805,00
B-aktie,
Stockholm 17/3

Kosovo får nät
från Ericsson
Ericsson har levererat ett regiontäckande nät för FN i Kosovo. Systemet
kommer att fungera som ett publikt
telenät men bygger på företagslösningen MD 110 och Ericssons radiolänkar Mini-Link.
7

Sponsoravtal klart
med Malmö FF
Nu har Ericsson kommit överens
med fotbollsklubben Malmö FF.
Ericsson kommer att sponsra ungdomsverksamheten under två år. Det
är en uppgörelse som båda parter är
nöjda med. Det är resultatet av en
längre tids förhandlingar.
5

Ericssons IP-nät
mer än fördubblas
I slutet av 80-talet bildade de tvä smä lokala operatörerna Mariehamns Telefon och Ålands Telefonandelslag ett nytt bolag för
mobilteelfoni. Idag satsar Ålands Mobiltelefon Ab satsar stort Som tredje operatör i världen beställer de ett kommersiellt 3G-nät av
Ericsson.
Foto: Lars Aström

Litet samhälle
med stora möjligheter
Ericssons tredje 3G-order gick till lilla Åland. Med satsningar på bredband, 3G och satsningar på IT-utbildningar ska det lilla finska samhället få en plats på IT-världskartan.
Tillsammans med Ericsson ska Åland bli testområde för framtidens IT-lösningar.
4,8-9

Snygg design viktigt
för kräsna kunder
Från att ha varit något som kom in
sent i utvecklingsarbetet är i dag
design en viktig och integrerad del av
arbetet med en ny telefon. I dag är
mobiltelefoner inte bara ett kommunikationsverktyg utan också ett livsTIDNING FOR PERSONAL INOM ERICSSONKONCERNEN

stilsattribut. Nya produkter recenseras i alla typer av medier. Ericsson
jobbar nu mer målmedvetet med
form och ergonomi. I dag är kraven
annorlunda. I synnerhet unga användare vill ha en snygg telefon. 12-13

Erinet, Ericsson eget IP-nät byggs
ständigt ut men har svårt att hänga
med i den explosionsartade trafikökningen. Hundratusentals e-postmeddelanden skickas varje dag och allt
fler utnyttjar Internet.
15

Nya spelregler
med e-business
Med e-business kan mycket av rutinärendena mellan Ericsson och kunderna skötas med hjälp av nätet Istället kan tiden användes till fördjupade
kundrelationer. Initiativ pågår runtom
i koncernen. GSM Systems har redan
extranät för kundkontakter.
20-21

Produktplacering
ger stärnstatus
Nu jobbar Ericsson medvetet med att
placera produkter i filmer och tvserier. När Ally McBeal ringer är det
med en Ericssontelefon.
14

IT-nyheter hittar du alltid på
webben. Läs sammandragen.

4-5

ERICSSON OPEN

Nu pågår en av världens största tennisturneringar Ericsson sponsrar. 2 3
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I takt med att din verksamhet växer ökar kraven
på ditt IT-stöd. Krav på nödvändig flexibilitet och
funktionalitet måste mötas utan att kostnaderna
skenar iväg. Cap Geminis tjänst AM Applications Management — hanterar dessa tuffa
krav. Med hjälp av AM tar Cap Gemini hand om
den löpande applikationsförvaltningen, så att du
kan koncentrera dig på att styra din affärsverk-

www.capgemini.se

samhet in i det nya millenniet. För Cap Gemini
är applikationsförvaltning ingen konst, det är en
vetenskap. Vi använder metoder och standarder
enligt ISO 9001, vilket är en bra grund för hög
kvalitet.
Cap Gemini skräddarsyr AM-tjänstema efter
ditt företags behov för att uppnå önskad servicenivå till rätt kostnad. Cap Gemini arbetar alltid

enligt principen OTACE - On Time and Above
Client Expectations.
Kontakta oss så berättar vi gärna mer om ett
nytt sätt att arbeta med förvaltning av dina
applikationer.
Ring Richard Livijn 08 704 5000, eller skick
ett e-mail till rlivijn@capgemini.se

CAP GEMINI
Ideas People

Technology
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Kina lokomotivet på snabbt
växande Asienmarknad
Asien och Stillahavsområdet är världens snabbast växande telekomregion
m e d över hälften av världens befolkning. Kjell Sörme är Ericssons marknadsområdeschef för regionen m e d
bas i Hongkong.

- Här finns inga stora hinder, bara möjligheter. Det är upp till oss. Vår uppgift är att hjälpa kunderna att växa tillräckligt snabbt,
säger Kjell Sörme när Kontakten möter
honom i Hongkong.
Den ekonomiska kris som drabbade Sydostasien i mitten av 90-talet är ännu inte helt
utriden, men läget är betydligt bättre än för
ett par år sedan. Inom marknadsområde
Asien och Oceanien står Sydostasien för
mindre än en fjärdedel av Ericssons försäljning och Kina står för över hälften.
- Ericsson har en ledande position i Kina.
Landet hade en lite lugnare fas under 1999 på
grund av en del förändringar i operatörernas
struktur, men allt tyder på att det nu tar fart
igen, säger Kjell Sörme.
För att få lite proportioner på hur stor
Kinamarknaden är, påminner Kjell Sörme
om att Kina bygger ut sina mobilnät motsvarande två gånger Australiens nät varje år.
I Indien har utvecklingen gått långsammare än i en del grannländer men nu börjar det
att hända saker där också. Licenserna har varit fördelade sedan en tid, men utbyggnaden
har kommit igång först nu.
Operatörer söker sig ut i v ä r l d e n

Asien är en tuff marknad där mycket händer.
Operatörer går samman i partnerskap och
allianser. Asiatiska operatörer söker sig ut i
världen och amerikanska och europeiska
operatörer etablerar sig i Asien.
- Det är svårt att göra säkra prognoser på
en snabbväxande och dynamisk marknad,
både för Ericsson och operatörerna. Därför
är det extra viktigt för Ericsson att vi är
snabba och flexibla.
De flesta länder i Asien är nu uppe i en
snabb avreglering. Det betyder strukturförändringar, med nya ägarkonstellationer och
nya operatörer. Ericsson har en stor fördel av
att vara på plats i så gott som alla länder. Det
gör det enklare att följa med en operatör som
gör en inbrytning på en ny marknad.

Sedan september förra året är Kjell Sörme chef för marknadsområde Asien och Oceanien. Inom hans område finns en tredjedel av världens
alla teleabonnenter.
Foto: Lars Åström

Japan är nu en volymmarknad för mobiltelefoni. Traditionellt har det mest varit inhemska leverantörer på den japanska marknaden, men Ericsson har åstadkommit en
god etablering.
H å r t arbete i Japan

- Framgångarna i Japan har inte kommit
utan hårt arbete, förklarar Kjell Sörme.
Mobila datatjänster har, redan innan tredje
generationens mobilsystem, blivit stort i
Japan. I-mode kallas den lösning som bara
finns i Japan. Det är en teknik som fungerar
ungefär som WAP. Tillströmningen har varit
explosionsartad och lovar gott för fullfjädrade
system för mobilt Internet inom ett par år.

AFFÄRSOMRÅDE ASIEN OCH OCEANIEN
• Asien och Oceanien står för cirka en fjärdedel av Ericssons totala försäljning.
• I regionen har Ericsson cirka 11 000 anställda.
• Ericsson är representerat i stort sett alla
länder i regionen.
• Produktion sker i Kina, Malaysia, Australien och Indien.

Forskning och utveckling bedrivs i Australien, Kina, Japan, Nya Zeeland, Singapore
och Indien.
De fem största marknaderna i regionen är
Kina, Japan, Australien, Taiwan och Singapore.
En tredjedel av världens telefonabonnenter, både mobilt och fast, finns i regionen.

Japan är tidigt ute för tredje generationens
mobilsystem (UMTS). Det kan ge en god
indikation på hur snabbt utbyggnaden i resten av regionen kan gå.
SMS (Short Message Service) är det första
steget mot mobil datakommunikation. Det
har naturligtvis sina begränsningar om man
jämför med GPRS och 3G. SMS är stort på flera håll i Asien. Filippinerna ligger i topp med
17 SMS-meddelanden per dag och användare.
Ligger inte långt efter Europa

Andelen mobilteleabonnemang i olika länder ökar snabbt. Hongkong har har haft en
enorm tillväxt och med 60 procents penetration ligger man strax efter de nordiska länderna.
- 1 Europa kan det vara lätt att glömma att
flera asiatiska länder har kommit långt i den
tekniska utvecklingen och är fullt i klass med
flera europeiska länder och USA. Levnadsstandarden i till exempel Singapore, Japan
och Hongkong ligger över flera europeiska
länder, förklarar Kjell Sörme.
Medelklassen blir snabbt större i många
asiatiska länder. Det påverkar köpsuget för
mobiltelefoner och mobil kommunikation.

Kunderna i Asien är mycket tekniskt kunniga och vet vad de vill ha.
- I Asien är det bara det absolut senaste
som gäller.
M å n g a år i Asien

Kjell Sörme har arbetat för Ericsson i Asien i
många år. Han efterträdde Kurt Hellström
som chef för Ericssons marknadsområde
Asien och Oceanien i september förra året.
Innan dess var Kjell Sörme chef för Ericssons
bolag i Australien i nio år. Han har också haft
chefsbefattningar för Ericsson i Sverige och
USA tidigare.
- Jag minns första gången jag var i Kina för
Ericsson. Det var 1977. Det var Ericssons
första delegation efter att Kina öppnat sig
mot omvärlden, minns Kjell Sörme.
- Det är en dramatisk utveckling som skett
sedan dess, minns Kjell Sörme
- Jag ser fram emot ett mycket spännande
år, där vi kommer med kraft att ta oss an
utmaningar och introduktionen av mobilt
Internet.
Patrik Linden
patrik.linden@lme.ericsson.se
VISSTE DU ATT...
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3G-licenser
utdelade i Spanien
>• Den 13 mars delades 3G-licenser ut
i Spanien som därmed blev det andra
land som delat ut licenser för tredje
generationens mobilsystem.
Fyra licenser har delats ut och tre av
dessa har gått till operatörerna Telefonica Servicios Möviles, S.A, Airtel
Mövil och SA. Retevision Mövil, S.A.
Dessutom har en fjärde licens tilldelats
konsortiet Xfera Möviles S.A, där sju
olika företag ingår.
Av dessa är fyra spanska medan de
tre övriga är Sonera från Finland, det
franska företaget Vivendi-FCC och
den engelska operatören Orange, som
till 75 procent ägs av tyska Mannesmann.
Den första augusti 2001 ska licenstagarna ta sina system i kommersiell
drift, det föreskriver licensreglerna.

Ny portal
underlättar jobbet
> På GSM-system har en ny intranätportal lanserats. Business Workbench. Den gör det lättare att hitta
information och verktyg som omfattar
alla aktiviteter från marknadsföring
till dess ordern lämnas över till
supply.
- Tidigare var man tvungen att söka
information via ett flertal olika siter,
nu räcker det att gå in på ett ställe. Det
nya systemet är gjort för att klara ehandel, berättar Rolf Carlsson, som är
ansvarig för marknadsförings- och
säljverktygen på GSM- och WCDMAsystem.
Ytterligare en fördel är att informationen där alltid är den senast tillgängliga. Ett enhetligt offertverktyg, som
ska ersätta alla nuvarande offertverktyg, kommer också att integreras.
Business Workbench är indelat i åtta
områden, som bland annat omfattar
produkter, marknader, konkurrenter,
affärsfall och prissättning samt offertprocesser.
@ gsmapps.ericsson.se/marketingsalestoolsnews

Telekomkarneval
i Rio de Janeiro
>• Om tre veckor drar den största telekommässan på den amerikanska kontinenten igång i Rio de Janeiro, Brasilien. Till Americas Telecom 2000,10 till
16 april, väntas besökare från mer än
30 länder.
Det är fjärde gången FN:s organisation för telekommunikationsfrågor,
ITU, arrangerar Americas Telecom och
för varje gång har den vuxit. Förra
gången, 19% i Rio, kom över 18 000
besökare.
Brasilien är den största marknaden i
Latinamerika. Antalet installerade fasta telefonlinjer mer än fördubblades
under åren 1990 till 1998. Vad gäller
mobiltelefoni har utvecklingen varit
enorm. 1998 fanns över 7 miljoner
mobiltelefoner. Den siffran väntas mer
än trefaldigas fram till år 2003.
Men med undantag från USA och
Kanada är telefontätheten fortfarande
låg i de flesta länder i regionen. Snittet
för Latinamerika ligger på lite drygt 10
procent.
@ inside.ericsson.se/amt2000

Ålands Mobiltelefoni AB är kunden för den tredje kommersiella 3C-orden i världen. Återigen är det Ericsson som tagit hem ordern.
Foto: Lars Aström

Tredje 3G-ordern till Aland
Den tredje kommersiella
3C-ordem i världen gick
även den till Ericsson. Det är
Ålands Mobiltelefon AB som
för en dryg vecka sedan tecknade avtal om att bygga ett
system på Aland.

