 136 
knowledge, microceU and indoor design, strategic planning and others. 

Switching Network Design and Performance Improvement: 
Position: 
- Senior Consultant - minimum of 10 years relevant experience. 
- Consultant - minimum of 5 years relevant experience. 
The task involves Traffic dimensioning, O&M, Data Transcript, # 7 
signaling, AXE and other Ericsson equipment knowledge and outers. 

Transmission Network Design and Performance Improvement: 
rbsition: 
- Senior Consultant - minimum of 6 years relevant experience. 
- Consultant - minimum of 3 years relevant experience. 
The task involves Radio and Fiber networks, SDH, PDH, HDSL, ADSL 
and WDM technologies. 

Datacom Network Design and Performance Improvement: 
Position: 
- Senior Consultant - minimum of 6 years relevant experience. 
- Consultant - minimum of 3 years relevant experience. 
The task involves SNMP, traffic and billing requirements, Unix, NT, Model 
tools (e.g. PlasmaSim), Routers, IP and wan networks, security systems, to 
design and troubleshoot. 

Send your cover letter, resume in English, current and expected salary to: 
- Radio: rsdc,rf@edb.ericsson.se 
- Switch: rsdc.sw@edb.ericsson.se 
- Transmission: rsdc.tx@edb.ericsson.se 

- Datacom: rsdc.dc@edb.ericsson.se 

For more information please contact: 
Andre Kraemer - Manager, Radio Network Design +55 11 62240203 
Patrik Melander - Director, Regional Service Delivery Centre + 55 11 62245092 I 

Discover Latin America! ERICSSON 

Project Manager - Networked Home 
Electrolux and Ericsson - leading providers of household appliances 
respectively telecom systems, products and services - are joining forces 
in a joint venture company for the "Networked Home". The company 
(provisionally named E2) will use advances in microelectronics and com
munications to create a complete "Plug and Use" offering, making kitch
ens and home appliances networked and connected to information and 
services over the Internet. 

The first steps have already been taken with the innovative Electrolux 
Screenfridge and the Ericsson e-box Service Gateway, which together 
will facilitate online food shopping, energy control, home security and 
other networked home services as part of our everyday life. 

The challenge 
Builders are demonstrating a great interest in "Networked Homes" by 
assignments and inquiries to E2. Initial projects are already being orga
nised for pilot installations in new housing areas. They will serve as 
important reference objects for E2, Electrolux and Ericsson. 

• Your mission 
As Project Manager you will take a turnkey responsibility for the specifica
tion, design and installation of kitchen-focused "home intelligence systems". 

You will represent E2 as a sub-supplier to "Builder's Direct Sales", who 
will deliver the household appliances to the builder. 

• Main tasks 
• Define customer needs and system requirements - screen interfaces, 

Internet applications, in-house and external tele/data networks etc 

• Establish partner agreements as well as E2 commitments and 
resource requirements 

• Co-ordinate the E2-prqject with Electrolux and Ericsson project 
management 

• Ensure timely deliverables and quality assurance 

• Manage time and cost control 

Your experience 
• You have an extensive experience of managing complex projects, 

comprising partners, customers an other stakeholders 

• You are experienced in projecting and installing telecom and IT net
works 

• Your track record shows good leadership as well as management of 
resources, time and other investments 

• You are known to develop constructive relations with customers 
and partners 

• Experience of business negotiations is regarded as a merit 

• More information 
Does the job look interesting to you? Please also have a look at our 
home site www.e24KMne.com for more information. 

You are encouraged to contact Max Gerger or Per Ljunggren for more 
details about the company and the assignment: 

Phone +46 / 70 519 80 35 

E-mail max.gerger@ecs.ericsson.se 

Phone +46 / 70 542 92 25 

E-mail per.ljunggren@notes.electrolux.se 

We look forward to your application by February 20 with the below recipient 

Kurt Vikersjö 

Electrolux 

S-1O5 45 Stockholm 

E-mail 

Fax 

Phone 

kurt.vikersjo@notes.electrolux.se 

+46 / 8 715 40 06 

+46 / 70 590 35 38 

Networking Your Home SD Electrolux ERICSSON 
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Action med Bruce Willis klockan 19 eller romantisk 
komedi med Julia Roberts 19.15? Nu kan norrmännen 
boka och betala biljetterna direkt via mobilen. 

Tjänsten som redan är tillgänglig i ett antal norska 
städer är ett exempel på hur mobilt Internet kan 
fungera. 

Betala bion med mobilen 
1liften uppför skidbacken kommer Kari 

och Geir på att de vill gå på bio till kväl
len. I stället för att krångla i väg för att 

köpa en tidning, tar de upp mobilen och 
hämtar information om vilka filmer som går 
på vilka biografer och hur dags de visas? Allt 
finns där. Hittar de inget de vill se, väljer de 
kanske att stanna längre i backen i stället. Det 
har då kostat dem tre kronor. 

Bestämmer de sig för att de vill se James 
Bond på Kino 1, kan de nu boka biljetter di
rekt via telefonen. De avgör själva vilka plat
ser de vill ha. Betalningen fixar de också på 
en gång antingen via bank- eller kreditkonto 
eller med hjälp av ett mobilkonto dit pengar 
har hämtats från ett bankkonto. 

Som kvitto på betalningen får de en siffer-
kod via SMS. Biljetterna finns nu att hämta i 

MOBILT BIOKOP 

Tjänsten kan utnyttjas från ett flertal GSM-
telefoner. De Ericssonmodeller som kan 
användas är TI8, TIO, T28, R320 och 
A1018S 

Nokia, Motorola, Alcatel, Bosch, Philips, 
Siemens och Panasonic har också vissa 
modeller som fungerar ihop med SIM-
kortet för MobilHandel. 

kassan. Men eftersom betalningen redan är 
avklarad behöver de inte hämtas senast fyrtio
fem minuter innan filmen börjar, utan Geir 
och Kari kan åka skidor så länge som möjligt 
och ändå slippa stressa till biografen. Totalt 
har de då fått betala åtta kronor för tjänsten. 

Resultat av samarbete 
Ericsson arbetar på flera hall för att skapa in
nehåll till det mobila Internet. Kontakten har 
tidigare exempelvis berättat om ett WAP-
samarbete med Reuters för att leverera eko
nominyheter på liknande satt. 

Biograftjänsten är ett resultat av ett samar
bete mellan Ericsson och norska GSM-
operatören Telenor Mobil. 

Men för att en sådan här tjänst ska funge
ra krävs deltagande från många hall. Inte 
minst behövs en filmdistributör. I det här 
fallet är det Filmweb som lägger ut biograf
information på en hemsida. Hit länkas de 
mobiltelefonörer som vill utnyttja tjänsten. 

I juni förra året gjordes pilotförsök i Bodö, 
i november fick invånare i ytterligare sex 
städer möjlighet att utnyttja tjänsten och det 
finns planer på lansering i Oslo under vå
ren/försommaren. 

- Rent tekniskt fungerar det väldigt bra, 

säger Knut Oppegaard produktdirektör på 
Telenor Mobil. Hittills har ett hundratal per
soner köpt biljetter på det här sättet, men vi 
väntar oss att det kommer att röra sig om 
hundratusentals i framtiden. 

Knut Oppegaard beskriver satsningen 
som ett fall av hönan och ägget. Många tjäns
ter lockar garanterat kunder. En stor kund
grupp attraherar många varuleverantörer. 

- Men den här typen av tjänster kommer 
att vara extremt viktiga i framtidens mark
nad och för oss är det väsentligt att vara ti
digt ute, anser Knut Oppegaard. Vi har också 
en strid ström av nya kunder. 

Ingen särskild utrustning 
Kunderna behöver ingen särskild utrustning 
för att komma åt tjänsten, som fungerar med 
ett antal GSM-telefoner. Det som behövs är ett 
abonnemang för MobilHandel som Telenor 
Mobil levererar. Kunden registrerar sig med 
bankkontonummer och eventuellt kreditkort
nummer och får därefter ett nytt SIM-kort. 
När detta installeras dyker funktionen mobil
handel upp på menyn och därunder finns ex
empelvis biograftjänsten. 