Ericsson är ensam leverantör av
både paketdatatekniken GPRS och
3G. GPRS, som innebär ständig
uppkoppling och högre datahas-

tigheter, installeras i näten under
året. Nästa år börjar utbyggnaden
av 3G, vilket kommer att ge datahastigheter på upp till 2 Mbit/s.
- Ericsson är den ledande
systemleverantören i världen och
därför är det naturligt för oss att
välja Ericsson, säger Stefan Olofsson och Stig Selander på Ålands
Mobiltelefon AB.
Det här är bara början på ett
samarbete som kommer att föra

nya och unika tjänster till Åland.
Tekniken för det nya 3G-nätet är
Ericssons WCDMA-teknik. För att
kunna bygga ett sådant nät krävs
nya frekvenser och tillstånd från
finländska myndigheter. Att Aland
kan vara så tidiga med att köpa
WCDMA-nät beror på att Finland
var först i världen med att ge koncessioner till operatörer.
På Aland har fyra koncessioner
delats
ut,

varav en till Ålands Mobiltelefon
AB och entillSonera. Båda företagen driver mobilnät på Åland idag.
De första två kommersiella
3G-kontrakten tecknades med
Finnish 2G och Japan Telecom.
Mia Widell örnung
mia.widell@lme.ericsson.se

Läs mer om Ålandsaffären på
sidorna 8-9

GSM för drygt en halv miljard
Ericsson ska bygga ut GSM
näten i Hebei- och Shangdongprovinsema. Under förra veckan undertecknades de
två kontrakten på 43 miljoner dollar respektive närmare 29 miljoner dollar.

- Vi ser nu en positiv trend, som
delvis beror på att omorganisationen av telekommunikationsministeriet Mil nu har satt sig och
operatörerna i provinserna blir

mer benägna att investera, förklarar Robert J Parris, chef för Ericssons samriskbolag BMC, som
skrivit de bägge kontrakten.
Kinamarknaden var 1998 Ericssons största marknad, men förra
året backade Kina kraftigt. Avmattningen berodde på omstruktureringen bland de kinesiska operatörerna och på en ny marknadsreglering. Nu tyder allt på att det
tar fart igen. De två orderna förra
veckan är en bekräftelse på det.

Samtidigt har den nya ordningen på den kinesiska marknaden
inneburit en större konkurrens.
- Det är en mer medveten strategi hos kunderna i Kina att dela
kontrakten mellan fler leverantörer, samtidigt som lokala spelare
har kommit in i större utsträckning, säger Karin Meurk, kundansvarig på BMC.
En provins som tidigare varit
helt Ericssondominerad, Nokiadominerad eller Motoroladomi-

nerad ser nu till att ta in fler leverantörer. Det gäller i synnerhet de
nya kontrakten för GSM 1800bandet.
Shangdong-kontraktet är just ett
sådant delat kontrakt. Ericsson ska
tillsammans med Motorola och
den största lokala spelaren, Huawei, leverera ett GSM 1800-nät.
Expansionskontraktet för Hebei
rörGSM900-bandet.

look bjuder på. Tid som du kan
använda till bättre saker än att leta efter försvunna mail bland
andra mail som borde filtrerats
bort för länge sedan.
® accessmagazine.ericsson.
se/theme.asp?artide_id=l 1069

> GPRS första lanseringen
via TTC och SAP

Mia Widell örnung

IIT-NYHETER PÅ ACCESS-WEBBENI
De senaste FT-nyheterna hittar du på intranätet Tidningen
Access är numer en nättidning som täcker in det mesta som händer inom koncernens IT-användande. Nedan finns sammanfattningar av några av de senaste artiklarna med webbref erenser.
E3 accessmagazine.ericsson.se

> Snabbare sökmotor
Den nya versionen av Ericssons
Business Intelligence Center Portal (BIC) har en helt ny sökmotor.
Ju mer man använder den, desto
mer intelligent blir den.
@ accessmagazine.ericsson.se/
article.asp?article_id=l 1113
>-Arkitektur för bättre
informationsutbyte

Behovet att utbyta information
mellan olika applikationer, platt-

formar och platser växer blixtsnabbt. Ett nytt projekt inom
Corporate IT ska skapa en arkitektur för detta.
@ accessmagazine.ericsson.se/
news. asp?artide_id=l 1112
> Bli effektiv med Outlook

Följ Access Online's Outlookskola. 120 avsnitt länkade till varandra lär du dig att spara tid och blir
mer effektiv genom att utnyttja
alla de tidsbesparande knep Out-

> Från order till leverans på
nolltid

Time To Customer, TTC, är ett av
de viktigaste projekten inom
Ericsson för näravarande, enligt
Björn Boström, vice VD med ansvar för leverans & IT. Målet är att
minimera ledtiderna.
E3 accessmagazine.ericsson.
se/article.asp?artide_id= 11102

Utrullningen av ett Time To
Customer-projekt i Diisseldorf,
TTC, startade i början av mars.
Utrustning för General Packet
Radio Services, GPRS, är den
första produkten som introduceras via TTC och affärsstödsystemet SAP R/3.
© accessmagazine.ericsson.se/
article.asp?artide_id= 11111
> Teknik, mjukvara och arbetssätt standardiseras

Ericsson IT Services övergår från
att sälja kundspecifika servrar
till att erbjuda service till fasta
priser.
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Ny lösning för mobilt
Internet i Thailand
Snart kan de thailändska
CSM-abonnenterna använda
en rad mobildatatjänster,
bäde med dagens telefoner
och kommande WAP-telefoner. Ericsson har levererat en
lösning till operatören AIS
som pä ett enkelt sätt tillåter
mobilanvändaren att själv välja tjänster för mobilt Internet

vändare valt. Det gör det bland
annat enklare att ta betalt.
- Som användare behöver du
bara registrera dig en gång, sedan
kan du själv enkelt välja nya tjänster via en egen hemsida, säger
Håkan Arvidsson, utvecklingschef för USC inom produktlinjen
Service Network på affärsenheten
Internet Applications.

Ericsson har fått en order värd
570 miljoner kronor för att uppgradera och bygga ut GSM-nätet
hos operatören AIS. Idag har operatören cirka 650 000 GSM-abonnenter i Bangkok och norra
Thailand och med utbyggnaden
kan GSM-nätet klara en miljon
användare.
Med det nya nätet kan abonnenterna redan i april använda en
rad mobila datatjänster, som
e-post, banktjänster, nyheter, en
restaurangguide och möjlighet att
läsa flygtidtabeller.
- Ekonomin i denna del av Asien har återhämtats kraftigt på
senare tid och det här kontraktet
är ett tecken på hur regionen
kommer starkt när det gäller
mobilt Internet. Utvecklingen av
I-mode i Japan visar hur snabbt
antalet användare kan öka med

Standadiserad lösning

De mobila datatjänsterna utvecklas som WAP-tjänster i WMLkod, men behöver ingen WAPtelefon för att kunna användas.
Även andra GSM-telefoner, som
Snart kan GSM-användarna i Thailand göra bankärenden, läsa nyheter
T28:an, har funktionalitet för detoch skicka e-mail via mobiltelefonen. Ericsson har sålt en lösning till
ta genom en standardiserad lösoperatören AIS som möjliggör en rad mobildatatjänster från vanliga
ning för SIM-kortsapplikationer,
CSM-telefoner och kommande WAP-telefoner.
Foto: Lars Åström SIM Application Toolkit.
- I Ericssons lösning har SIMrätt tjänsteutbud, säger Morgan ka Telenor var först ut med att kortet en liten webbläsare som
Curby, som är Ericssons affärs- välja lösningen i somras. USC in- laddar ner de tjänster som använutvecklare för kundkontakterna går även i Ericssons WISE-port- daren valt. Det är en bra lösning
följ, som består av skräddarsydda som fyller ett gap när det inte
med AIS i Thailand.
lösningar som integrerar GSM finns tillräckligt med WAP-telefoEnhetlig tjänsteplattform
ner, säger Håkan Arvidsson.
med trådlöst Internet.
USC är en enhetlig serverplattMobildatatjänsterna blir möjliga i
Nils Sundström
Thailand genom Ericssons förpa- form för alla mobildatatjänser
nils.sundstrom@lme.ericsson.se
keterade lösning USC, User Servi- som operatören väljer att tillhance Center. Den innebär att mobi- dahålla. Operatören skapar därloperatören snabbt kan bli en med en gemensam databas för © erawii.ericsson.se/plservicetrådlös Internetleverantör. Nors- alla tjänster som respektive annetwork/index.htm

Reklam sänker konsumentpriserna

Ericsson sponsrar MFF:s ungdomar

> En ny lösning för reklam via
mobiltelefon ska kunna sänka
kostnaderna för konsumenten.
Med Ericssons nya mobila version
av produkten Internet Advertiser
kan mobiloperatörer erbjuda nya
tjänster och skapa nya inkomstkällor.
- Mobile Internet Advertiser
öppnar en helt ny värld av möjligheter för annonsörer. Med mobilitet kan annonsörer leverera information som är mer anpassad
efter varje enskild person, baserad
på var han eller hon befinner sig
och på intresse, säger Harry
Håkansson, chef för enheten
Interaktiv kommunikation.
Internet Advertiser är ett nätbaserat redskap för att skicka ut reklam till Internetanvändare. Vilken
reklam som skickas ut beror exem-

pelvis på den
enskilde surfarens intresseområden. Genom att skicka
ut reklam kan
operatören erbjuda Internettid gratis Harry Håkansson
eller till en lägre kostnad än annars.
Mobile Internet Advertiser erbjuder liknande tjänster, men riktas istället till mobiltelefonanvändare eller användare av andra
mobila terminaler när paketdatatekniken GPRS eller 3G blivit
verklighet. Den baseras på samma
serverteknik som Ericsson Internet Advertiser och kommer att
vara ute på marknaden under
tredje kvartalet i år.

>• Ericsson ska sponsra Malmö
FF:s ungdomsverksamhet under
två år.
- Det här avtalet betyder oerhört mycket för oss, säger Malmö
FF:s ordförande Bengt Madsen.
Det här innebär slutet på förhandlingarna mellan Ericsson
och Malmö FF som inleddes i december i fjol, efter att en anställd
på Ericsson beslutat att sponsra
fotbollsklubben Malmö FF - utan
att först ha förankrat beslutet hos
koncernledningen.
- Beslutet var ett olyckligt, individuellt misstag helt enkelt. Det är
viktigt att rådgöra med enheten
som sköter sponsringsfrågor på
koncernnivå, innan man fattar ett
sådant beslut, förklarar Peter
Bodor ansvarig för pressfrågor på
konsumentsegmentet.

Teknologi, mjukvara och arbetssätt standardiseras samtidigt.
E3 accessmagazine.ericsson.se/
article.asp?article_id= 11111

hur Ericsson IT Services kan stödja Ericssons affärsverksamhet
genom att testa och använda
deras produkter och visa upp dem
för Ericssons kunder.
® accessmagazine.ericsson.se/
news.asp?article_id= 11109

I en fjärde artikel förklarar
Ericssons CIO Håkan Liedman
varför IT outsourcing är viktigt.
® accessmagazine.ericsson.se/
news.asp?article_id=l 1107
© accessmagazine.ericsson.se/
article.asp?article_id=l 1100
£2 accessmagazine.ericsson.se/
news.asp?article_id= 11105

>- IT Services testar nya Ericssonprodukter

Som tidig användare av Ericssons
produkter fungerar Ericsson IT
Services som den som testar, provar ut och placerar in produkterna i ett företagsnätverk. Det gäller
lösningar, infrastruktur, helpdesk
och support.
B accessmagazine.ericsson.
se/article.asp?artide_id= 11097
• GSM on the Net

GSM on the Net är ett exempel på

> Effektivare
supporttjänster

Harvestprogrammets uppgift är
att öka effektiviteten i supporttjänsterna och minska Ericssons
beroende av den IT-kompetens
som det råder brist på.
Harvest skapar en modell för
selektiv IT outsourcing. Access
Online har beskrivit projektet i tre
artiklar.

> e-comerce blir e-buisness

Ericssons e-commerceprogram
har blivit en e-business-plattform.
Ett mycket bredare koncept, säger Jonas Hammar, Program Manager på Ericsson IT Services.
E3 accessmagazine.ericsson.se/
news.asp?article_id=l 1098

- Sponsringsprocessen innehåller ju många steg, framför allt är
det är viktigt att utvärdera vad
företaget kan få tilbaka innan man
ger sig in i ett sponsringsåtagande.
Men nu verkar alla parter vara
nöjda. Bengt Madsen, ordförande
för Malmö FF, hyser inget agg mot
Ericsson:
- Tvärtom, vi är mycket nöjda
med det här avtalet, det kommer
betyda oerhört mycket för vår
ungdomsverksamhet. De ungdomar vi satsar på idag blir morgondagens elitspelare, menar han.
Peter Bodor tycker att det nya
avtalet är en bra lösning.
- Vi anser att det måste finns
utrymme för lokala engagemang i
sponsringsstrategin, och Ericsson
är ju en stor arbetsgivare i södra
Sverige.
> Ericsson, ett dotcomföretag

Utgångspunkten för Ericssons
gemensama webbstrategi för både
Internet och intranet är att det
behövs en webb - en webb
som fungerar olika för olika individer.
En webb med gemensamma
plattformar och en gemensam
infrastruktur.
- Ericsson måste ändra kundernas uppfattning: från ett tillverkningsföretag till ett ledande
"dotcom company", säger Mats
Renée, chef för Corporate Internet Group.
@ accessmagazine.ericsson.se/
news.asp?article_id= 11088

HALLÅ DÄR

Lars
Sandström...
... är ansvarig för nya affärer.
New Accounts Manager, pä
Nippon Ericsson, där förhandlingarna med Japan Telecom om
ett 3G-nät är inne i ett intensivt
skede.