Maria Paues 

kontakten@lme.ericsson.se 

INTERNET 

Mitch Maddox, eller DotComCuy som 
han döpt om sig till, sponsras för att 
inte lämna lägenheten på ett helt år. 
Han ska bevisa att allt han behöver 
finns att få via Internet 

DotComGuy 
testar Internetköp 
inlåst i lägenhet 
>• Medan Ericsson och andra företag sat
sar på att göra näthandel enklare och 
säkrare, finns det de som ägnat sig åt nät
handel i åratal. 

Mitch Maddox är killen som vill bevisa 
att allt man behöver kan köpas över nä
tet redan idag. Först bytte han namn 
- sedan låste han in sig. Under hela år 
2000 ska han vara isolerad i en tre
rumslägenhet i Dallas, USA Lägenheten 
var tom så när som på en ugn, ett kyl
skåp och en dator när DotComGuy, som 
han numera heter, flyttade in den första 
januari. 

När det nu gatt en månad har han re
dan skaffat sig en telefon, trampmaskin 
och diverse annat 

Allt han äter och dricker beställer han 
via Internet. 

Lägenheten övervakas av ett antal 
webbkameror. Experimentets sponsorer 
betalar DotComGuy en lön som fördubb
las varje månad. För januari får han drygt 
200 kronor, men håller han ut hela året 
kommer totalsumman att vara runt 
850 000 kronor. 

Redan följer tiotusentals besökare 
dagligen DotComGuys tillvaro via hemsi
dan. Där kan intresserade se livebilder 
och läsa dagbok. 

- Mina kompisar tror att jag är galen. 
Och det kanske jag är, säger DotCom
Guy. Men jag vet att e-commerce skräm
mer många människor och vill ändra det 
genom att visa på fördelar och nack
delar. 

Han tror inte att han kommer att känna 
sig ensam: 

- På Internet behöver ingen sakna 
vänner. 

DotComGuy får ta emot besök. Men 
han får inte lämna lägenheten, undanta
get om han själv eller någon nära anhörig 
blir allvarligt sjuk. 

Den första januari 2001 är experimen
tet över. 

O www.dotcomguy.com 

VISSTE DU ATT. 

framtiden talar för mobil e-handel. 
Marknaden tar fart år 2001, tror Ericsson. 

Förväntat antal användare av mobil 
respektive fast e-handel. 

800 miljoner -

500 

100 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Källa: ARC Croup, Intelligence 

SEKTION II AV KONTAKTEN - TIDNING FÖR PERSONAL INOM ERICSSONKONCERNEN ERICSSON ^ 
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? Agilent Technologies, Inc. 1999 

Cire-a^s made real. 

Till alla som inte är nöjda förrän "trådlös"' bety

der "gränslös". En vision av gränslös kommuni

kation. Och det är du som ska förverkliga den. 

Men inte bara du. Oavsett om du kämpar för att 

komma till marknaden före alla andra, minska 

kostnaderna eller förbättra kundservicen kan 

Agilent Technologies erbjuda ett brett utbud av 

produkter och tjänster som hjälper dig att få ut 

nästa generations trådlösa kommunikationslös

ningar. Du kan nå hur långt som helst - vem vet 

var gränsen går? 

> • • • • . 
• • • 

Agilent Technologies 
Innovating the HP Way 

Agilent Technologies är ett dotterbolag till Hewlett-Packard Company, www.agilent.com 

http://www.agilent.com
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WAP sätter fart på mobilt Internet 
- WAP är en katalysator för mobilt 
Internet. År 2002 tror jag det finns fler 
personer i världen som har möjlighet att 
surfa på Internet via mobiltelefonen än 
från stationära datorer. 

Det säger Staffan Pehrson, Ericssons 
Mr WAP. 

Sedan december är Staffan Pehrson chef för 
Ericsson WAP Programme, med uppgift 
att fora ihop koncernens aktiviteter på 
systemsidan och koordinera med terminal
sidan. 

Enheten har också utvecklat WAP Develo
per Zone, en webbplats där applikationsföre
tag gratis kan få tips, råd och svar på frågor 
runt WAP. 

- Vi har idag kontakt med 20 000 WAP-
utvecklingsföretag. Syftet är att bygga upp 
relationer med de mest framgångsrika, efter
som många av dem även kommer att utveck
la tjänster för den tredje generationens mo-
biltelefoni, säger Staffan Pehrson. 

Startår för WAP 

1999 var WAP:s reklamår, menar han. I år 
kommer en mängd WAP-telefoner från olika 
tillverkare och en lång 
rad WAP-tjänster kom
mer verkligen att börja 
användas. 

- WAP kommer att ingå 
i de flesta telefoner fram
över. Det innebär en 
enorm möjlighet för fö
retag som utvecklar 
tjänster för att använda 
Internet från mobiltelefonen, säger Staffan 
Pehrson. 

Idag har WAP-användarna möjlighet att 
skicka e-mail, att administrera sin hemsida 
och få informationsbaserade webbtjänster. 
Nästa steg är banktjänster och transaktioner 

Med WAP får användaren tillgång till en rad Internettjänster via mobiltelefonen. Att köpa 
varor, beställa biljetter, betala räkningar eller läsa nyheter blir möjligt var som helst när an
vändaren själv vill det 

Staffan Pehrson 

via mobiltelefonen, samt att kunna läsa röst
meddelanden. 

- Riktigt fart får WAP-användningen först 
med paketdatatekniken GPRS. Då är använ
daren ständigt uppkopplad, slipper vänta 
under uppkopplingstiden och kan dessutom 
snabbt komma åt den önskade tjänsten, sä
ger Staffan Pehrson. 

Först i världen 

Ericsson levererade världens första WAP-
system till operatören SmarTone i Hongkong 
och till norska Telenor i juni 1999. 

- Leveransen skedde samma dag som in
dustrisamarbetet WAP Forum tog beslut om 
den första öppna WAP-standarden, 1.0, 
konstaterar Staffan Pehrson nöjt. 

I Hongkong kunde användarna redan i 

somras läsa webbnyheter genom Ericssons 
mobildator MC 218 och Ericssons WAP 
gateway. 

- 1 dag har vi levererat över 50 system, 
huvuddelen för fältförsök men även en rad 
kommersiella system, säger Staffan Pehr
son. 

Fyra stora leverantörer utmärker sig inom 
WAP-system. Förutom Ericsson är det No
kia, holländska SMG samt San Fransisco-ba-
serade Phone.com, vars lösning är integrerad 
med utrustning från Alcatel, Siemens och 
Motorola. 

- Vi har WAP-system för CDMA, TDMA 
och för GSM i både Europa och USA, säger 
Staffan Pehrson. 

- N u är det viktigt att både användare, 
operatörer och applikationsföretag lär sig 
mer om mobilt Internet för att kunna ut

nyttja bandbredden i den tredje generatio
nens mobilsystem. 

För operatörerna finns stora affärsmöj
ligheter med mobila portaler. När man sur
far från en mobil som har mindre minne 
och skärm än en stationär dator behövs en 
portal för att få mer funktionalitet och 
hjälp. 

- Den typen av portal blir mycket värde
full för en mobiloperatör, resonerar Staffan 
Pehrson. 

Samarbete för utveckling 

Utvecklingen av WAP sker inom WAP 
Forum, som Ericsson tog initiativ till och 
som grundades 1997 tillsammans med No
kia, Unwired Planet och Motorola. I sam
arbetet ingår även bland andra Microsoft, 
Palm och NTT DoCoMo, som har andra lös
ningar för att mobilt läsa webbsidor. 

NTT DoCoMo:s mobildatatjänst i-mode 
har idag tre miljoner användare och antalet 
ökar med cirka 100 000 abonnenter i veckan. 

- Det är jättebra. Det visar vilket intresse 
det finns för de här tjänsterna även med da
gens laga datahastigheter. Vi ser dock inte i-
mode som en konkurrent. I-mode är ut
vecklad för japanska mobilsystemet PDC, 
medan WAP redan är en global standard. 
Det är en stor skillnad, framhåller Staffan 
Pehrson. 

Ericsson samarbetar med bland andra 
NTT DoCoMo för att utveckla WAP för den 
tredje generationens mobilsystem och fram
tidens html-kod, kallad xhtml. 

- För att sprida WAP-tekniken och få fart 
på användandet säljer vi även vår WAP-lä-
sare till andra mobiltelefontillverkare. 
Bland annat har en koreansk tillverkare 
köpt Ericssons WAP-läsare, berättar Staffan 
Pehrson. 