När tror du att det kommer att skrivas ett kontrakt?
- Vi har jobbat med kunden under
drygt ett år och den förhandlingsfas
som vi nu är inne i, tror jag kommer
att kunna avslutas med ett kontrakt,
troligen i sommar. Förutom Ericsson
ska Nokia och NEC leverera delar till
nätet. Vi har redan tidigare levererat
ett testnät till Japan Telecom och dessa
tester har nyligen avslutats.
Hur snart planerar Japan Telecom
att ta sitt 3G-system i kommersiell
drift?
- Det ska ske hösten 2001. Vi börjar
leverera utrustning i slutet av det här
året. Ännu har inga licenser för 3G
delats ut i Japan, det sker i sommar
och då blir det tre licenser. Japan Telecom blir en av operatörerna som får
licens. Tillsammans med Vodafone
AirTouch och BT, British Telecom, har
Japan Telecom idag ett planeringsbolag för 3G och i april kommer detta
att omformeras till ett driftbolag.
- Japan Telecom, som är Ericssons
största kund i Japan, har ett av landets
tre cellulära nät, som drivs under
namnet J-Phone och även här är Vodafone/AirTouch en av parterna. JPhone har idag 7,7 miljoner abonnenter och antalet användare växer hela
tiden. J-Phone har nät i nio regioner i
landet och Ericsson har levererat utrustning till sex regioner. Den första
ordernfickvi redan 1993.
Hur viktig är Japan Telecoms 3G-nät
som referens för Ericsson?
- Den är mycket viktigt eftersom
Japan kommer att ta ledningen när
det gäller tredje generationens mobilsystem. Här går man direkt på 3G
medan de flesta operatörer i Europa
kommer att gå via GPRS. De japanska
abonnenterna har redan ett beteende
som passar för 3G med applikationer
för att bland annat ladda ned bilder
och musik.
- Ett bra exempel är mobildatatjänsten i-mode, som blivit en verklig succé och lanseras av NTT Do Co
Mo, Japans största mobilteleoperatör.
Med i-mode kan användaren inte bara
skicka e-post, beställa flyg- och konsertbiljetter, överföra pengar utan
också få tips om restauranger och
underhållningstjänster.
Gunilla Tamm
gunilla.tamm@lme.ericsson.se

Before you can have

e-anything

you need an

from 3Com.

Imagine a network with 99.99% accessibility, a reliable network which

With 300 million customers throughout the world, 3Com supplies more

supports your company as it grows.

people with information than any other network company. This is no

The increased flow of information in your company, both externally and

accident - it's all down to our solutions.

internally, brings with it an increased need for a secure network and secure
solutions. Your employees, your customers and your suppliers; all of them

Always IP Dialtone

need accessible information from your company, perhaps 24 hours a day.

Welcome to the world of converged IP services! Ericsson now has full access to

3Com has the network solutions you need.

3Com's complete solutions for integrated data and voice networks,
including high speed copper access, Gigabit Ethernet Layer 2, 3 and

just imagine accessibility, redundancy, Quality of Service, Gigabit Ethernet
and Layer3 Switching - and you are thinking of the solutions from 3Com.
Our solutions are built on modules from the CoreBuilder and SuperStack

4 switching, routing and much more.
For more information on how you can benefit from the new Ericsson/3Com
partnership, please contact:

families. If you select an e-network from 3Com you will be getting a network which is made for maximum accessibility, is intelligent, powerful,

Jesper Forsell, Business Development Manager 3Com Nordic,
jesperJorsell@3com.com, +46 8 587 05 600

secured from beginning to end, which has non-stop redundancy, is retrogressively compatible, supports images and sound and has policy monitoring.

Another SNOtWOllcS solution from
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FN valde Ericsson för säker
kommunikation i Kosovo
Ericsson har levererat ett
regionstäckande kommunikationsnät till FN:s interrimistiska civila administation i Kosovo, UNMIK. Det är baserat pä
företagsväxelsystemet MDl 10
och Ericssons radiolänkar
MINI-LINK. Snabbhet och förmåga att anpassa lösningen
efter kundens krav var avgörande faktorer bakom FN:s val
av leverantör.
I juni 1999 påbörjade FN sitt fredsbevarande uppdrag i Kosovo. Uppgiften var att snabbt etablera ordning och lägga grunden för återuppbyggnad av ett så gott som ödelagt land. Telekommunikationerna
var utslagna sedan länge.
Här krävdes en leverantör som
kunde ställa upp utan dröjsmål, leverera i tid och erbjuda en lösning
som var snabb och enkel att sätta i
drift. Redan i augusti kunde Ericsson bidra med ett grundläggande kommunikationsnät för de mesta
akuta
behoven.
Tio
MDl 10-växlar, som ursprungligen skulle levereras till FN-uppdrag på
andra håll, omdirigerades till Kosovo.
- Genom hårt och fokuserat arbete lyckades
vi därefter vinna FN:s
förtroende att leverera
en totallösning för hela
regionen, säger Denise
Doucette som är kundansvarig för den globala
kunden FN vid Business
Consulting i USA.

Chefen för KFOR general Klaus Reinhardt (till vänster) talar i satellittelefon. Bredvid sig har han Kosovos FNchef Bemardt Kouchner. FN har valt Ericsson som leverantör av ett kommunikationsnät som täcker hela KosoFoto: Pressens Bild
MDllO-enheter i full operation
stående på lastbilsflak.
-Möjligheten till mobilitet var en
annan avgörande faktor, framhåller
Denise Doucette. Tidigare har vi inte sålt mycket trådlöst till FN, men
behovet har vaknat nu. Att Ericsson
kunde leverera en komplett lösning
med radiobaserad transmission
upplevdes också som positivt.

Täcker hela Kosovo
Grovt förenklat kan man
säga att ett nytt telefonnät som täcker hela Kosovo byggs upp, baserat på en lösning som annars oftast används inom företag.
Ett MDl 1 O-system byggs upp
för att täcka hela Kosovoområdet.
Systemet kommer att fungera, i
princip, som ett telefonnät. Systemet omfattar 58 MDl 10-växlar av
senaste versionen BC10, ett voicemail-system, 2 300 systemtelefoner
och 1 050 trådlösa Dect-telefoner.
Ett stamnät med fem huvudnoder kommer att förbinda UNMIK:s
högkvarter i Pristina med regionalkontor i Kosovska Mitrovica, Pec,
Gnjilane och Prizren. I ett stort antal distriktskontor i mindre orter,
byar och gränsövergångar placeras
utbrutna enheter knutna till huvudnoderna. Nätet ansluts till FN:s
satellitbaserade globala nät och

1

upprättar därmed kommunikation
med resten av världen.
Fredsuppdraget i Kosovo är ett
av de större och mest komplexa FN
tagit på sig. I förlängningen ska
MD 11 O-systemet säkra strategiskt
viktig kommunikation för många
tiotusentals freds- och hjälparbetare från ett flertal internationella organisationer. Sannolikt kommer
detta nät att under lång tid framöver vara det enda fasta nätet i regionen.
Pålitlig och smidig
Bland skälen till att FN valt att satsa på MDl 10 i detta och andra
fredsuppdrag märks modularitet
och flexibilitet. Växeln är stabil,
pålitlig och samtidigt enkel att flytta. Det finns exempel där FN haft

Minimalt med kabel
En del av nätets transmissionsutrustning utgörs av MINILINK:ar, som bidrar till flexibiliteten samt förenklar installationsarbetet. Endast ett minimum av fast
kabeldragning behövs.
- Samtliga produkter har nu levererats och installationerna pågår
som bäst, säger Jonas Svensson på
Global Customer Operations i
Karlskrona, den enhet inom Enterprise Systems som arbetar mot de
globala företagskunderna. FN har
egen installationspersonal med
stor erfarenhet av MDl 10, och
dessutom stöd från Ericsson i Kroatien. Nätet bör vara klart att tas i
drift inom kort.
Kari Malmström
frilansjournalist

Satsar ofta på Ericsson
FN har genom åren gjort betydande satsningar på Ericssons
produkter och lösningar, framför allt M D l 10 och Mini-Link.
Installationer finns i alla
världsdelar. FN:s högkvarter i
New York förlitar sig på
MDl 10, liksom en rad fredsuppdrag.
Under 1999 gick leveranser till
Rwanda, Angola, Östtimor, Bosnien och Kosovo. Målen för 2000 är
bland annat att öka försäljningen
av mobilitets- och IP-baserade lösningar, samt att erbjuda ett globalt
serviceåtagande vad avser FN:s
fredsuppdrag.

HW-plattformar

ASIC / PLD

Kari Malmström

ERICSSON MÖTER K O M M A N D E EFTERFRÅGAN

Kosovo står inför åratal av återuppbyggnadsarbete. Stora infrastrukturinvesteringar kommer att
göras. För att identifiera och utveckla Ericssons affärsmöjligheter
i regionen har en koncernövergripande Kosovo-grupp bildats under ledning av Göran Uvner, en av

inte bara mjukvarukonsulter
mm

Liksom övriga globala företagskunder bearbetas FN gemensamt av affärsenheterna inom segmentet Företagslösningar. Business Consulting har kundansvaret
och de direkta kundkontakter som
rör komplexa affärer, integrerade
lösningar, konsult- och tjänsteförsäljning.
De globala företagskunderna
efterfrågar dessutom ofta möjlighet att göra renodlade produktinköp. Denna försäljning hanteras av Enterprise Systems direkt
eller via partners och distributörer.

~
Produktframtagning

koncernens marknadsansvariga
för central- och Östeuropa. Gruppen samlar deltagare från affärsenheterna GSM Systems, Enterprise Systems, Business Consulting samt lokalbolaget i Kroatien.
Man finns även på plats lokalt i
Kosovo.

ENEA DATA
Enea Industrial Systems
tel 0 8 - 5 0 7 140 00
fax 0 8 - 5 0 7 140 4 0
\\ \\ vt .enea.se/elektronik
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Åland
sätter kurs
pa 3G

David Sjöstrand flyttade hem till Åland nyligen. Han jobbar kvar som testkoordinator p i
Ericsson i Finland, men har flyttat kontoret till Västra hamnen i Mariehamn. En ADSLanslutning skulle för honom innebära snabbare förbindelser p i jobbet
Foto: Lars Åström

Ger fler möjlighet
att jobba på distans

Mitt emellan Nokialand och Ericssonland ligger Åland
- ett öområde som är mest känt för sin färjetrafik och
taxfreeförsäljning. Men nu lägger Åland om kurs.
Med satsningar på bredband till alla och på tredje
generationens mobiltelefoni ska det lilla ösamhället bli
en IT-bygd i framkant.
Åland har länge förlitat sig på färjetrafiken och taxfreeförsäljning. Nu lägger man om kurs,

V

iking Lines Mariella glider in i Västra
hamnen och strax därpå kommer Säljas jättelika färja. Det är en pampig syn
- häpnadsväckande vackert där de badar i
värvintersol.
Byggnadsarbetarna nere vid den lilla hamnen ett par kilometer från färjeläget tar
knappt notis om de två storheterna som glider förbi. De är vana. Färjor kommer och går
här varje dag. Anda sedan Ålands storredare
i början av 1900-talet byggde upp några av
världens största flottor har båttrafiken i
mångt och mycket varit ösamhällets försörjning och livlina till omvärlden.
Men nu lägger ålänningarna om kurs. De
ska bygga ett av världens främsta IT-samhällen. Befolkningen ska ha tillgång till den allra
senaste tekniken och små företag ska gro och
lägga grunden för ett näringsliv inom Internet och IT som minskar beroendet av färjetrafiken.

telefonbolag, Mariehamns Telefon Ab och
Ålands telefonandelslag. 1989 skapade de
tillsammans Ålands Mobiltelefon Ab och
byggde GSM-nät på Åland.
- Vi ligger på axeln mellan de två platser
där den starkaste utvecklingen på det här
området sker. Det måste vi ta vara på, berättar Roger Nordlund, Ålands högste politiker,
självstyrelsens ordförande.

Viss oro för framtiden
En av byggnadsarbetarna, Bo Hellsten från
Finström, nere i hamnen nickar gillande på
frågan om han känner till satsningen.
- Ålänningarna ska vara med i det här nya,
säger han. Själv är han indirekt beroende av
färjetrafiken. Han är byggnadsinspektör och
kontrollerar bryggor och kajer.
- Man vet ju aldrig hur framtiden ser ut,
tillägger han.
Någonstans i bakgrunden finns en oro för
framtiden. Inte för att Åland haft det svårt

learningadven ture

och siktar på att bli ett världsledande IT-samhälle.

Liksom p i de flesta andra hall stir da unga på Aland för en stor del av lirternettrafiken.
Ålands yrkesskola star för 45 procent av Ålands Intemettrafik. De 280 eleverna har 150 datorer till sitt förfogande. Stående: Markus Sjölund och Jonas Sjölund. Sittande: Johan Sundström och Ove Selander.

senaste tiden - tvärtom. Befolkningen har
ökat de senaste åren och jobb finns det, även
om det är svårare med bostäder. Men ålänningarna är ändå medvetna om att det inte
gär att förlita sig helt pä taxfreeförsäljning
och färjetrafik framöver. I förhandlingar
med EU lyckades Aland med nöd och näppe
fä medlemsstaternas tillåtelse att förbli ett
taxfreeområde. Det finns också en risk att en

HJHRnRn
UILL.
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del färjor flaggas ut till länder där löneläget
ar lägre och det kan i förlängningen innebära
färre jobb.
Men främst är tankarna om ett bubblande
IT-samhälle resultatet av en insikt att Aland
har goda förutsättningar.
Åland har en av världens högsta telefontäthet. 62 procent av de 26 000 invånarna har
mobiltelefon. Det finns två 100-åriga lokala

Snabba beslut om 3C
I slutet av januari hölls ett framtidsseminarium där idéer och planer togs upp. Bara drygt
en månad senare togs en rad beslut. Bland
annat träffades avtal med Ericsson om att
bygga tredje generationens mobilsystem, 3G.
Ericsson och Åland blir dessutom strategiska partners, och gör Åland till ett testområdeförnya lösningar.
- Vi har samma vision om 3G och ett gott
samarbete med operatören. Vi kan göra
mycket tillsammans. Ålands IT-initiativ är
en mycket bra grund, förklarar Veli-Matti
Mattila, VD för Ericsson i Finland.
- Åland är ett lämpligt testområde. Vi har
ett komplett samhälle i miniatyr här och det
går snabbt att få ut tjänster till de olika befolkningsgrupperna, säger Stefan Olofsson,
från Ålands Mobiltelefon Ab.

sons ADSL-lösning. Suget efter snabbare datakommunikationer är stort och Internet
är populärt. Ålands självstyrelse har beslutat att finansiera 25 procent av utbyggnaden på huvudön och 50 procent av utbyggnaden i skärgården.

I

Allmänna medel bekostar bredband
Dessutom har de åländska operatörerna redan börjat bygga ut bredband till så gott som
alla hushåll och företag på Åland med Erics-

När hjärnan blir underhållen blir du genial och lär

stimuleras många sinnen och kunskapen fastnar

dig de mest komplicerade saker med lätthet. Oct är

bättre. Vi har byggt många utbildningar på nätet

därför vår metod Learning Adventure " för web-

och visar dig gärna några exempel. Läs mer på

baserad utbildning fungerar så bra. Alla människor

www.tJinfo.se. Eller ring oss på

är olika och tar till sig information på olika sätt.

tel 0 8 - 1 0 11 70.

Genom att titta, lyssna, pröva, läsa och testa

Utnyttja vårt ramavtal! Välkommen.

Foto: Lars Åström

i

Hjälper nya företag
- Den här IT-satsningen ställer stora krav på oss politiker
och på hela Åland. Vi måste Politikerna p i Åland skjuter till pengar till bredbandssatsskapa förutsättningarna, sä- ningen. Här näringsminister Roger Jansson (i mitten), tillsamger Danne Sundman, IT-mi- mans med Stig Selander och Stefan Olofsson, bida från
nister i Ålands självstyrelse. Ålands Mobiltelefon Ab.
Förutom infrastruktursatsningarna har
- Idag går 80 av våra 280 elever utbildsjälvstyrelsen tagit beslut om att hjälpa till ningar med inriktning på data eller multimed riskkapital till nystartade företag, satsa media. Vi är noggranna med att skolan ska
mer på IT-utbildningar och bygga bostäder ge kunskaper i entreprenörskap och handoch kontorslokaler. Bland annat förbereds lingskompetens. Alla som avslutade sin uten ny IT-by, "skutan.com", på Klintkajen i bildning förra året fick jobb direkt, förutom
Mariehamn, som ska ge plats åt 200 perso- två som valde att studera vidare, berättar
ner inom IT-branschen. För att få in till- rektor Sture Skogberg.
räckligt med riskkapital vill ålänningarna
Han säger det med ett uns av missbelåtenförsöka upprepa idén med ett folkrederi het.
och att sprida ägandet av åländska IT-akti- Jag tror det är nyttigt om de unga ger sig
er.
ut i världen och förkovrar sig ytterligare,
Den kanske största utmaningen är att höja men att de sedan kommer tillbaka till Åland
IT-kompetensen. Det finns redan idag ut- med nya kunskaper.
bildningar inom IT, men det behövs mer.
Yrkesskolan på Åland, till exempel, har seMia Widell Örnung
dan 1994 haft utbildningar inom IT.
mia.widell@lme.ericsson.se

För David Sjöstrand blir bredbandssatsningen ett lyft. ISDN i all ära, men nog
tror han att bättre tele- och datakommunikationer underlättar hans distansarbete. Kanske kommer fler att göra
som David: jobba där han vill bo, istället
för att tvingas bo där han vill jobba.

- När jag och min fru fick vårt första barn
tänkte jag; "nu eller aldrig". Rötterna drar
helt enkelt. Jag hade länge velat flytta hem till
Åland, men det kändes svårt när vi var två
som skulle ha jobb. När min fru skulle vara
mammaledig passade vi på.
David är testkoordinator för hårdvara.
Han är anställd av Ericssons bolag i Finland,
men har kontakt med Ericssonmedarbetare
på många olika håll i organisationen.
- För mig spelar det ingen roll var jag sitter, jag är ändå alltid på fel plats.

Mia Widell Örnung

FAKTA - ADSL
Landskapet: Åland är ett självstyrande, demilitariserat landskap i Finland. Det består
av 6 500 öar och skär.
Befolkning: 26 000 invånare, varav 40 procent i huvudstaden Mariehamn.
IT-satsningen: Wheelit heter Ålands IT-satning. Den bygger på en politisk vilja att bygga infrastruktur, IT-utbildning och bostäder,
samt att ställa riskkapital till förfogande.
3C: Ålands mobiltelefon Ab har träffat avtal
med Ericsson om att bygga ett tredje generationens mobilsystem. GPRS väntas byggas in i nätet under sommaren och 3G-utbyggnad sker under nästa år.
3G koncessioner: Finland beviljade som
första land i världen 3G-koncessioner i
mars 1999. På Åland har fyra koncessioner
delats ut till Sonera, Radiolinja, Ålands Mobiltelefon Ab och Tele I Europe.

EXPERTER

ADSL är en teknik för att använda outnyttjad kapacitet i de befintliga koppartrådarna
i telefonnäten. Det är en av Ericssons huvudspår vad gäller bredband.
Med en ADSL-förbindelse får användaren
tillgång till datahastigheter på maximalt 8
Mbit/sekund från nätet in i huset och maximalt 800 kbit/sekund från huset.
Den verkliga hastigheten beror på längden på koppartråden från användaren.
Längre linjer ger lägre datahastigheter.
Ryggraden i bredbandsnätet på Åland
blir optiska fiberkablar, som dras till varje
telefoncentral, vilket sätter telefoncentralerna i förbindelse med Internet
Från telefoncentralerna används ADSL
95 procent av hushållen har en linjelängd
som är högst 5,5 kilometer och får därmed
datahastigheter på minst 2Mbit/s in i huset

I MICRDSDFT PROJECT
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David hyr ett rum i ett kontorskomplex
alldeles vid hamnen. Han öppnar balkongdörren och med ens hörs bruset från Östersjön, fåglarna och båtarna.
- Det ärfrågaom livskvalitet. Jag kan promenera till jobbet varje dag. Det är bara 700
meter. För mig är det viktigt att hyra ett kontorföratt få en arbetsplatsgemenskap.
IT-initiativet på Åland tycker han är bra,
men han är inte övertygad om att Åland
kommer att kunna få fram framgångsrika
IT-företag.
- Åland är litet och de stora jättarna dominerar. Men visst kan Åland lyckas inom vissa
nischer. Dessutom är ålänningar tekniktokiga och vill ha det allra senaste här, så på så
sätt kan det vara ett bra testområde, säger
David Sjöstrand.

O

J E K T A D M I N IS T R A T I D N

ProjDok
www.projdok.se

U T B I L D N I N

B

Tel: 08-35 22 55
info@projdok.se
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I ett föränderligt IT-samhälle blir strategisk kunskap allt viktigare.
Därför betonas vikten av att föra sin kunskap vidare i nya riktlinjer
för experter och specialister.

Nya riktlinjer sporrar
experter att lära andra
D

e är med och påverkar företagets strategier. Många utvecklar ny teknik och
nya lösningar. Alla måste leda, inspirera och lära andra. Det handlar om experter
och specialister. Nu finns nya riktlinjer för
deras arbete och hur de ska utses. Mikael
Möller jobbar i Kista med kompetensutvecklingsfrågor, på personalenheten för Sverige.
Han har tillsammans med sin chef Bo
Lindgren, personaldirektör för Sverige, gått
igenom de gamla riktlinjerna och fräschat
upp dem tillsammans med en referensgrupp.
- 1 de nya riktlinjerna betonar vi vikten av
att föra vidare kunskap inom hela organisationen. Experter ska ägna lika stor del åt att
utveckla sin egen kunskap som att föra den
vidare. Riktlinjerna är en förutsättning för
att specialister och experter ska kunna jobba
mot samma mål, förklarar Mikael Möller.
- Att utnämna experter och specialister är
ett sätt att premiera och motivera duktiga
medarbetare. En del av dem är tekniker som
älskar sitt jobb, men inte tycker att chefs-

rollen med personalansvar är lika rolig.
Utnämningen är en viktig alternativ karriärväg, menar han.
I de gamla riktlinjerna fanns angivet att
man skulle arbetat fem eller tio år inom ett
område för att få kallas expert eller specialist.
Det håller inte längre, eftersom Internet, vilket måste betraktas som Ericssons viktigaste
område just nu, inte funnits så länge. Därmed inte sagt att det är enkelt att bli specialist, kraven är fortfarande höga.
Precis som tidigare finns tre nivåer inom
området: Senior Specialist, Expert och Senior
Expert. För att avancera till nästa nivå krävs
mer kunskap, större bredd och ett större erkännade både inom och utanför koncernen.
För att nå den första nivån krävs universitetsexamen eller motsvarande och att personen i
fråga måste ha vunnit erkännade inom sin affärs- eller produktenhet. För den högsta nivån ska man ha doktorerat, ha många års erfarenhet och vara erkänd inom sitt område
över hela världen. Sex personer inom Erics-

CMcc-Conference 2000
Conference in Configuration Management
May 3'"-4'h, 2000
Garnisonen Conference Centre in central Stockholm
HIGHLIGHTS
• J a c k y E s t u b l i e r (Laboratorn Dasault SystemeslLSR, general chair of the
System Configuration Management International Symposium held last autumn.)
Configuration Management Tools in today's environment and views for the future.

• Launch of CM Framework.
How to get started with the Ericsson CM model.

• Best in CM 2000 prize.

son har nått den högsta
nivån. Totalt sett rör det
sig om cirka 200 personer
som utnämnts på någon
nivå. Det är Ericssons teknikdirektör, Jan Uddenfeldt, som utser både
Experter och Seniora
experter inom teknikom- Mikael Möller
rådet. Affärsenhets- eller
bolagchef utser Seniora specialister. I dag
finns endast ett fåtal kvinnliga experter inom
Ericsson..
Specialister kanfinnasinom alla områden,
så länge de ligger i linje med Ericssons
strategi. Eftersom teknikutvecklingen går så
snabbt, är det svårt att idag veta vilka specialister företaget har behov av om fem år.
- Medarbetare bör motiveras att utveckla
sig inom de områden som Ericsson anser blir
viktiga de kommande åren, avslutar Mikael
Möller.
Idag gäller riktlinjerna inom Sverige,

SEX S E N I O R A

EXPERTER

Ingmar rönnby, Nätarkitektur, Ericsson
Utvecklings AB
Dag Åkerberg, Trådlös telekommunikation, Ericsson Radio Systems
Steinar Dahlin, Mobiltelefoni - arkitektur,
Ericsson Radio Systems
Björn Gudmundson, Radiosystem, Ericsson Radio Systems
Gunnar Edwall, Opto-teknik, Ericsson
Radio Systems
Bo Hedberg, Radioteknik, Ericsson Radio
Systems

men beslut fattas inom kort om de även ska
gälla globalt.
Ulrika Nybäck
ulrika.nyback@lme.ericsson.se

@ hrsverige.ericsson.se/specialist.htm

Två seniora experter
berättar om sitt jobb
Björn Gudmundson,
Ericsson Radio Systems
- Jag jobbar på produktenheten Wideband
Radio Networks, där jag
sitter i ledningsgruppen
som teknisk expert. Rapporterar direkt till enhetschefen Dan Redin.
- Mitt jobb rör främst långsiktiga, tekniskt strategiska frågor för radionäten för
WCDMA. WCDMA-utvecklingen är Ericssons stora framtidssatsning för bredbandigt
mobilt Internet. De frågor jag sysslar med
är till exempel: prestandaförbättringar,

vidareutveckling av WCDMA-standarden,
spektrumfrågor, relationer till andra 3G
standarder (EDGE/cdma2000), med mera.
- Att ha blivit utnämd till senior expert
betyder att jag har stor möjlighet att
påverka Ericssons framtida produkter
inom ett av koncernens viktigaste områden,
WCDMA/3G. Jag kan fokusera på det jag är
bra på och tycker är roligt.
- Min viktigaste uppgift är att ligga steget
före och vara katalysator för att driva på vår
teknikutveckling inom 3G, så att Ericsson
kan försätta vara teknologiledare inom
mobil kommunikation. I detta ligger också
informationsspridning, både internt och
externt

Who will win this year's Best in CM Prize? Place your vote at your favorite!

• Mini seminars:
1. How to develop our CM competence?
Cullum R. KidJ, representing Leeds University and British Aerospace.
2. How is CM Framework used in reality?
3. How to get started with CM Framework?
4. How does Matrix support the CM Framework?
5. How does PDM systems support CM Framework?
6. How does another large competing company in the industry work with CM?

• CM & TA what do we mean?
What is Configuration Management and what is Technical Administration?
How does the traditional Ericsson terminology and international
CM standards correspond to each other?

Ingmar Tönnby, Ericsson Utvecklings AB
- Mitt jobb går ut på att
försöka förstå vart vi är
på väg i den föränderliga
telekom-världen
och
vilka egenskaper som är
viktiga i den. Utveckla
nätscenarier som kan ge vägledning om
funktioner och egenskaper som våra pro-

dukter ska ha för att stödja framtida nät.
- Att bli utnämnd till Senior specialist
betyder att jag får stor frihet att välja intressanta arbetsområden och vilka arbetsformer och kontakter som behövs för att bearbeta dem.
- Min viktigatse uppgift är att reda ut,
renodla och förklara begrepp, strukturer
och samband. Söka efter nya synsätt och
lösningar som kan leda till förenklingar
eller till nya produkter.