Nils Sundström 
nils.sundstrom@lme.ericsson.se 

SpeakingMail talar till många 
Skriv ett mail och skicka till en mobil
telefon. På vägen förvandlas text till tal 
och när mottagaren svarar i telefonen 
läser en artificiell rost upp meddelandet. 
SpeakingMail är ett nytt satt att kommu
nicera. 

Talande mail skulle exempelvis kunna 
passa ungdomar som är på resande fot. När 
kassan är skral kan det vara svårt att hora av 
sig till familjen lika ofta som man själv och 
de därhemma skulle önska. Många väljer 
idag att besöka Internetcaféer och hålla 
kontakt genom en hotmailadress. Men nu 
finns alltså ett annat kostnadsfritt alterna
tiv. 

Kate som är ute och tågluffar med några 
kompisar kan gå in på en operatörs webb-
sida. Hon uppger namn, e-mail-adress och 
en telefon där hon för tillfället kan bli nådd. 

Hon skriver sitt meddelande. "Hej, allt är 
bra. Vi lämnade Paris i torsdags och tog 
nattåget till Nice. Solen skiner. Kan ni skicka 
mer pengar?" 

Meddelandet blir rost 

Det skrivna meddelandet förvandlas nu till 
tal, innan det ringer på Kates mammas mo
bil. När hon svarar får hon hälsningen upp
läst och kan därefter välja på ett antal förde
finierade alternativ. Trycker hon "tvåa" har 
hon svarat ja. Trycker hon en "trea" har hon 
svarat nej. Trycker han en "etta" får Kate helt 
enkelt ett svarsmail att meddelandet är mot
taget. Väljer hon i stället att trycka stjärna 

blir hon kopplad till det telefonnummer Ka
te har uppgett och kan förhöra sig lite mer 
om hur resan fortlöper och var alla pengar 
tagit vägen. Detta registreras då som ett van
ligt samtal, där Kates mamma betalar. 

Fördelen för användaren är att tjänsten är 
gratis, att det är enkelt och inte minst att det 
är kul. 

- Vi tror att ungdomar som i dag skickar 
många SMS-meddelanden och håller kon
takt via mail kan tycka att det här är ett spän
nande nytt satt att kommunicera, säger Per-
Erik Eriksson, som är marknadsansvarig för 
SpeakingMail. 

Rösten ringer upp igen 

Men varför inte bara ringa som vanligt och 
lämna ett meddelande om man inte får nå

got svar? 
- En fördel med att 

maila i stället är att ditt 
meddelande inte hamnar 
i en röstbrevlåda, förkla
rar Per-Erik Eriksson. 
Det kommer att fortsätta 
ringa en gång varje tim
me under 24 timmar tills 
mottagaren svarar. Och 
så är det ju en fördel att 

det är gratis. 

Ericsson har nu tekniken för tjänsten fär
dig och samtalar med ett flertal intresserade 
operatörer. 

Per-Erik Eriksson menar att operatörer 
har möjlighet att dramatiskt öka antalet be-

Per-Erik 
Eriksson 

sökare på sina webbsidor genom att erbjuda 
tjänsten. 

- Det i sin tur ger stora möjligheter till 
ökad reklamförsäljning på siten, fortsätter 
han. Man kan sälja fler banners till bättre pris 
och så vidare. Dessutom är det ett satt att 

Illustration: Tove Sirri Antonsson 

profilera sig gentemot ungdomar och alla 
som gillar nya spännande satt att kommuni
cera. Och för operatörer är det viktigt att 
uppfattas som innovativa på marknaden. 

Maria Paues 

http://Phone.com
mailto:nils.sundstrom@lme.ericsson.se
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Hjärntrusten för IP-säkerhet sitter i Jorvas 
Kryptering och att man är säker på vem som verkligen skickar 
datapaketen är nycklama till säker kommunikation över Internet, 
säger Ericssons experter på IP-säkerhet, en grupp på dussinet personer 
i Jorvas i Finland. 

"Internet läcker som ett såll! Jag vet aldrig 
vem som kan snappa upp mina meddelan
den. Och inte törs jag betala över nätet!" 

Vanliga åsikter och delvis befogade. 
Internet har inte varit säkert och är det 
fortfarande inte till stora delar. 

Men det arbetas mycket med IP-säker
het världen över och för Ericsson blir det 
allt viktigare att kunna erbjuda kunderna 
en säker kommunikation. Speciellt när 
alltmer av den känsliga trafiken går över 
nätet och när allt fler nya applikationer 
skapar nya gränssnitt som gör näten sår
bara. 

Ericsson anses ligga bra till, tekniskt sett, 
men har ännu bara ett fåtal produkter att 
sälja, till exempel Tigris och WLAN 
Guard. 

Ericssons chef för IPSec, Esa Turtiainen, 
gjorde för tio år sen sitt forskningsarbete 
kring detta ämne. När han drar några 
exempel på hoten mot Internet, blir man 
nästan mörkrädd. 

Hoten 8r många 

- Inte nog med art någon obehörig relativt 
lätt kan läsa min text, jag vet inte ens 
om jag kommunicerar med ratt person. 
En främmande router, dataväxel, kan 
ha trängt sig in genom att anmäla sig som 
"bästa vägen" (helt enligt principen för 
Internet) för art på det sättet kunna läsa 
eller förvränga mina meddelanden. 

I fallet med det som kallas "the-man-in-
the-middle", tror A att han kommunicerar 
med B fast allt går via en tredje person C 
som skickar vidare lösenorden, men kan 
modifiera själva meddelandena. 

Det här är något som sägs ha inträffat 
i verkligheten, där en falsk radiobas
station tagit sig in och fått del av all infor
mation. 

Etter värre är kanske det som kallas 
Replay Attack. Det går ut på att exempelvis 
en betalning till en bank fångas upp av en 
obehörig som ser till att överföringen upp
repas hundratals gånger. 

Esa Turtiainen belyser hotbilderna med 
att kommunicera över Internet Hemliga 
uppgifter kan lätt snappas upp av 
obehöriga. 

Inte mycket roligare är trafikanalyserna, 
det vill saga att någon spionerar på vem 
som kommunicerar med vem. 

ömtåligt 
Det finns en förklaring till art Internet är så 
känsligt. En Internetväxel är inte lika säker 
som en telefonväxel. 

Det beror bland annat på att 
routern hanterar datapaketen vart för sig 
och att routern inte kan garantera att ratt 
avsändare ligger bakom en sändning, 
eftersom routern inte "kommer ihåg" 
varifrån ett datapaket kommit. Allt den 
bryr sig om är art skicka paketen vidare till 
ratt adress. 

Dessutom bygger hela Internet på IP-
adresser (som inte är säkra i sig) och idén 
att skicka data "närmaste" vägen från en 
punkt till en annan. Routrarna meddelar 
själva sin status, det vill saga hur nära de 
ligger, vilket skapar tillfälle för den som 
känner till adresserna. 

Även om man har konstruerat ett virtu
ellt privat nät (VPN) med kända Service 
Providers, ISP, som "tunnlar" informatio
nen genom Internet och inte släpper in 
okända, kan kommunikationen ske via en 
främmande router, där meddelandena kan 
manipuleras genom att falska bitar läggs 
till. 

Detta genom art Domain Name Servern, 
DNS, som håller ordning på IP-adresser, 
kan luras art ge falska IP-adresser. 

- Men vi måste komma ihåg art IPSec in
te bara är en teknisk fråga utan en fråga om 
pengar, risker och hur mycket det är värt 
art satsa på saken, säger Esa Turtiainen. 

Krypteringens två delar 

Den lösning som idag finns och är på väg 
art standardiseras kallas IPSec, det vill saga 
IP-säkerhet. 

Den består av kryptering och äkthet, 
authentication. Krypteringen är till för art 
säkra att ingen obehörig som trots allt 
kommer över mina meddelanden kan tol
ka dem. 

Krypton består av en offentlig del, som 
är en känd algoritm, och en hemlig del, en 
nyckel. Ett krypto är antingen symmetriskt 
eller asymmetriskt. Det vill saga antingen 
används samma nyckel för att både koda 
och avkoda ett meddelande eller så an
vänds olika nycklar. 

I det asymmetriska fallet, till exempel 
RSA, har mottagaren en privat nyckel för 
att avkoda texten vilket betyder att krypter
ingsnyckeln kan släppas fri. 

Tekniken har hög säkerhet, men är 
långsam och många gånger opraktisk. En 
nyckels sårbarhet hänger samman med hur 
lång den är. Ju längre nyckel desto längre 
tid måste kodknäckaren arbeta. 

Vanligt är 40 eller 56 bitar, till exempel 
för DES (Data Encryption Standard), som 
är dagens mest använda och något av en 
standard. Men även 64 bitars kod kan 
knäckas på mindre än en dag till en rimlig 
insats. 

Äktheten svar att fastställa 
Riktigt säkert blir det först med nycklar på 
bortåt 100 bitar. Men då kommer en 
annan sak med i bilden. Säkerheten får inte 
vara för stark. Då hindras polisen och 
myndigheterna i sitt arbete. En viktig fråga 
för i synnerhet USA. 

Ericssons kompetenscenter för IP-säkerhet i Jorvas, Finland, leder marschen mot säker 
kommunikation över Internet Här tar man fram lösningar och planerar vilka av Ericssons 
nya produkter som först ska få IPSec I 
Krypteringen av meddelandet komplette
ras med att man säkerställer kanalen mel
lan A och B för att garantera att kommuni
kationen sker med behörig person och art 
meddelandet inte avbrutits eller förvans
kats. 

Detta genom art identifiera vem som 
påbörjat en sändning och vem som verkli
gen sänder. 

En svårighet här är art skapa en säker, 
odiskutabel identitet. Ett satt är att använ
da digitala signaturer som är godkända av 
en CA, Certification Authority. 

Man arbetar då med par av nycklar, där 
endast den som har en privat kod kan 
kryptera sin signatur, medan vem som 
helst kan avkoda den. Med ett sinnrikt satt 
art kryptera och dekryptera kan man sä
kerställa en persons identitet och medde
landets äkthet 

En saker förbindelse 

I IPSec sköts frågan om autenticitet av IKE-
protokollet, Internet Key Exchange. Vid 
en kommunikation mellan två noder för
medlar IKE lämpliga parametrar, till 
exempel krypteringsalgoritmer eller längd 
på nycklar, för att åstadkomma en säker 
förbindelse. 

Så fort de två noderna med hjälp av IKE 
kommit överens om hur kommunikatio

nen ska gå till, börjar utväxlingen av de rik
tiga datapaketen. 

Dessa paket är i sin tur skyddade, anting
en med ett "huvud" enligt IPSec, AH 
(Authentication Header) eller ett ESP-pro-
tokoll (Encapsulating Security Payload). 

Lars Cederquist 
Lcrs.Cederquist@lme.ericsson.se 

ila ipsec.lmf.ericsson.se 

För den som är allmänt 
intresserad av krypto kan The 
Code Book av Simon Singh 
rekommenderas. Här be
skrivs historien från 
Julius Caesars enkla substitu-
tionskrypto till andra världs
krigets Enigma-maskin och 
framtidens kodknäckning 
med kvantdatorer. 
I boken Applied Cryptograp
hy beskriver den välkände 
specialisten Bruce Schneider 
det senaste inom området, 
skrivet på ett tekniskt men 
ändå mycket läsvärt satt. 

Här är Esa Turtiainen med sina medarbetare, från vänster, Tommi Linnakangas, Jari 
Arkko, Päivi Saarela, Sari Hietala, Jan Heinonen, Seppo Lindborg. Foto: Niko Nurmi 

Personalen tar fram 
nya mjukvarulösningar 
Ericssons center för IPSec bildades april 1999 och ligger inom Ericsson 
Finland. Verksamheten är finansierad av koncernens Forskningsenhet och 
olika projekt, och ett 20-tal personer arbetar med att samordna Ericssons 
aktiviteter inom området. 

I 

Esa Turtiainen är chef för enheten, Jari 
Arkko är teknisk expert och välkänd specia
list inom området, Sari Hietala driver Busi
ness Intelligence, Seppo Lindborg svarar 
för de svåra frågorna kring exportkontroll 
och patent. Päivi Saarela svarar för mark-
nadskom. Med flera. 

Huvuduppgiften är att ta fram mjuk-va-
rulösningar för de produktenheter som be
höver IPSec. 

I det syftet har kompetenscentret skaffat 
sig den yppersta tekniken inom IPSec -
området. Dels genom egenutveckling dels 
genom inköp. 

De lösningar som tas fram är sen fria art 
användas inom hela Ericsson och de har 
redan tagits i bruk i flera produkter. 

Gruppen fortsätter nu art utveckla bas
tekniken samtidigt som den hjälper pro

duktenheterna att integrera IPSec i sina 
produkter. 

Vid sidan av detta bevakar kompetens
centret noga vad som sker inom IPSec-
området, liksom art de deltar i det globala 
standardiseringsarbetet och tar fram en 
roadmap för införandet och integrerandet 
i olika Ericsson-produkter. 

- Med tiden kommer IPSec och IKE art 
bli en självklar del i nästan samtliga Erics
sons produkter, säger Esa Turtiainen. 

- Först i tur står de heta områdena GPRS 
(för mobiloperatörer), Tigris (för Internet 
Service Providers och VPN-routrar) och 
WLAN för trådlösa uppkopplingar mot 
lokala nät. Intresset från produktenheterna 
är nu stort. 

Lars Cederquist 

www.ausys. 

Telecom 
Management 

Ar du en av de nya leverantörerna inom data/telecom? 

Vi kan ta hand om hela eller delar av Operations & Maintenance för 

din produkt. Baserat på industristandards och komponentbibliotek (egna 

och inköpta) får du en kostnadseffektiv lösning som växer i takt med 

dina kunders behov. 

Din produkt får konkurrensfördelar eftersom den är integrerbar, funk

tionellt avancerad, skalbar och anpassad till en operatörs verksamhet. 

Kontakta Mattias Lindeberg, mattias.lindeberg@ausys.se 

Telefon 08-726 75 00 AU-SYSTEM 

£51 

Kunskaper och 
Möjligheter! 
Era förändringsbehov är ledstjärna för vara 
lösningar! 
Ericsson Quality Management Institutes mål 
är att utifrån er organisations behov anpassa 
lösningar som åstadkommer både kortsiktig 
och långsiktig förändring. EQMI är en del av 
Management Consulting Divisionen inom 
Ericsson Business Consulting Sverige. 
Vara lösningar bygger på en helhet där 
konsulttjänster, utbildningar och verktyj 
samverkar vare sig behoven finns på 
strategisk, taktisk eller på operativ nivå i er 
organisation. 

Vägen till vinst? 
• Six Sigma - koncept för lönsamma och 

bestående förbättringar 
• ISO 9000 - ny förändrad utgåva 
• Verksamhetsdialogen - ger helhetssyn över 

Ericssons verksamhetssystem 
• Affärstyrd verksamhetsutveckling - nyckeln 

till ökad flexibilitet och lönsamhet 
• Business Case - Return on investment? 

Berör det verkligen mig? 
• External Technology Provisioning - ordning 

och reda i produktportföljen 
• Business Process Management - nödvändigt 

i ett kundorienterat företag 

För hela vårt utbud titta på http://eqmi.ericsson.se 
eller sand oss ett mail eqmi@eqmi.ericsson.se så skickar vi vårens 
folder till dig! 
Vi erbjuder både schemalagda och företagsanpassade utbildningar. 

Ericsson Quality Management Institute 
Arstaängsvägen 1A 
126 25 Stockholm 
Tel. 08-719 0100 
Fax. 08-568 629 29 

ERICSSON $ 

mailto:Lcrs.Cederquist@lme.ericsson.se
http://ipsec.lmf.ericsson.se
http://www.ausys
mailto:mattias.lindeberg@ausys.se
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Trots att näthandeln ökar stort finns det en utbredd skepsis bland 
vanligt folk. Flera undersökningar visar att konsumenter tvekar. Det har 
uppmärksammats av några nya webbtjänster som på olika satt 
tillhandahåller konsumentinformation. 