For more information and registration

Senaste nytt hittar
du på Infocenter!

http://cmcc.ericsson.se/

Besök oss på
www.ericsson.se/infocenter
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Christer Törnevik är Ericssons expert på elektromagnetiska falt När nya larmrapporter om mobiltelefoni och strålning publiceras fir han bråda dagar. Telefonen ringer d i oupphörligt
Foto: Ann Ek

En vardag fylld av frågor
och sökande efter svar
De är socialt inkompetenta, olämpliga som chefer och sitter
på sitt rum och fördjupar sig i ett ämne. Tre hårddragna
fördomar om experter och specialister. Christer Törnevik tar
snabbt kål på fördomarna:
- Min främsta uppgift är att föra min kunskap vidare,
säger han.
Han varken ser ut eller agerar som stereotypen av doktorn och/eller experten. Ung,
lättsam i sitt sätt att vara och använder ett
språk som ligger ganska långt från det superakademiska.
Men så är det också hans främsta uppgift:
att förklara ett komplext ämne så alla förstår.
1995 utsågs Christer Törnevik till specialist
och de två åren har han jobbat som expert
inom elektromagnetiska fält. Expertens vardag är fylld av frågor från människor, både
inom och utanför Ericsson.
- Ibland sitter jag hela dagarna och svarar
på frågor i telefonen och via e-post. För mig
gäller det att ta alla frågor på allvar, oavsett
om det är en forskarkollega som vill diskutera
ett problem eller en privatperson som har fått
ont i örat och ringer och undrar om det kan
bero på radiovågorna från mobiltelefonen,
säger han.
En stor del av sin tid ägnar han åt att ta

fram information, genom att själv studera
och forska inom ämnet, handleda kollegor
som jobbar inom samma område, läsa och
söka efter forskarrapporter samt knyta och
underhålla relevanta kontakter inom företags- och forskarvärlden.
Viktigt att föra kunskap vidare
Hälften av Christer Törneviks arbetstid
ägnas åt att informera och handleda tre kollegor som jobbar inom samma område. Men
arbetet med att informera omfattar allt från
att åka runt jorden och föreläsa till att besvara frågor från allmänheten.
- Min viktigaste uppgift är att föra min
kunskap vidare, både inom och utanför
företaget. Och det på ett sakligt och lättförståeligt sätt. Den oro som finns i samhället
idag, om hur elektromagnetiska fält från
mobiltelefoner och andra radiosändare
påverkar människokroppen, beror till stor

del på okunskap, är han övertygad om.
Då och då presenteras studier från forskare som påstår sig kunna påvisa att
mobiltelefoner påverkar hjärnan på ett negativt sätt. Sådana dagar ringer hans egen telefon konstant.
- För media är det klart att en sådan rapport är väldigt intressant. Men man får inte
glömma att det är de många studierna som
man kan börja dra slutsatser utifrån. Och
hittills har man inte kunnat påvisa att hälsan
påverkas negativt.
Oberoende studier bedrivs
Att jobba för standardisering inom området
tar en inte obetydande del av Christer Törneviks tid. Att se till att företag och organisationer kommer överens om mätmetoder för
elektomagnetisk exponering från olika produkter.
Oberoende studier inom området görs på
uppdrag av branschorganisationen Mobile
Manufacturing Forum, där Ericsson ingår
tillsammans med sex andra telekomföretag,
bland andra Nokia, Motorola och Siemens.
En annan viktig del av Christers jobb är att
påverka Ericssons stategier och riktlinjer
inom området.
När Christer Törnevik utnämndes till specialist, såg han en möjlighet att både få djup
och bredd inom ett område.
- Jag tyckte det kändes både utmanande

och roligt att få både fördjupa och bredda
min kunskap inom ett specifikt område. Ett
chefsjobb kan också vara intressant, men den
administrativa delen i jobbet lockar mig inte,
förklarar han.
Fördjupade sina kunskaper
Intresset för teknik har han haft länge. Därför valde han den tekniska banan genom att
läsa teknisk fysik på Tekniska Högskolan i
Linköping. Efter examensjobbet började han
på Ericsson Components i Kista, som då
hette Rifa.
Fyra år av sin yrkeskarriär har han
ägnat Kungliga Tekniska Höskolan i Stocklolm, där han forskade inom området
Ytfysik. 1993 inleddes debatten om huruvida
mobiltelefonerna påverkar människans hälsa eller inte. Ericsson kände ett behov av att
öka sin kompetens inom området och beslutade därför att stödja forskningen och ta
fram mätmetoder.
För att ytterligare fördjupa kunskapen inom
området utnämnde Ericssons tekniske direktör,
Jan Uddenfeldt, Christer Törnevik till expert
- Det är mångfalden och bredden som gör
att mitt jobb är både jätteroligt och krävande. Och så gillar jag att jobba mitt i verkligheten, säger Christer Törnevik.
Ulrika Nybäck
ulrika.nyback@lme.eric$son.s«

12

KONTAKTEN NR 5 2000

På kvällstidningarnas löpsedlar och modemagasinens blanka sidor
recenseras nya telefonmodeller. Men orden ödslas ej över tekniska
prestanda - det är design som ligger under luppen. På Ericssons
designavdelning i Lund är det bråda dagar.

Från svart låda
till livsstilsattribut
E

n torsdag under CeBIT-mässan lanserar
Ericsson nya telefonmodeller, bland
annat poppiga A2618. På lördagen braskar en av de stora kvällstidningarnas löpsedel
om den nya "folktelefonen". I marsnumret av
damtidningen Elle visas T28:an bland heta
prylar. Och livsstilsmagasin som Dolly, Slitz,
Damernas Värld recenserar chatboard, radio,
mp3-spelare, etc.
Någonting har hänt. Förr var det bingo om
en ny telefon kom med i någon av de tekniska
tidskrifterna. Idag omskrivs telefonerna i glassiga magasin. De ses som modeattribut, coola
accessoarer som uttrycker livsstil på samma
sätt som gympadojor eller boots. Tekniken är
inte intressant, den är självklar. I stället är det
färg och form som får hjärtan att klappa.
Design har blivit argument till och med i
affärstidningarnas analyser.
Designen allt viktigare
En gång i urtiden, mobiltelefonens historia är
som bekant kort, kunde Ericssons tekniker utveckla en tekniskt fulländad telefon. Därefter
ringde man, något förenklat, en designer och
beställde ett skal i plast. Den svarta lilla lådan
såldes till ett exklusivt garde affärsmän.
Idag krävs det mer. Kunderna vill ha en
snygg och lättanvänd telefon. Och det ska de få,
lovar Michel Sabouné som ansvarar för
Industridesign inom Konsumentsegmentet en enhet med blott några månader på nacken.
Han ska se till att design är i fokus från första
stund en telefon blir till.
- Design är ett effektivt sätt att kommunicera med kunden. Den speglar de värderingar

och attribut som vi vill att man ska associera
produkten med, säger Michel Sabouné på
skånska med fransk accent.
Bra design höjer attraktionskraften
"En god design är anpassad till kundens behov
och önskemål och fungerar som en länk mellan kunden och producenten. Designen förstärker varumärket och höjer såväl produktens
som företagets attraktionskraft." Så beskriver
föreningen Svensk Industri Design sitt verkningsområde.
Och det är just attraktionskraft som design
handlar om. Förutom faktiska produktegenskaper som talar till vårt rationella jag, måste
det finnas en emotionell dragningskraft till
produkten och till varumärket. Annars blir det
inget köp av, inte i dagens utvecklade konsumentmarknad.
- Industridesign handlar om att göra produkter som folk vill ha. Förut handlade det bara om att göra en produkt, en svart och stram
för affärsmannen. Nu gör vi många olika produkter, för olika typer av kunder, säger Michel
Sabouné.
- Produkternas potential kom inte fram
med den design vi hade förut. Ljud, hållbarhet,
reliabilitet... i allt var vi bättre än konkurrenterna. Men vi nådde inte fram till kunderna,
säger Michel Sabouné.
Michel är maskiningenjör och konstnär på
fritiden. Han var på väg att doktorera inom
Engineering Management i USA, när kärleken
förde honom till Sverige. Det var 1988, sedan
dess har han arbetat inom bilindustrin, bland
annat med design. För tre år sedan blev han
handplockad till Ericsson som ansvarig
för mekanik. Michel Sabouné berättar att han
drev sin hjärtefråga design så ihärdigt att han
till slut fick "babyn i knät" genom att utses till
ansvarig.
Design får större dignitet

Tidningen Elle visar T28:an bland andra
"måste-ha"-prylar. T28:an är den första telefonen dar industridesigners ingått i utvecklingsteamet ända frän första början.

Designavdelningen ligger i Lund. Där jobbar,
förutom Michel, fyra personer. En av dem är
Michael Henriksson, som är industridesigner
och ansvarig för koncept och kommunikation.
- Industridesign har numera samma dignitet som allt som har med utveckling att göra.
Som industridesigner måste du vara en generalist och förstå mekanik, material, semiotik
och ergonomi. Och du måste kunna gestalta
idéer och koncept genom skisser och modeller,
säger Michael Henriksson.
All design görs med ett syfte och med en viss
målgrupp i åtanke. Utgångspunkten för arbetet är dels en beskrivning av den tilltänkte
köparen - hennes intressen, livsstil, smak, värderingar - dels en specifikation av vilken teknologi telefonen ska innehålla, vad den ska klara av.
- Designern utformar telefonen så att den

får ett visst uttryck.
När det gällde proffstelefonen R250 Pro
handlade det till
exempel om att kommunicera att telefonen
A2618
var stöt- och vattentålig.
Därför fick telefonen ett orangefärgat hölje
med grå gummidetaljer. Förutom det rent
visuella gör gummit att telefonen inte glider i
handen, vilket är värdefullt om du jobbar i stökiga miljöer som byggarbetsplatser och liknande, säger Michael Henriksson.
Form och funktion går hand i hand, med
andra ord. Industridesignerns jobb är också att
ta fram en produkt som är lätt att använda.
Man talar om ergonomi, om "touch and feel"
och om MMI som betyder Man Machine Interface. En aspekt är att det ska vara lätt att förstå produkten och hur den ska användas.
Ericsson har ett tjugotal industridesigners
anställda, varav ungefär hälften sitter i Malmö
och hälften i Raleigh i USA. Dessutom arbetar
man regelbundet med två externa byråer, en i
Singapore och en i Stockholm. Designavdelningarna är inte nya, om nu någon trodde det.
Men det är först nu de fått en tydlig och tidig
uppgift i utvecklingsarbetet.
Design är en integrerad del av utvecklingsarbetet, vilket innebär att industridesignern
jobbar nära marknadsfolk, produktledning,
teknik- och industrialiseringsansvariga. En
sida av designarbetet som man kanske inte
genast tänker på, är att produkten ska gå att
tillverka, den ska produceras i miljontal.
- Så fort det handlar om stora volymer är det
svårare. Titantelefonen var ett sätt att testa
gränserna för vad vi klarar. Titan är oerhört
svårt att jobba med, säger Michel Sabouné.
Rätt känsla under motorhuven
Det finns många exempel på produkter som
fått stark profil genom design. Apples iMac är
ett av de färskaste, medan Bang 8J Olufsens tvoch hifi-apparater funnits med i toppregistret i
många år. Och bilindustrin har sedan länge använt design för att locka bilköparen.
- Idag är det självklart att designa innehållet
under motorhuven för att du ska få rätt känsla
när du öppnar den. Det är en detalj som är viktig
för helhetsintrycket, säger Michael Henriksson.
Ett tydligt bevis på hur viktigt design har
blivit, öppna en dam-, musik- eller livsstilstidning om du vill ha fler.
Henrika Lavonius-Norén
henrika.lavonius-noren@lme.ericsson.se

Fotnot: Semiotik är läran om teckens och
symbolers betydelse. Det kan till
exempel vara vilka signaler en produkt sänder ut, hur vi uppfattar den.

Unga konsumenter
driver fram nya telefoner
De skapar trender, driver teknikutvecklingen och är köpstarka. Ericsson har
förstått att ungdomar är en viktig målgrupp. Det märks inte minst på de nya
produkter som lanseras.

Michael Henriksson och Michel Sabouné övervak»nya telefoners design från designavdelningen i
Lund.
Foto: Lars Aström

Småbarnsförälderns
favorittelefon
Alla telefoner designas för en tilltänkt köpare.
R250 Pro riktar sig till byggarbetare, äventyrare, hantverkare - personer som arbetar i utsatta miljöer.
En målgrupp som designgruppen emellertid
inte tänkte på när de utformade telefonen är
föräldrar.
Ändå har proffstelefonen fått ett varmt mottagande bland pappor och mammor. Hur
många har inte fått sina telefoner sönderdreglade eller krossade av sin småtting? Den orange
luren klarar både spott och stötar, och är dessutom stor nog för att vara lättfunnen i en barnvagnskasse fylld med blöjor.

Men ungdomar är inte en homogen grupp.
Här finns de som gärna är först med det senaste och de som låter andra testa produkten innan de bestämmer sig. När Ericsson
marknadsför nya telefoner tar man hänsyn
till något som består livet ut - värderingar.
- Från tjugo års ålder behåller du dina
värderingar livet ut. Däremot växlar din
livssituation och din köpkraft genom livet.
Men genom att utgå från människors värderingar i produktutveckling och marknadsföring får vi en större genomslagskraft,
förklarar Henrik Pålsson.
Han ansvarar sedan fem år tillbaka för
Ericssons konsumentlabb i Lund, Consumer Lab. Här bedrivs forskning om bland
annat konsumenternas värderingar och beteenden, med ett framtidsperspektiv.
Allt viktigare målgrupp

R250 Pro - inte bara för byggarbetare.