Bättre kommunikation stärker konsumenten 

v 

WEBBADRESSER 

Svenska konsumenter bedömer varor och 
tjänster: www.cint.se 

Ännu fler amerikanska konsumenter tycker till Råd och Rön - en svensk motsvarighet till 
om varor och tjänster: www.deja.com Consumer Reports: www.rr.kov.se 

Amerikanska konsumenter kommenterar va- En institution i konsumentvägledning: 
ror och tjänster: www.epinion.com www.consumerreports.org 

Vägledd konsumentinformation inom 
tjänstesektorn: www.sparapengar.com 

Vilken telefonileverantör är billigast? 
www.ringa.com 

Hjälp vid köp av försäkringar: 
www.goodguy.com 

J 

A tt handla i en webbaffär innebär flera 
stora steg art ta. Bristande produktin
formation och osäkerhet om själva 

köpprocessen är hinder på vägen. Och art i 
slutändan lämna ut sitt kreditkortsnummer 
kan få den mest luttrade Internetanvändare 
att backa ur. Om man trots alla hinder förmår 
genomföra ett köp kan väntan bli lång innan 
varan faktiskt levereras. Fortfarande händer 
det att den aldrig ens dyker upp. 

Ett nattsvart scenario. Så illa är det inte all
tid, men det råder ingen tvekan om att blivan
de konsumenter på webben behöver hjälp. Det 
har ett antal nystartade webbtjänster upptäckt. 

Flera av dem, bland andra amerikanska 
Epinion och Deja.com, har tagit fasta på de 
möjligheter som Internet ger oss alla att infor
mera och berätta om värdet av en vara eller en 
tjänst när som helst och med vem som helst. 
Den som ska köpa en bil av bilhandlaren 
Hederlige Harry, låt saga en engelsk Land 
Rover, kan gå in på Epinion eller Deja.com 
och leta upp nyblivna Land Rover-ägare för 
att inhämta deras åsikter. 

Det är en möjlighet som även passar i Sveri
ge, eftersom svenskar tvingas att göra allt fler 
val på områden där det tidigare inte funnits 
andra alternativ än det staten erbjudit. Val
möjligheterna har blivit så många och så 
komplicerade, att det istället har blivit nästan 
omöjligt att förstå vad som erbjuds. Att välja 
teleoperatör eller att hitta den billigaste leve
rantören av elektricitet har visat sig vara en 
tidsödande process. 

Stort i USA 
Det här har förstås amerikaner redan vant sig 
vid och där finns sedan länge ganska starka 
konsumentorganisationer. Eftersom USA 
också har störst antal Internetanvändare i 
världen har de utökade kommunikationsmöj
ligheterna utnyttjats av flera konsumentorga
nisationer. Ett exempel är tidningen Consu
mer Reports som i 63 år försvarat amerikaners 
ratt att göra objektiva val av produkter. Tid
ningen debuterade på Internet 1997, men har 
funnits on-line i äldre system under nära två 
decennier. 

Consumer Reports förtroende hos amerika
ner är så stort att tidningens webbtjänst, Consu
mer Reports online, lyckats få 300 000 använda
re att betala ett par dollar i månaden. Bara Wall 
Street Journal Interactive har lyckats bättre på 
webben, där det mesta som bekant är gratis. 

En annan bakgrund och en annorlunda in
fallsvinkel har den relativt nystartade webb-
tjänsten Epinion med högkvarter i Mountain 
View mitt i djupaste Silicon Valley. Istället för 
att ha en redaktion av skribenter som bedö
mer produkter, utnyttjar Epinion konsumen
ternas behov av att berätta om ett lyckat köp -
även om det lika ofta handlar om motsatsen. 

- Epinion erbjuder en miljö där det är en
kelt att tipsa om eller varna för produkter, be
rättar en av Epinions grundare, Mike Speiser. 

Som så ofta i webbsammanhang föddes 
idén på ett möte mellan entreprenörer och 
riskkapitalister. Konceptet omsattes omedel
bart i en affärsplan och efter en infusion av 
riskvilligt kapital hade Epinion premiär i bör
jan av september förra året. 

- Vi gick från idé till premiär på bara några 
månader och vi hade aldrig några problem 
med att få in riskkapital. Trots mycket liten 
marknadsföring har vi redan mer än 1,5 mil
joner besök per månad, säger en nöjd Mike 
Speiser. 

Epinion har dock fått mycket utrymme i 
nyhetsmedier vid premiären, vilket säkert 
lockat många. Webbtjänsten har satsat hårt på 
att uppmuntra besökarna att aktivt delta i ut
bytet av information. Inga recensioner för
handsgranskas och alla inlägg är välkomna. 
Det finns också ett belöningssystem för flitiga 
och pålitliga recensenter. 

- Vi kallar det för ett vänskapssystem, där 
duktiga recensenter premieras och lyfts fram, 
förklarar Mike Speiser. 

Det tycks vara ett framgångsrikt koncept. 
Många recensioner är ett nöje att läsa -
särskilt de där skribenten är missnöjd med en 
produkt eller en tjänst. Flera av Ericssons 
mobiltelefoner finns också recenserade lik
som många produkter från företagets konkur
renter. Epinion är uppenbarligen en guldgru
va även för företag som kan avläsa reaktioner 
på sina produkter eller tjänster. 

Fördelningen är jämn mellan arga och nöj
da recensioner, något som 
Mike Speiser och Epinion 
tycks eftersträva. 

- Vi uppmanar recen
senterna art berätta om bå
de goda och dåliga sidor av 
en produkt när de skriver. 

Men även en stilist kan 
bluffa. Och hur vet man att 
det inte är ett företag som 
manipulerar genom att bedöma sina egna pro
dukter? Behöver man vara misstänksam? Inte 
enligt Mike Speiser, som hävdar att det är i 
stort sett omöjligt att genomföra ett bedrägeri. 

- I och för sig är det möjligt i teorin, men 
för att skydda oss mot det finns vänskaps
systemet som gör att skribenterna måste skri
va minst ett tjog bra recensioner för att bli ut
nämnda till en rekommenderad recensent. 
Och det är inte det enklaste. Faktiskt är det 
ganska få som lyckas med det. Betygssystemet 
skiljer ut agnar från vetet, säger Mike Speiser 
och betonar att inte heller besökarnas beteen
de på webbtjänsten säljs i kommersiellt syfte. 

- Det skulle ruinera det förtroende som vi 
vill bygga upp. Det enda vi utnyttjar besöks
statistiken till är för att förbättra innehållet på 
Epinion i syfte att underlätta för vara använ
dare, säger Mike Speiser. 

Spara Pengar på tjänstesektorn 
En liknande inställning för att skapa förtroen
de har David Bäckström, som tillsammans 
med Jonas Almquist grundat en svensk webb
tjänst för konsumentvägledning med namnet 
Spara Pengar. Till skillnad från Epinion, som 
bedömer många produkter och en del tjänster 
fördelade på ett stort antal kategorier, är 
Spara Pengar enbart inriktad på tjänste
sektorn. Det gäller val av hemelektricitet, tele-
foni, lån till bostad samt köp av försäkringar. 

- Vi bygger vårt förtroendekapital på att al
la uppgifterna stämmer, säger David Bäck
ström. Vi har till och med anställt specialister 

NAR DU ANVÄNDER KONSUMENTRÅDGIVNING 

Mike Speiser 

När du besöker en webbplats som utger sig 
för att syssla med konsumentrådgivning, 
ska du först ta reda på om den är seriös. Det 
gör du genom art läsa det finstilta. Det är 
särskilt viktigt att webbplatsen är oberoen
de i förhållande till leverantörerna. 
Var extra uppmärksam med nya aktörer på 
marknaden. 
Tjänsten ska vara gratis om det inte rör verkli
ga specialområden eller undantaget från 

från varje område, för att det inte ska finnas 
några tveksamheter. 

Grundarna är två före detta campingplats
ägare som 1997 upptäckte att det var svårt att 
hitta den billigaste leverantören av elektricitet 
till sina campingplatser. 

- Det var nästan omöj
ligt att bedöma alternati
ven. Eftersom både jag och 
Jonas använde Internet 
förstod vi att det skulle 
kunna bli ett utmärkt stod 
för vanliga konsumenter, 
säger David Bäckström. 

Spara Pengar hade pre
miär för snart ett år sedan 
och erbjuder steg för steg
anvisningar. Så här fungerar det: Välj område 
eller bransch där du vill hitta en bra leveran
tör. Fyll i de uppgifter som efterfrågas och 
webbtjänsten letar upp det billigaste alternati
vet. Sedan får du själv kontakta leverantören. 