Henrik Pålsson och Bo Albertson, PR-chef
på Konsumentsegmentet är eniga i sitt svar,
varför Ericsson tar de unga på allvar.
- Ungdomar har under de senaste två åren
blivit en allt starkare köpgrupp. Tillsammans med företagen driver de teknikutvecklingen genom att ställa höga krav och vara
trendmedvetna, förklarar Bo Albertson.
- Men de är vana vid reklam och köper
inga enkla budskap. För att nå fram till dem
måste vi vara spännande, oförutsägbara och
lyhörda. Interaktivitet är ett sätt, förklarar
Henrik som under sju års tid jobbat med
dessa frågor.

Interaktivitet kan innebära exempelvis tävlingar och chat över Internet. Det satsade Ericsson på i fjol när man
sponsrade MTV Music
Award. Ett annat exempel är att företaget i höst
ska sponsra ett musik- Bo Albertson
pris. Den unga, ännu
okända musiker eller grupp som vinner tävlingen får sina kostnader täckta för en turné,
en skiv- och en videoinspelning.
Produkter med ung design
Under CeBIT-mässan lanserade Ericsson
två telefoner som främst riktas mot en yngre
målgrupp: den färgstarka A2618 och den
stöt och vattentåliga R310. Det är två av flera
produkter som under de senaste åren riktats
mot ett yngre segment. 768-telefonen var
först ut och mp3-spelaren en av de senare.
(Mp3-spelare är en enhet för digital musik
som kopplas till telefonen).
Men att dra alla ungdomar över en kam
funkar inte. Det finns unga som gärna ligger
före modet och är med och skapar nya trender. Det finns de som gärna kommer strax
efter, och köper telefonen eller kläderna när
de vet att de är rätt. Och så finns det ungdomar med mer traditionella värderingar
som väntar länge med att köpa mobiltelefonen - eller så skaffar de inte någon
alls.
Segment baserade på värderingar
För att enkelt beskriva ungdomar i åldersgrupperna 15-25 år respektive 18-30 år har
det under en tid varit populärt att svänga sig
med begreppen "generation x och y". Både

Bo Albertson och Henrik Pålsson anser att det
ger en för enkel bild av
verkligheten. Därför har
Henrik tillsammans med
forskare och kollegor
tagit fram en modell som
beskriver fem kundsegment som baseras på Henrik Pålsson
något som följer människan genom hela livet - hennes värderingar.
Modellen kallas Take Five och gäller
främst personlig, mobil kommunikation.
Pionjären (pioneer), materialisten (materialist), den sociale (sociable), karriäristen
(achiever) och traditionalisten (traditionalist) är talande namn. Det är pionjären som
gärna går i bräschen och sätter trender. Han
eller hon vill vara först med det senaste. Den
entusiastiske materialisten tar också snabbt
åt sig det nya, men låter andra testa och
köper samma varumärke som sin förebild.
Den anvarstagande sociale sätter relationer i
första rummet. Den strävsamme karriäristen söker status och stabilitet och traditionalisten är konservativ.
- Pionjärer och materialister är de två
dominanta grupperna bland ungdomar. Det
är dessa två grupper som driver teknikutvecklingen, säger Bo Albertson.
Ericsson började arbeta med segmenteringsmodellen för fem år sedan. Grunderna
har visat sig vara stabila, men i takt med nya
rön förfinas instrumenten.
Ulrika Nybäck
ulrika.nyback@lme.ericsson.se

Henrika Lavonius-Norén
henrika.lavonius-noren@lme.ericsson.se
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De hemligaste FBI-agenterna har mobiltelefoner från Ericsson. När Scully i agentserien
Arkiv X blixtsnabbt måste meddela Mulder att han svävar i livsfara har hon naturligtvis
en mobiltelefon till hjälp. Och varje gång hon ringer får Ericsson värdefull exponering
i hela världen.
Det kallas produktplacering och är ett allt vanligare fenomen inom marknadsföring.

Rätt placering ger
Ericsson stjärnglans
D

et är ingen slump att sjukhuspersonalen i tv-serien Chicago Hope och Andie Shields i Dawson's Creek använder
Ericssonmobiler.
Många företag satsar på produktplacering, eftersom det är betydligt billigare än att köpa "vanlig" reklamtid. Dessutom når informationen publiken i ett positivt sammanhang. Budskapet blir
en del av nöjespaketet.
Film- och tv-bolagen är också positiva till produktplacering,
eftersom de tycker att det tillför filmerna ett realistiskt element.
I takt med att produktplacering blir vanligare och viktigare, har
Ericsson beslutat att ta fram ett centralt program för hur koncernen ska jobba med denna typ av marknadsföring. Sedan september förra året är det Sarah Varley som ansvarar för att leda och
samordna alla koncernens produktplaceringar. Hon ingår i the
Corporate Citizenship and Sponsorship Management Group,
och har sin bas i Toronto.
Det gäller att hänga med
- Målet är att öka det totala medvetandet om varumärket Ericsson, förklarar hon. Det här är en expanderande marknad, men vi
måste bli mycket snabbare på att nappa på
spännande projekt, om vi ska ha någon chans
att vara med i de stora sammanhangen. Vi håller på att bli omsprungna av Motorola och
Nokia.
Sarah Varleys jobb handlar ytterst om att
skapa goda kontakter med alla stora film- och
tv-bolag. Till sin hjälp har hon särskilda
externa agenturer som vaskar fram lämpliga Sarah Varley
projekt. De verkar i Storbritannien, USA och
Kanada.
- Vi koncentrerar oss på de länderna, eftersom majoriteten av
film och tv som får världsspridning produceras där, förklarar Sarah Varley.
Hon beskriver vidare nöjesvärlden som väldigt olik Ericssons
vanliga spelplan.
- Här handlar det mycket om informella kontakter och snabba
beslut, säger hon. Filmbolagets representanter kontaktar våra
agenter, kliver in på kontoret, presenterar idén och förväntar sig
att gå därifrån med ett besked.
Om Ericsson inte kan lämna snabba besked, vänder sig filmbolaget till någon annan. Risken är att Ericsson aldrig får en ny
chans. Därför vill Sarah Varley nu ställa samman en portfölj av
produkter som är redo att placeras i lämpliga projekt.
Kan vara en "påhittad" produkt
- Det behöver inte vara färdiga produkter, förklarar Sarah Varley.
Det är inte ens viktigt att de verkligen kommer att finnas på
marknaden. Den mobil som James Bond ringde med i förra filmen var ju exempelvis ingen "riktig" telefon. Dessutom får man
tänka på att det tar ungefär ett år från inspelning till dess att filmen når publiken, så det gäller verkligen att placera det senaste
man har.
Sarah Varley hoppas att de personer inom Ericsson som ansva-

David Duchovny och Gillian Anderson i tv-serien
Arkiv X. Agent Scully har länge anvlnt en Ericsson
mobiltelefon.
Foto: Pressens Bild

rar för olika produkter inte ska tveka att vara med och produktplacera.
- Det här är bara positivt, menar hon. Jag hoppas att folk ser
det som en chans. De har lagt ner enormt mycket jobb på en produkt och nu får de möjligheten att visa upp den för hela världen.
Hur mycket produkterna syns i filmerna varierar. Och under
sitt första halvår som ansvarig har Sarah Varley tagit fram ett program för att utvärdera placeringarna. Man tittar på hur mycket
en telefon eller en annan produkt verkligen har exponerats. Det
kan vara allt från en tydlig bild av Ericssonloggan, till att någon
ringer utan att märket syns.
Behöver inte alltid synas i bild
- Men alla inslag är värdefulla, anser Sarah Varley. Vi kan exempelvis vara inblandade i en kostymfilm, där det av naturliga skäl
inte förekommer några telefoner. Men om filmteamet har fått använda våra produkter kan vi få bilder på storstjärnor som exempelvis Gwyneth Paltrow när hon ringer med en Ericssonmobil. Vi
kanske kan få fribiljetter till anställda och så vidare. Det finns
massor av möjligheter.
Sarah Varley tror också att Ericsson kan vinna många imagepoäng genom att verka inom en av de hippaste branscher som
finns.
Hur väljer då Sarah Varley och agenturerna vilka sammanhang
det är bra att vara med i?
- Vi får manus där användandet av Ericssons produkter finns
beskrivet, berättar Sarah Varley. Vi tittar då påfilmensmålgrupp
för att se om den stämmer överens med vår. Vi medverkar aldrig
i filmer som framställer vår produkt på ett negativt sätt, om det är
dålig mottagning eller om telefonen inte fungerar.
Ericsson nobbar också om telefonen ska användas till illegal
verksamhet, om den används i en våldsam eller drogrelaterad
scen, om den ska förstöras eller kastas i marken.
Ericssonprodukter till kändisar
Produktplacering kan också handla om att förse kända och populära personer med Ericssonprodukter. Det kan till exempel vara
musiker, författare eller skådespelare. Också det området har
Ericsson planer på att utveckla.
Sarah Varley anser att produktplacering tillför marknadsföring nya värden. Det kommer alltid att behövas traditionell
annonsering och PR, men för att nå ut med företagets budskap
krävs det att hålla sig framme inom alla marknadsföringens
områden. Och man ska inte underskatta betydelsen av produktplacering.
- Om produkten visas på rätt sätt så att det känns naturligt, slipper publiken känna att de blir bänkade i huvudet med reklambudskapen. Jag tror egentligen inte att det spelar någon roll, om de är
medvetna om att det förekommer produktplacering, resonerar
Sarah Varley. Huvudsaken för dem är att det inte sker på ett påträngande sätt och att det ökar värdet av den totala upplevelsen.
Maria Paues
frilansjournalist

INACRA AV ERICSSONS PRODUKTPLACER1NCAR
Filmer där Ericssonprodukter placerats:
• State & main med Alec Baldwin, William
H. Macy och Hank Azaria.
• Driven med Keanu Reeves och James
Spader
• Prime gig med Vince Vaughn och Ed
Harris

• Pay it forward med Kevin Spacey och
Helen Hunt
• Cutaway med Stephen Baldwin, Tom
Berenger och Antonio Sabato Jr.
• Bamboozled med Damon Wayans och
Jada Pinkett
• The kid med Bruce Willis
• Antitrust med Tim Robbins

Tv-serier där Ericssonprodukter har
placerats:
Once and Again, Dawson's Creek, Chicago !
Hope, Steve Harvey, Bellevue, Suddenly
Susan, VIP, Tredje klotet frän solen, NYPD
Blue, Ensamma hemma, Ally McBeal, Ad- 1
vokaterna. Arkiv X, Kameleonten, Ängel
och City Lights.

Ally McBeal's advokatfirma föredrar Ericsson.
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Trafiken i Ericssons interna företagsnät EriNet ökar ständigt. När över
i 00 000 Ericssonanställda kommunicerar och använder IT-verktyg allt
mer i sitt dagliga arbete genererar det ökad trafikvolym i näten. 1999
fördubblades trafiken. 1998 ökade den med 150 procent.

Explosionsartad tillväxt
i Ericsson-nätet
A

Ut pekar på att ökningstakten blir fortsatt hög. Ar 2000 beräknas volymen
öka minst lika mycket som 1999.
- För tio år sedan kom nättrafiken nästan
enbart från administrativa stödsystem för
Ericssons basprocesser som konstruktion,
order, inköp, fakturering, förklarar Michael
Clingbjer på Ericsson IT Services, som levererar IT-infrastruktur och IT-tjänster åt övriga Ericsson.
När det gäller EriNet är uppdraget att leverera kapacitet i nätverket så att Ericsson kan
bedriva affärsverksamheten, ökad användning av e-post, Internet, Ericssons intränat
och system som stöder olika Ericssonprocesser ligger bakom trafikökningarna.
- Ericssons anställda skickar över en miljon mail varje dag, använder Internet för att
söka information. På intranätet finns också
en stor del av det administrativa stödet som
webblösningar. I Ericssons eget nätverk finns
också system som stöttar produktutveckling,
logistik, ekonomi och produktion - allt som
håller företaget igång.
Nytt är att programvara och virusskydd
distribueras alltmer via nätverket.
- Detta har ökat trafiken i näten till tio miljoner megabytes per månad eller 500 000
megabytes per arbetsdag under 1999. Det
motsvarar ungefar 200 000 fullskrivna A4sidor varje arbetsdag, säger Michael Clingbjer.
Trafiken ökar

Framöver kommer video- och multimediatillämpningar säkerligen att öka trafiken i
nätet mycket kraftigt. Samma sak gäller Ebusiness och mobila tjänster, till exempel
WAP-baserade, som står inför en explosionsartad utveckling.
Okad kommunikation kräver utbyggnad
av kapaciteten. För de Ericssonenheter som
expanderar kraftigt ökar trafiken med flera

hundra procent. IT Services följer upp volymutvecklingen noga för an
kunna bygga ut kapaciteten i god tid. Det vill säga
innan expansiva enheter
får problem med överbelastade förbindelser.
- Grundprincipen är
att möjliggöra god kommunikation
för
alla
Ericssonenheter, oavsett
finns.
Dagens EriNet byggdes upp 1998-99. Tidigare löpte all Ericssontrafik med Älvsjö i
Stockholm som nav i Ericssons nät. I dag
finns tre knutpunkter, de så kallade hubbarna, i Kuala Lumpur, Stockholm och Dallas.
- Tre centra som kan stötta sin respektive
region och tidszon med konsultkapacitet och
serverkapacitet på de tider då folk jobbar där.
Dessutom kan vi alltid stötta Ericsson jorden
runt, dygnet runt, eftersom arbetet alltid är
igång på någon av de tre hubbarna.

EriNet förgrenar sig
Mellan Kuala Lumpur, Stockholm och Dallas
löper ett så kallat backbone-nät med kapacitet på 16 megabits per sekund, Ericssons
elektroniska motorväg med hög kapacitet.
Triangelutformningen och kapaciteten gör
att trafiken ska löpa spärrfritt och avbrottsfritt Detta utgör ryggraden i EriNet
- Precis som nervsystemet som löper via
ryggraden i människokroppen och sedan
förgrenas i olika delar av kroppen, förklarar
Michael Clingbjer.
På samma sätt förgrenar sig EriNet från
knutpunkterna till olika länder med olika
Ericssonenheter. I dag är det fasta förbindelser till 80 länder. I de olika länder där Ericsson opererar finns sedan nationella Erics-

Trafiken i Ericssons eget nit för data och telefoni mer I n fördubblas varje år.
Illustrationer: Lars Torndahl

sonnätverk. Till orter och länder dit EriNet
inte när, kompletteras med väl utbyggda
uppringda tjänster.
EriNet utnyttjas också som bärare för huvuddelen av telefontrafiken internationellt
inom Ericsson-koncernen. I dag kan cirka
75 000 anställda ringa varandra internt över
nätet.
För närvarande pågår ett program där
Ericsson-utrustning systematiskt förs in i
nätet.
Backbone-nätet är således baserat på
Ericssons ATM-växel, AXD301. Nästa steg är
att successivt föra in andra Ericssonutrustningar, iförstahand routrar, på ställen i nätet
där det är fördelaktigt
Kunderna, Ericssonenheterna, betalar för
den kapacitet de utnyttjar.

Trafikökningen i Ericssons
interna företagsnät EriNet
1998-2000, i Mb per månad
-10 000 000

'2 000 000
Eva Andersson
frilansjournalist

jan 1998

19$

jan 2000

OOAD med UML - Rose - RUP - Kravhantering - m.fl.
Ericsson Business Consulting erbjuder Rational utbildning med Ericsson lärare till mycket bra villkor.
Vi har både schemalagda tillfällen och företagsanpassade lösningar.
Bokning och Info på: http://SWIMtraining.ericsson.se

Konsulttjänster
Teknisk IT-utbildning
Rata & Telecom

Vårens utbildningar
Dynamic synchronous Transfer Mode
DTM Introduktion, kurslängd 2 dagar, pris 8 200 kr.
25-26 maj, Electrum Konferens, Kista.

Asynchronous Transfer Mode
ATM Introduktion, kurslängd 2 dagar, pris 8 200 kr.
5-6 juni, Electrum Konferens, Kista.

TCP/IP
TCP/IP Grundkurs, kurslängd 3 dagar, pris 11 800 kr.
22-24 maj, Electrum Konferens, Kista.
14-16 juni, Aktiviteten, Göteborg.

nnovation Team
Technology Partner

Datakommunikation och nätverk

består av en samling hän-

Datakommunikation Grundkurs, kurslängd 3 dagar, pris 11 800 kr.
15-17 maj, Aktiviteten, Göteborg.

givna ingenjörer, som tror pä lag-

Datakommunikation Fortsättning, kurslängd 2 dagar, pris 8 200 kr.
18-19 maj, Aktiviteten, Göteborg.

arbete, gladeligen antar nya utmaningar
och gärna tar initiativ för att driva utvecklingen framåt.
Tillsammans bildar vi ett konsultföretag, som skapar mervärden i andra företag

Företagsinterna utbildningar

genom att förädla projektidéer - främst inom områdena digital systemutveckling,

Kontakta oss för mer information och för förslag på genomförande och
kostnadskalkyl.

signalbehandling och realtidssystem.

På angivna priser tillkommer lagstadgad moms.

Innovation Team

För bokning och information titta in på vår Web, www.natetis.se
eller kontakta oss på:
Nätet Data & Telecom
Torells väg 2
510 21 Sätila

Telefon: 0301 -479 00
Fax:
0301 - 470 01
E-post: info@natetis.se

Hej!

TECHNOLOGY PARTNER

I TflH T N E D

TIDEN

Digital systemutveckling I S i g n a l b e h a n d l i n g I Realtidssystem

Mitt namn är Sten Sundberg
Jag är placerad i Stockholm som GN Nettests Global Key Account Manager
för Ericsson
Ericsson är en av våra viktigaste kunder, så mitt arbete är fokuserat på att
säkerställa att vi förser er med de produkter och tjänster ni behöver, över
hela världen
GN Nettest håller snabbt på att bli ett av världens ledande bolag inom
test- och mätlösningar för kommunikation, med system och produkter som
spänner över hela området
Vill du veta mer om GN Nettest, så finns det en hel del information på vår
website: www.gnnettest.com
Du kan nå mig på följande sätt:
Tel: 08 555 410 65
Mobil: 0706 68 68 02
Email: sten.sundberg@gnnettest.com
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En bra ledare
vågar möta
sig själv
Fungerar inte samarbetet i gruppen? Fattar chefen otydliga beslut? Är verksamheten
akutstyrd? Nu finns ett nytt program för chefer och grupper som bygger på teorin
"du måste känna dig själv för att kunna leda och samarbeta med andra". Den har
mötts av både lovord och skepsis.

N

är man vet vem man är och hur man
reagerar i olika situationer blir man
tydligare, når de mål man vill snabbare och fattar oftare rätt beslut. Det är också målet med det nya programmet. Personalen mår bättre och företaget går bättre. Men
det krävs både mod och envishet för att gå
programmet.
- Man måste våga se sig själv, även sina fel
och brister, förklarar Christian Gustavsson,
psykolog på SPM-gruppen (strategi, psykologi och management) och en av dem som
jobbar med det nya programmet.
- Nästan alla människor är exempelvis
konflikträdda, men kan lära sig att hantera
det. Allt man är bra på har krävt träning och
åter träning och det gäller även konflikthantering, förklarar han.
Det började för två år sedan. Allan Wallstöm jobbade då som linjechef på Ericsson
Business Consulting och gick samtidigt en
chefsutbildning. Under utbildningen hade
han stöd av en en så kallad coach, en person
(ofta chef inom Ericsson) som har till uppgift att ge råd om problem uppstår, se dess
ursprung och försöka lösa dem tillsammans
med personen i fråga.
Svar kan ligga i barndomen
Allan Wallströms coach var då Christian
Gustavsson, en psykolog med kunskap och
idéer om hur man kan använda delar av den
psykologiska vetenskapen för att utvecklas
som människa - och därigenom bli en bättre
ledare och medarbetare. Bland annat genom
att gå tillbaka till barndomen för att söka
svar på varför man reagerar som man gör
i vissa situationer.
I sitt dåvarande arbete såg Allan Wallstöm
ett stort behov av att kunna motivera och
stimulera sina medarbetare.
- Jag insåg, att om jag kunde få ett verktyg
som kunde hjälpa mig att få tillgång till bara
några procent mer av mina kollegors kreativitet och idérikedom, skulle vi tillsammans
kunna göra underverk med verksamheten,
berättar han.
Så han vände sig till Christian Gustavsson
igen och frågade honom om råd. Det var här
idén till programmet föddes. Nu finns den i
en ny, omarbetad version, efter kommentarer från den första kullen.
Kursen som leds av SPM-gruppen, heter
"Self knowledge in leadership and teamwork

in the new millenium" (ungefär: självkännedom i ledarskap och lagarbete i det nya
millenniet). Den är godkänd av ledningen på
Ericsson Business Consulting, och är en av
fler ledarskapsutbildningar inom Ericssonkoncernen.
Varaktig utveckling målet

Nytt med detta program är att psykologen
jobbar med både individen och gruppen i
vardagen, under en längre period. Grundtanken är att programmet ska leda till varaktig utveckling och självkännedom. För att
lösa problemen där de uppstår, deltar psykologen i det dagliga arbetet, vid exempelvis
möten och i projekt.
Han/hon sitter med under möten och
lyssnar, observerar roller och mönster och avbryter ibland för att ställa frågor. När psykologen ser beteenden som leder till missnöje i
gruppen och ineffektiv arbetsmiljö försöker
han/hon hjälpa till med att lösa detta både i
gruppen och vid individuella samtal.
- Det här är en process som kan ta tid och
måste få göra det. Det är skönt att ha utbildade psykologer med under kursen, eftersom
man behöver hjälp med att bearbeta konflikter som uppkommer.
Målet med kursen är att fungera bättre
både som individ och grupp. När man löser
knutar i gruppen leder detta till ökad kreativitet, rakare och tydligare information och
ett bättre arbetsklimat.
- Alla vill väl leva ett rikare liv, må bättre
och veta att man kan hantera problem när de
dyker upp. Alla har olika skavanker som man
kan lära sig hantera. Målet med kursen är att
kunna fungera som en hel människa, då blir
det också kul att gå till jobbet, menar Christian Gustavsson.
Förståelse inom gruppen

Helen Rubensson är kompetens- och affärsansvarig på PC-trading på Ericsson Business
Consulting (en enhet som ansvarar för bland
annat koncernens PC-inköp). Hon har tillsammans med sina medarbetare nyligen gått
utbildningen.
- Det viktigaste med utbildningen är att förståelsen inom gruppen ökar, man lär sig varför
vi människor tänker och kommunicerar på
olika sätt Att ta in beteendevetenskapen i
företagen är jätteviktigt. Om vi inte kan se människan kan vi heller inte lyckas med våra affärer.

Med ökad självkännedom kan du lättare hantera konflikter. Allan Wallström från Ericsson
har tillsammans med psykolog Christian Gustavsson tagit fram en utbildning som kartlägger och jobbar med gruppens behov, svagheter och styrkor.
Foto: Ulrika Nybäck

Synen på ledarskap har förändrats många gånger sedan Karl XI var kung på 1600-talet
I dag vill de flesta företag, så även Ericsson, ha mogna ledare som vågar delegera ansvar
och ta beslut
Foto: Lars Åström

Helen förstår delvis att det finns en viss
skepsis mot utbildningen.
- En vilja till förändring måste finnas när
man går in i kursen, man måste gå in i den
med ett öppet sinne.
Ulrika Nybäck
ulrilu.nybackiglme.ericsson.se

Den som vill veta mer om kursen kan
kontakta Allan Wallström på Ericsson
IT Services: allan.wallstrom@bct.ericsson.se
ElS inside.ericsson.se/overview/training/
index.html
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Nio gånger snabbare
med nya rutiner
Från tre månader till elva dagar. Så
mycket har Ericsson kapat tiden för
leverans av utrustning till Telias fasta
nät.
Recept: Paketering, tydligare beställningsgränssnitt och elektronisk hantering av beställningsflödet.
Det tidigare flödet mellan Ericsson och Telia
hade vuxit fram under alla de år som företagen har haft ett tätt samarbete. Rutinerna
har givetvis moderniserats efterhand, men
fortfarande fanns "buggar" kvar. I flera
moment fanns uppenbara risker för flaskhalsar och dubbelarbete.
- Tidigare kunde beställningen vara utformad på en rad olika sätt innan den kom över
till oss, konsterar Christer Skaring från Ericsson Telecom, som har lett projektet tillsammans med Telias Magnus Karlsson.
- Sedan började man komplettera beställningarna och dokument skickades mellan
Telia och Ericsson. Slutligen gick ärendet
på en rejäl remissrunda i Ericssons organisation och mellan Ericsson och underleverantörer.
"Time To Customer"
Redan i normalfallet fick Telias kund, till
exempel ett storföretag som hade beställt
en omfattande ISDN-lösning, vänta orimligt
länge på leverans och installation. Bara att
få fram utrustningen från Ericsson tog ofta
åtta veckor. Men ofta var det sämre än så:
1998 uppfyllde Ericsson bara sitt löfte om
åtta veckors leverans till I
Telia
i hälften
av I
fallen. Tre månader var I
inte ovanligt.
Lv^VMP^n
- Vid Telia var de för- H r / » V J
stås ursinniga, säger Rut- \Wk *—"»^ tm
ger Reman. De lever ju, I • j ^ ^ — K ^ H
precis som vi, i stenhård I l m ^ _ ^ S
konkurrens. Det finns Rutger Reman

uppgradering man vill göra eller hur många
nya kunder som ska läggas in.
Sedan skickar Telia den beställningen till
Ericsson som räknar ut vilket paket som
kommer ifråga. Beställningen och all fortsatt
hantering sker elektroniskt. Ritningar och
annan bärande information läggs ut på en
webbplats där båda parter - och andra inblandade, till exempel underleverantörer kan använda dokumenten för sitt fortsatta
arbete i leveranskedjan.
Via webbplatsen prickas också olika
moment av allteftersom projektet fortlöper.
Ingmar Jonsson, chef för Nät Telefoni vid
Telia, ser med skeptisk positivism på projektet.
- Vi har gjort några sådana här satsningar
förut och varit nästan ända framme, säger
han. Men på slutet har det stupat på någonting. Den här gången har vi alla rutiner klara
och de ser ut att fungera. Men jag ropar inte
hej förrän jag har sett uthålligheten i systemet.
Skräddarsydda lösningar
Med färdigförpackade standardpaket från Ericsson kan leveranstiderna till kunderna minska betydligt Telia provar just nu en e-businesslösning som kapar tiderna från tre månader
till elva dagar.
Illustration: Syster Diesel

operatörer som levererar på timmen när, och
det är dem Telia tävlar med.
Efter ett årslångt samarbetsprojekt mellan
Ericsson och Telia har man sedan i december
1999 kapat tiden för TTC, Time To Customer,
till i snitt elva dagar. Projektet har drivits
av en extern projektledare som båda företagen
bekostat för att betona sitt gemensamma
engagemang. Rutger Reman hos Ericsson och
Johan Luttu chef för Produktion vid Division
Telefoni, Affärsområde Nät hos Telia har varit
sponsorer för hela projektet. Hos Ericsson har
sedan interna projekt letts av Christer Skaring
och hos Telia Magnus Karlsson.