Vid köp av tjänster är i och för sig inte priset 
alltid det viktigaste: kvaliteten är också bety
delsefull - och svårare att bedöma. Det är för
modligen den viktigaste anledningen till att 
de flesta bara handlar standardiserade pro
dukter via nätet där pris och möjligtvis leve-

David 
Bäckström 

regeln - tidningen Consumer Reports online. 
Även om de flesta konsumentinriktade 
tjänster är gratis, kan det var bra art veta art 
dina val och hur du agerar på webbplatsen 
hamnar i en databas som i värsta fall kan 
säljas till leverantörer. Leta efter en integri-
tetspolicy (Privacy policy). 
Kontrollera att alla omkostnader finns med i 
priset som presenteras (frakt, moms och 
andra eventuella skatter eller pålagor). 

ranstid är viktigast - inte kvaliteten. De mest 
kända exemplen är förstås böcker eller cd-ski-
vor. Men floran av webbutiker växer och hur 
hittar man lägsta pris på Henning Mankells 
roman Pyramiden, när det finns minst 15 
webbboklådor på att välja mellan? 

Effektiv sökning bland webbutiker 
Det finns webbtjänster som kan svara även på 
den frågan och de brukar i bland kallas för 
shoppingagenter. Dessa agenter är egentligen 
bara effektiva sökprogram som kan leta ige
nom en mängd databaser och priskataloger. 
Det kan definieras som en sorts automatise
rad konsumentvägledning. 

Det finns redan många agenter på jakt 
efter lägsta pris. En relativt nyöppnad svensk 
shoppingagent heter Red Elvis och är ett initiativ 
av Bonnier Music. Red Elvis påstår sig vilja hjälpa 
konsumenter att hitta bästa pris med en tjänst 
som heter Search4bestdeal. Den letar efter musik i 
åtta skrvbutiker, böcker i sju boklådor, filmer i sex 
butiker samt dataspel i lika många nätbutiker. 
Tjänsten samlar ihop information från dessa we-
bbplatser, samt sammanställer och presenterar re
sultatet i svenska kronor. 

Mats Lundström 

mats.lundstrom@lme.ericsson.se 

Illustration: Ulf Frödin 
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MINSTA LADDAREN FÖR 
UTIUMBATTERIER AVGER 

INGEN VÄRME 
Grindkopplad controller gör att laddaren kan byggas in i en telefon 

INGEN 
VÄRMEAVGIVNING 
FRÅN LADDAREN 

I TELEFONEN 

GRINDKOPPLAD CONTROLLER AVGER INTE 
VÄRME SOM EN LINJÄR REGULATOR 

LYSDIOD SOM „ 
TILLVAL 

ANVÄNDAREN VÄLJER 
LADDNINGSTID 

TEMPERATURSKYDD 
SOM TILLVAL 

LU 

ENDAST EN EXTERN FET 
BEHÖVS FÖR EN KOMPLETT 

LITIUMLADDARE 

IN 

CHG 

4 

TSEL 

GATE 

BATT 

MAX1679 

GND 
THERM 

0,75% SPÄNNINGS
ONOGGRANNHET 

E H LITIUM-
BATTERI 

INGEN SPOLE 

• Grindkopplad controller med 
låg värmeavgivning 

• Kompakt design 
(pMAX-kapsel) 

• Ingen spole 

• 0,75% spänningsonoggrannhet 
• Ständigt överspännings- och 

över/undertemperaturskydd 

• Intern räknare för laddningstid 

MAX1679 och en extern PMOS FET bildar en komplett fristående laddare för ett litiumbatteri med en 
cell. En billig strömbegränsad nätadapter ställer in laddningsströmmen och den externa FET-omkopp-
laren är antingen till eller från. Till skillnad från en linjär regulator avger denna grindkopplade controller 
ingen värme. MAX1679 har en spänningsonoggrannhet på 0,75%, ständigt skydd mot över/undertem-
pertur och användarbestämda tider. Övriga egenskaper: lågströms förladdning av en cell som är näs
tan död, pulsad underhållsladdning för att upprätthålla full batterikapacitet, samt automatiskt frånslag 
när nätadaptem tas bort. 
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Nu kan anställda 
lättare jobba 
på resande fot 

v i 

Nu kan du jobba enklare och snabbare 
mobilt. Du har ett möte med en kund 
på morgonen, men dessförinnan vill du 
hinna titta på e-posten. Först måste du 
till kontoret, läsa och besvara dina med
delanden, och sedan snabbt iväg till 
mötet i en annan del av stan. Istället 
kan du använda EVO och göra arbetet 
när det passar dig. 

Ericsson Virtual Office, EVO släpptes på 
marknaden i maj förra året. Efter omfat
tande tester intoduceras nu EVO även 
internt. Det innebär art alla anställda inom 
Ericsson får möjlighet att använda denna 
programvara som gör det möjligt art koppla 
upp sig mot det interna nätverket via mobil
telefonen och utnyttja nätet även när du är 
på resande fot. EVO är alltså ett hjälpmedel 
framförallt för dem som vistas större delen 
av sin tid utanför kontoret. 

När du är på kundbesök och vill anteckna 
efter mötet, behöver du inte leta efter ett tele
fonuttag, eftersom anslutningen görs via 
mobilen. Din terminal på jobbet blir inte det 
enda stället där du har tillgång till all infor
mation. Du kan lika gärna fortsätta hemma 
som art arbeta sent på kontoret. 

Det har länge varit en policy inom Erics

son att de egna produkterna ska användas 
internt och genom att sprida EVO inom kon
cernen hoppas Ericsson art även den externa 
försäljningen ska få ett lyft. Anställda får nu 
chansen att själva skaffa sig erfarenheten och 
kunskapen för att presentera produkten på 
marknaden. 

Lika bra som kontoret 

Den nya versionen för fjärranslutning, EVO, 
gör art du far access till filhanteraren, web-
ben och e-posten på ett enklare och snabbare 
satt. Tidigare var det både långsamt och 
krångligt att arbeta med mobil data, men 
tack vare EVO blir det enklare och går tre 
gånger snabbare. 

- En grundtanke med EVO har varit art 
man inte ska uppleva någon skillnad när 
man arbetar mobilt jämfört med på konto
ret, säger Paddy O'Leary som är marknads
chef för Mobile Office. 

EVO följer Ericssons strategi för mobilt 
Internet och fungerar med olika terminaler 
till exempel PDAer, Palmpilots och Laptops. 
Programvaran är enkel att hantera och 
använder sig av samma gränssnitt som 
Microsoft Outlook. När du kopplar upp dig 
mot företagets intranet/extranet via EVO, 
gör du precis som du brukar, anger 

användarnamn och lösenord. 
Den enda skillnaden är att du 
anger två lösenord istället för ett. 

- Att lära sig arbeta med EVO tar 
bara tio minuter, fortsätter Paddy O'Leary. 

Själva uppkopplingen mot företagsservern 
tar inte mer än 30 sekunder. Användaren kan 
följa med vad som händer under uppkopp
lingen. På skärmen finns det en bild, som 
består av tre delar. När den blivit hel är upp
kopplingen klar. Om uppkopplingen av 
någon anledning hakar upp sig, då ser du 
vilken del som inte fungerar och kan ringa 
företagets supportavdelning. 

Packat med information 

Alla dokument som tas emot och skickas via 
EVO krypteras. Snabbheten i överföringen 
har åstadkommits genom att informationen 
komprimeras. Innan du skickar ett doku-

EVO hjälper dig som ofta 
är på sprang. Nu ska 
detta satt att jobba pä 
distans lanseras även 
internt. 

ment samlas ettorna och nollorna ihop till 
ett paket. 

- överföringshastigheten blir på det sättet 
tre till fem gånger snabbare jämfört med det 
vanliga sättet att skicka information via 
mobiltelefonen, säger Christer Freander, 
ansvarig för Mobile Office, Ericsson Radio 
Systems. 

Från och med den första februari kommer 
anställda i Europa och USA att kunna bestäl
la produkten, övriga får ge sig till tåls tills i 
slutet av maj. 

Ulla-Karin Höynä, frilansjournalist 

m evo.encsson.se 

Lyckad satsning på elektroniska fakturor 
Quickfix, som innebär att fakturor 
skickas elektroniskt inom koncernen, 
omfattar hittills cirka 70 OOO fakturor. 

- På fyra månader motsvarar det en 
besparing på över 17 miljoner kronor, 
säger projektledaren Håkan Beckman på 
IT Services. 

Elektronisk fakturahantering spar både tid 
och pengar. Det är bakgrunden till att Erics
son Radio Systems, Ericsson Mobile Com
munications, Ericsson Telecom, Ericsson 
Business Networks och Microwave Systems 
valt att satsa på EDI, Electronic Data Inter
change, för den interna faktureringen. 

Tillsammans skickar dessa bolag ut unge
fär 250 000 fakturor om året till de olika 
lokalbolagen. Med ett minskat pappersarbe
te finns en hel del pengar att tjäna för både 
sändare och mottagare. Enligt den bedöm
ning som gjorts handlar det om besparingar 
på uppemot 250 kronor per faktura. 

Fortsatt chans att ansluta sig 

För art komma igång med elektronisk faktu
rahantering i stor skala startade samver
kansprojektet Quickfix i juni 1998. Formellt 
har nu projektet avslutats, men på grund av 
ändringsstoppet i samband med millennie-
skiftet kommer vissa delar att förlängas. 

Lokalbolagen har möjlighet att ansluta sig 
gratis till och med 30 april. 

- Det innebär art alla företag som är 
intresserade av att vara med har tid på sig 
fram till dess, förklarar projektledaren 
Håkan Beckman. Förutom de fem "sändar-
bolagen" deltar vid det här laget cirka 170 

Håkan Beckman har all anledning att vara nöjd med projektet Quickfix. Efter ett år med 
elektroniska fakturor har systemet redan sparat över 17 miljoner kronor åt företaget 

Foto: Lars Aström 

mottagande lokalbolag. Många av dem 
anslöt sig under hösten, men nya har till
kommit i en strid ström. 

EUS i USA är ett av de lokalbolag som har 
valt att ansluta sig till Quickfix. Bolagets 
finanschef Michael Gillert i Dallas är positiv. 

- Vi spar både tid och pengar och är väl
digt nöjda. Eftersom vi har tillgång till faktu
rorna online blir hanteringen snabb och 
enkel. Just nu tar vi emot ungefär 1 000 
elektroniska fakturor per månad, och antalet 
växer, säger Michael Gillert. 

Det har gatt över förväntan tycker Håkan 
Beckman. 

- De mål som sattes upp har uppfyllts med 
råge. 

Inom Quickfix-projektet har det bland 
annat utvecklats en gemensam Ericsson-fak
turamall och olika skräddarsydda system. 
Rent tekniskt skickas betalningsfakturorna 
till ett nav som kallas EDI Processing Centre. 
Där finns information om hur respektive 
lokalbolag vill ta emot sina fakturor, så att de 
automatiskt hamnar i ratt ekonomisystem. 

Projektgruppen har även ansvarat för att 
ersätta Navet och Match, de verktyg som 
Ericssonbolagen använder för art balansera 
interna fakturaflöden. Resultatet är ett nytt 
webbaserat system som heter Pari. 

- Det har blivit en succé. Tidigare var un
gefär 100 bolag med i Navet. I dag finns cirka 
170 bolag i Pari. Med det nya systemet redu
ceras arbetstiden avsevärt, berättar Håkan 
Beckman. 

Fler användningsområden 
Dessutom har en särskild webbtillämpning 
tagits fram för fakturorna. Den kallas web-
Bill och gör det möjligt att enkelt titta på fak
turor, skriva ut dem och ladda ner dem i filer. 

- Quickfix har flera stora fördelar. Dels blir 
kapitalflödet bättre, dels har vi nu fått fram 
en bra teknisk plattform som kan åter
användas också för andra slags informations
överföringar. 

- Nästa steg är att utöka fakturaflödet, så 
att det omfattar inte bara betalningsfakturor 
utan även till exempel transport- och kredit
fakturor. 

- Tanken är att fakturorna på sikt ska 
kunna flöda elektroniskt mellan alla Erics
son-bolag. Det optimala är förstås art alla 
fakturor inom koncernen hanteras elektro
niskt - både de interna och de som kommer 
utifrån, säger Håkan Beckman och berättar 
att det nu efter projektets slut blir Financial 
Service Centre som ska förvalta resultatet av 
Quickfix. 

Lena Lidberg, frilansjournalist 

http://evo.encsson.se
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Anders Smedberg är 
marknadsansvarig för 
den nya bredbandspro-
dukten på affärsenheten 
Fixed Radio Access. 
Foto: Lars Aström 

Äntligen kommer trådlöst 
bredband till hemmen 

Under namnet Beewip lanserar Ericsson nu ett nytt radioaccessystem för bredband 
till småkontor och hushåll i tätorter. Radiokommunikationen sker med paketdata 
på hög frekvens, 3,5 GHz, och varje basstation i nätet klarar att betjäna upp till 
500 abonnenter. 

- Vi kallar lösningen Broadband Wireless IP, 
eller Beewip, säger Anders Smedberg, mark
nadsansvarig för den nya produkten på 
affärsenheten Fixed Radio Access. Idag pågår 
utdelning av licenser i 3,5 GHz-bandet i de 
flesta länder och vår vision är art det inom ett 
par år ska vara en massmarknad för hus
hållen. 

Beewip är en utveckling av det som kallas 
Radio in the Local Loop, RLL, senare Wire
less Local Loop, WLL, som är ett satt att an
vända trådlös teknik för fast kommunika
tion. Inom WLL är Ericsson ledande med en 
installerad kapacitet av 1 miljoner linjer. 

Traditionell WLL använder sig av radio i 
stället för koppartrådar för förbindelsen från 
det fasta nätets lokalväxel till exempelvis bo
ende i ett hyreshus. Beewip bygger på WLL-
principen, men har betydligt högre data
kapacitet, upp till 3 Mbit per sekund per an
vändare, och arbetar med CDMA fre
kvenshopp samt paketdatateknik. Systemet 
är uppkopplat både mot fasta nätet, PSTN, 
och Internet. Beewip är ett nytt satt att kom
ma åt Internet med bredbandig datakom och 
tal över IP. 

Bredband 
Ett Beewip-nät byggs upp på följande satt. 
Den operatör som fått licens identifierar 
först var det finns intressanta kunder. Där
efter söker han lämpliga platser för radio
basstationer. Varje basstation servar ett om
råde, men de olika områdena behöver inte 
hänga ihop som i ett mobilsystem. Basstatio

nerna är kopplade mot en "Point of Pre
sence", varifrån operatören håller kontroll på 
nätet via ett drift- och underhållssystem. 

Standarden för bredbandskommunikatio-
nen i luften är IEEE802.11, vilket är samma 
protokoll som används inom trådlöst LAN 
och är en form av "Ethernet i luften". Förbin
delsen mellan radiobasstationerna och back-
bonenätet kan gå över radiolänk eller optisk 
fiber. 

Flera delar på utrymmet 
En basstation sänder i normal konfiguration 
i sex 60-gradiga sektorer på vardera 3 Mbit 
per sekund. Alla användare inom en sektor 
har varsin riktantenn och en inomhusenhet. 
Dessa delar på 3Mbps och upptar endast ra
diokapacitet när de sänder eller tar emot da-
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ta. Räknar man med art varje abonnent sän
der eller tar emot data tio procent av tiden 
med ungefär 256 kbps betyder det cirka 500 
användare per basstation. 

- De tjänster vi talar om är IP-baserade 
tjänster såsom Internet, e-mail, web-brow-
sing, Voice-över-IP, LAN-LANuppkoppling-
ar med mera, säger Anders Smedberg. För 
operatörerna är det här ett bra satt att snabbt 
erbjuda slutkunderna en andra linje med 
bredbandskapacitet. 

Djärva idéer 
Projektet med Beewip är ert av Ericssons 
många nya utvecklingsprojekt där man släp
per fram djärva idéer. Projektet har vuxit och 
nu arbetar totalt ett 50-tal personer med 
produkten och den har redan lanserats på 
prov för utvalda kunder i Ericsson. På den 
stora datamässan CeBIT blir det den första 
offentliga lanseringen och sen rullar det på. 

- Det här blir ett av flera intressanta bred-
bandsalternativ vid sidan av trådbundna ka-

belTV-modem, xDSL, fiber, kraftnäten med 
mera, säger Anders Smedberg. Och när det 
gäller trådlös IP har Beewip en naturlig plats 
i skiktet mellan PMP radiolänk-lösningar i 
26 GHz-området och tredje generationens 
mobiltelefoni. 

- Men vi ska snabbt ut på marknaden och 
har därför köpt in produkterna och koncen
trerar oss på art integrera dem och skapa vår 
egen totallösning med basstationskoncept, 
drift och underhåll av systemet samt tillhö
rande tjänster. Det blir ingen volymproduk
tion till en början, första halvåret handlar det 
mest om att synas på marknaden för art på 
sikt nå massmarknaden. 

De operatörer som är aktuella är dagens 
mobiloperatörer, IP-providers, WLL-opera-
törer med flera. De största konkurrenterna 
är Alcatel, Marconi, Nokia, Lucent och Sie
mens, som alla arbetar med liknande lös

ningar. 
Lars Cederquist 

Per definition är bredband en dataöverför
ingshastighet av minst 2 Mbit per sekund, 
det vill saga 2 miljoner bitar i sekunden. 
Bredband är alltså inte en speciell lösning 
eller teknik utan en hastighet eller kapaci
tet 

För laga hastigheter talar man om smal
band och de som ligger högre, några hundra 
kbps upp till 2Mbps, kallas wideband, vilket 
känns igen i termen Wideband CDMA som 
är en radioteknik för nästa generations mo
biltelefoni. 

Bredband är ett modeord som ger en 
känsla av obegränsade möjligheter art lig

ga ständigt uppkopplad mot Internet. När 
politikerna talar om "bredband till alla" lå
ter det som en jättelik utbyggnad av stora 
informations-motorvägar med nya breda 
avfarter direkt till alla, med lokala nät i hy
reshusen. Sanningen är dock att det finns 
flera alternativ och art det handlar om 
pengar och investeringar och att många 
delar på kapaciteten i Internet. Även om 
motorvägarna finns och "garageutfarten" 
från den egna datorn är bred och asfalterad 
får man snart tvärbromsa när man kommer 
ut bland de andra trafikanterna. Man bru
kar också tala om växlade och delade nät. I 
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ert växlat nät har du en garanterad kapaci
tet (fram till Internet, sen kan ingen lova 
något) medan du i ett delat nät (t ex kabel-
TV) inte har några garantier. Ett LAN-nät 
kan vara både delat och växlat, men är i det 
senare fallet betydligt dyrare. ADSL är ett 
exempel på en teknik med individuellt till
delad kapacitet. 

Ericsson arbetar med flera bredbandstek-
niker; xDSL-lösningar för det existerande 
kopparnätet höghastighetsradio med 
mikrovågslänkar, kabelTV-modem och bred-
bandiga satellitsystem, liksom trådlös LAN-
teknik för fast radioaccess. 
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Ett helt vanligt hus i Vällingby är ett av de första att fä tillgång till bredband. 
Jonas Mattson, drift- och teknikansvarig på Bolab, önskar att det gick 

snabbare med utvecklandet av bredbandstjänster. 
Foto: Jezzica Sunmo 

Rose Johansson tycker att det är spännande med bredband. Med 
hjälp av en hemenhet har hon direktkontakt med fastighetsskötaren 
och här kan hon även snart boka tvättstuga eller se vem som ringer 
på nere vid porten. "Ny teknik gör livet bekvämare," tycker hon. 

Det ser ut som ett helt vanligt hyreshus. Men 
här pågår något av en pionjärverksamhet. Rose 
Johansson och hennes grannar har tillgång till ett 
lokalt bredbandsnät. Medan tekniker runt om i 
världen funderar över hur näten ska se ut. är hon 
mest nyfiken på vad utvecklingen kommer att 
innebära för henne. 

Pionjärer för bredband 
E tt femtiotalshus på Vittangigatan är 

först ut i Svenska Bostäders satsning på 
att bygga en bredbandsö i Vällingby. 

Här har man med hjälp av Ericsson byggt ett 
lokalt kommunikationsnät med förutsätt
ningar för bredbandshastighet. 

Snart ska varje hyresgäst i huset ha en 
hemenhet i form av en dataskärm i hallen. 
Här kan man bland annat boka tvättstugan 
utan att behöva ta hissen ner i källaren och 
skriva upp sig på någon lista. Man kan med
dela fastighetsskötaren om eventuella läckor 
i badrummet och få förslag på när rörmoka-
ren kan komma. 

Jonas Mattson som är drift- och teknikan
svarig för satsningen, skriver in viktig infor
mation till hyresgästerna i sin dator på kon
toret. Och i samma ögonblick får hushållen 
tillgång till den. 

Hemenheten kommer också att fungera 
som en bildtelefon där man kan se den besö
kare som ringer på nerifrån porten. 

Jonas Mattson jobbar för Bolab - den del 
av Svenska Bostäder som ser till att ny teknik 
kommer hyresgästerna till gagn. Han arbetar 
med att utveckla den service som går att 

erbjuda via bredband och menar att det finns 
mycket kvar att göra. 

Men för nyblivna pensionären Rose Johans
son har bredbandsanslutningen redan inne
burit stora förändringar. Visst hade hon dator 
redan när Svenska Bostäder beslöt att installe
ra bredband i huset. Men någon Internetan-
slutning hade hon ännu inte skaffat. 

Nu har hon ständig uppkoppling och är en 
flitig surfare. 

- Jag har inga dagstidningar längre, berät
tar Rose Johansson. Jag läser nyheterna på 
Internet. Och då får jag alltid de allra senaste 
telegrammen. 

"Spännande med ny teknik" 
Recept, horoskop, information om de fonder 
hon har sparat i och tips på evenemang är 
annat som Rose Johansson numera hittar på 
Internet. 

Och hon är entusiastisk. 
- Det är så spännande med all ny teknik. 

Framför allt blir livet så bekvämt, tycker hon. 
Att slippa koppla upp sig via modem ser 

hon som en stor fördel. 
- Det där verkar ju inte alltid fungera, 

tycker hon och jämför med brodern som har 
modernare dator och påkostat modem. När 
han kom hit och såg hur det fungerar hos 
mig blev han väldigt imponerad. 

Välja bland tv-programmen 
Jonas Mattsson säger att inga av de tjänster 
Rose Johansson använder egentligen kräver 
bredband. Det är först när vi börjar överföra 
TV och rörliga bilder som det verkligen 
behövs bredbandshastighet. Och Jonas 
Mattsson erkänner gärna att han ibland 
önskar att utvecklingen av bredbandstjänster 
gick lite snabbare. Han ser framför sig hur vi i 
framtiden själva kan välja när vi vill se ett visst 
tv-program. På samma satt som du idag kan 
hitta radions nyhetssändningar på nätet och 
lyssna på dem i efterhand, skulle det kunna 
fungera med tv. 

- Näthandel kan gå till så att du verkligen 
besöker virtuella butiker, där du kan plocka 
ner varor och vrida på dem, fortsätter Jonas 
Mattsson. Och om du vill gå på bio eller tea
ter kanske du kan fl en förhandstitt via nätet 
för att avgöra om du är intresserad. 

Han berättar om en lägenhet i närheten 

som för närvarande är tom. Varje gång han 
har ett ärende dit har han problem med att få 
upp dörren på grund av all reklam som 
hopar sig i hallen. 

- När alla hushåll har bredband blir det 
lätt för de lokala handlarna att skicka direkt
reklam via nätet. De slipper tryck- och 
distributionskostnader och vi slipper allt 
detta papper. 

Rose Johansson är glad att just hennes hus 
har blivit först ut. Hon tycker att det känns 
spännande med allt det nya. 

- Jag vet inte exakt hur det fungerar, säger 
hon. Men jag har fått det förklarat som att 
bredband är som en rak fin autostrada, 
medan vanliga nät är som småvägar som 
snirklar sig fram. 

- En infrastruktur för alla tjänster. Det är 
tanken med bredband, förklarar Jonas Matts
son. I stället för ett nät för telefoni, ett för da
ta ett för tv ska alla tjänster använda samma 
infranät. Kapaciteten i det nätet ska vara sådan 
att hushållen kan ringa, surfa på Internet och 
titta på tv samtidigt. 

Maria Paues 
kontaktenglme.ericsson.se 
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