Ryggraden i de nya, snabbare rutinerna är
att Ericsson säljer färdiga paket med hårdvara inklusive projektering och installation.
- Det blir billigare för Telia att köpa
standardiserat än skräddarsytt.
Målet är att Telia ska kunna köpa paket
som till exempel omfattar 500 nya abonnenter eller 700, men så långt har man inte kommit än.
Information på webbplats
Paketeringen gör också att ansvaret för vad
som ska levereras läggs helt på Ericsson. Vad
Telia behöver reda ut är till exempel vilken

Ingmar Jonssons syn på varför flödet inte
har gått att förbättra förut är att parterna
inte har kommit överens rent affärsmässigt.
- Ericsson har haft en bakvänd syn. De har
menat att Telia ska betala mer för att få snabbare leveranser. I själva verket ska vi ju båda
vinna på att bli bättre och snabbare.
Och det är precis vad som sker den här
gången. Telia ökar sin konkurrenskraft mot
slutkunderna, paketen blir billigare än
skräddarsydda lösningar, både Telia och
Ericsson kan fakturera tidigare och den
elektroniska hanteringen kapar personella
kostnader, liksom paketeringen.
- En typisk vinna-vinna-situation, konstaterar Rutger Reman.
Margareta Jonilson
frilansjournalist

Pam bytte Nortel mot Ericsson i USA
I maj förra året bytte Pam Roberts
arbetsgivare och flyttade tvärs över
gatan från Nortel till Ericsson med den
gemensamma postadressen Richardson,
Texas. Med sig i bagaget hade hon inte
bara erfarenheter från en operatör utan
också bland annat åtta års yrkesliv i Vita
Huset.
Pam Roberts är på ett av sina täta besök på
Ericsson i Stockholm och när vi träffas för intervju och fotografering är det typiskt svenskt
vinterväder, blåst och snöblandat regn.
- Oh, I just love Stockholm, säger hon och
tycker att det alltid är lika trevligt att komma
hit oavsett väder. När hon i maj förra året
började på Ericsson i Texas var det inget
okänt företag hon kom till.
Genom sina tidigare jobb har Pam Roberts
haft möjlighet att noga följa Ericssons utveckling. När en god vän berättade att Ericsson Services skulle bygga upp verksamhet i
Richardson tog hon kontakt med företaget
och blev erbjuden anställning.
Pam Roberts är ansvarig för marknadsföring och kommunikation när det gäller
"Professional Service and Consulting" i
USA och hon har sin arbetsplats på

regionkontoret för Ericsson Services i Richardson.
Hennes meritlista är lång. Examen från
Northwestern University och Harvard med
både teknisk och ekonomisk inriktning.
Under sina yrkesår har hon bland annat
jobbat åtta år i Vita Huset med inriktningen
teknik och datakom. Hon har också hunnit
med att arbeta inom reklam på Young &
Rubicam, haft egen konsultverksamhet och
arbetat på Siemens och nu senast på Nortel.
När hon gick över till Ericsson tog hon också
rent fysiskt ett steg över gatan eftersom Ericsson och Nortel ligger på samma gata i
Richardson.
Service är ett område som Pam Roberts är
övertygad om blir allt viktigare och där
Ericsson kommer att kunna utöka sina affärer betydligt.
- Kombinationen av våra produkter och
personalens kunskap ger oss stora möjligheter
att vara med och hjälpa både nuvarande och
nya kunder att utveckla sina affärer. Ericsson
är ett av få företag som har en väldig styrka genom sin globala närvaro och genom att vara
marknadsledande inom 3G. I takt med att telekom och datakom går ihop blir denna sammansmältning allt viktigare för våra kunder.

Jag tror på en mycket ljus framtid för mobilt
Internet och utvecklingen kommer att gå
rekordsnabbt, säger hon och tillägger:
- Nu måste vi tala om för marknaden att
Ericsson inte bara erbjuder bra produkter
utan också bra service.
Det känns mycket roligt att jobba på Ericsson tycker Pam Roberts eftersom den teknik
företaget arbetar med påverkar gemene man
positivt genom att göra det lättare att kommunicera med varandra. Både i och utanför
branschen är Ericsson också ett företag med
ett mycket gott renommé.
Pam Roberts är fascinerad av Lars
Magnus Ericsson och koncernens långa
historia. I USA är det mycket ovanligt att
arbeta på ett företag som börjat sin verksamhet på 1800-talet. Vid ett flertal tillfällen har
Pam varit i sin tioåriga dotters skola och
berättat om Ericsson, företagets produkter
och Stockholm.
- Eleverna blir verkligen intresserade när
de får veta lite mer om våra WAP-telefoner
och den snabba utveckling som sker när det
gäller mobilt Internet, avslutar hon.
Gunilla Tamm
guniNa.tamm@lme.ericsson.se

"Jag är fascinerad av Lars Magnus Ericsson
och koncernens historia. I USA är det inte
många som arbetar på företag som startade
på 1800-talet", säger Pam Roberts. Förra
våren började hon på Ericsson Services
kontor i Richardson, Texas.
Foto: Jezzica Sunmo
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Elektronisk handel, e-handel, har vi hört talas om länge.
Nu är det e-business som gäller, e-business är ett
samlingsbegrepp för en rad produktivitetshöjande
affärsmetoder som utnyttjar Internet-tekniken med stöd
av IT-system och processer. Det är genom e-business som
stora delar av Ericssons affärer kommer att göras i
framtiden.
E-business ska hjälpa till att korta ledtider och öka

effektiviteten så att kostnaderna minskar.
Ericsson har nu tagit ett samlat grepp för att
introducera e-business i hela koncernen. Det är inget
egentligt val det handlar om. Kunderna kräver det och
utan e-business står sig Ericsson slätt mot
konkurrenterna.
Flera initiativ pågår både centralt inom Corporate IT
och inom segment och affärsenheter.

GSM Systems i bräschen för e-business
GSM Systems har kommit längst inom operatörssegmentet när det gäller e-business.
Redan har satsningen visat resultat.
- Vi har med e-business möjlighet att höja
effektiviteten och tillgängligheten på ett sätt
som inte tidigare varit möjligt. Internet öppnar upp enorma fördelar, säger Kurt Sillen
som leder arbetet på GSM Systems.
Vid sidan om Corporate IT:s arbete med
att bygga en tydligare teknisk plattform har
affärsegmenten tagit tag i de mer affärsrelaterade delarna. Kurt Sillen är drivande för att
introducera e-business inom operatörssegmentet; ett arbete som bedrivs tillsammans
med representanter för alla affärsenheter. I
konsumentsegmentet leds arbetet av Jörgen
Berg och i segmentet Företagslösningar av
Cecilia Anneroth.
Grupper lär av varandra
Alla affärsenheterna har startat eller står i
begrepp att starta arbetsgrupper för e-business. Grupperna samarbetar och lär av
varandra. För närvarande lär man inom operatörssegmentet mest av GSM Systems som
kommit längst i att introducera e-business.
En portal bestående av applikationer har
byggts upp och gjorts tillgänglig för kunderna via extranät.
- Just nu är det vi som plöjer fåran inom
många områden och de andra kopierar, säger
Kurt Sillen. Det faller sig naturligt att de tar
över de lärdomar vi har dragit. Men det finns
naturligtvis områden där vi kopierar från
Att utnyttja eller inte utnyttja e-business är inget val för Ericsson. Det är en förutsättning för att hänga med i konkurrensen och behålla kunderna.
andra. Det är styrkan med att jobba tillsamIllustration: Ulf Ragnarsson
mans. Vi stjäl det bästa från varandra.
- Det handlar inte så mycket om att ter lämpa sig för försäljning direkt via marknadsenheterna och
Hur kommer ett bolag som har ett större
med marknadsenheternas
utveckla applikationer utan om att ta de som webben.
antal överlämningar i sina processer att klara
finns, säger Kurt Sillen.
sig mot ett bolag som har väsentligt färre överEnligt Kurt Sillen kan många formella och kunder. Marknadsenheterna har en viktig roll att delämningar? För Kurt Sillen är det självklart.
- Istället fokuserar produkt- och mark- informella kontakter mellan Ericsson och
nadsenheterna på förändringsprocesser in- dess kunder hanteras via extranätet. Det re- finiera var effekuviserings- Vi har inget val - det här är en jätteternt. Både enheterna och enheternas kunder ducerar antalet överlämningar och ger korta- möjlighetema finns.
möjlighet inte bara för oss utan även för
behöver förändra och uppdatera sitt sätt att ar- re ledtider. Det är värdefullt för både Ericsson
våra kunder. För det är inte bara våra egna
- Vi tar bort de tråkiga
beta. Det är det som är den stora utmaningen. och kunderna. Effektiviteten ökar, ledtiderna aktiviteterna som att hitta
arbetsmetoder som påverkas utan även kungår ner och därmed sänks kostnaderna.
dernas.
och följa upp informa- Kurt Sillen
Kontakter kan förmedlas
- Ta ett exempel om en kund har synpunk- tion, eller att kontrollera
- Det är viktigt för oss att arbeta med partatt den skickas till kunden. Andra aktiviteter ners som driver och sporrar oss, exempelvis
En missuppfattning när det gäller e-business ter på en manual från Ericsson. Hur fir man
är att det bara handlar om att köpa och sälja. in synpunkterna? Traditionellt är det många som förenklas är att lägga beställningar eller engelska Vodafone AirTouch. Det är alltid
att följa upp var produkterna finns, säger kul att ha en sådan partner. Men det är ju välMen en sådan definition är alldeles för snäv.
överlämningar innan synpunkterna når madigt viktigt att vi arbetar med alla våra kun- Det handlar inte bara om ren försäljning nualförfattaren. Via portalen kan författaren Kurt Sillen.
ta emot feedback och uppdatera texten samder eftersom vi vill att de ska vara konkurvia webben, säger Kurt Sillen.
Konkurrenskraftiga kunder
renskraftiga, avslutar Kurt Sillen.
- Man köper inte ett helt GSM-system ge- tidigt som ändringarna omedelbart blir tillgängliga
jorden
runt,
säger
Kurt
Sillen.
nom att klicka i en ruta. Däremot kan infor- Sånt här tar upp en stor del av tiden för
mationsspridning i en upphandling vara
TBI största delen handlar portalen alltså om kundansvariga (account managers). Den
Mats Lundström
viktig. Naturligtvis kan dock vissa produk- affärsutveckling som görs tillsammans med tiden kan nu användas till affärsutveckling.
mats.lundstrom@lme.ericsson.se
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Enklare affärer
med ny plattform
Marknaden ska uppfatta oss som ett
Ericsson - ett globalt Ericsson - som
det är enkelt att göra affärer med.
Mycket av de affärerna kommer att
göras genom e-business. Det var Tage
Nordin från Corporate IT:s budskap vid
en konferens om e-business i Bryssel
nyligen.

Det är en omvälvande förändring som
Ericsson står inför. Ericsson ska bli ett så
kallat dot com-företag på bara några få år.
- Det är inte IT i sig som driver på utvecklingen, utan det görs av allt som skapar
kundnytta och lägre kostnader hos affärsoch marknadsenheterna, säger Tage Nordin.
I klara ordalag betyder det att merparten
av Ericssons försäljning och kundrelationer
ska ske med hjälp av nätet. Det är en
del av den strategiska planeringen för hur
affärs- och marknadsenheter ska utveckla
och införa strategierna för affärer på nätet.
Storslagna mål, men e-business är inte
något nytt för Ericsson. Mängder av initiativ har redan tagits.
- Vi har har säkert hundratalet enskilda
projekt inom organisationen, med investering på ett stort antal miljoner plus en okänd
kostnad för support, förklarar Tage Nordin.
Jago van Brunschot från holländska
Libertel, en av Ericssons viktigare operatörskunder, pekade på fördelarna med e-business och behovet för Ericsson att genomföra
detta konsekvent.
Han menar att e-business är ett verktyg
för att höja konkurrenskraften - ett sätt att
nå målen. Samarbetet mellan Ericsson och
Libertel blir bättre genom till exempel
direktbeställning från fabrik samt tydligare
leveransinformation. Genom att använda
möjligheterna med e-business fullt ut frigörs tid och resurser från rutinärenden till
mer och bättre använd tid med kunderna,
både för Ericsson och Libertel.
Det var inga problem för föredragshållarna vid Brysselkonferensen att enas om
att e-business är en avgörande formel för

framgång. Det talades mycket om strategier, detaljerade studier av projekt och handfasta beskrivningar av hur verktyg och produktinformation fungerar.
Syftet med allt är dock kundnyttan i
slutänden. Det underströks tydligt av Jago
van Brunschot. De flesta är övertygade om
nödvändigheten av e-business och initiativen är många. För att ena de hundratals pågående projekten runt en gemensam plattform har ett program startats av Corporate
IT. Det leds av Tage Nordin:
- Ericssons e-business kommer inte att
vara en webbutik - det ska bli en av de största plattformarna i vår bransch. Det kommer
att placera Ericsson i täten, säger han.
Syftet med programmet är att skapa en
enhetlig plattform som ska ge kunder och
leverantörer möjlighet att snabbt och effektivt interagera med Ericsson. Det är ett arbete som pågår tillsammans med IBM som
samarbetspartner. Arbetet med att jämka
den vildvuxna floran av pågående projekt
och av stödapplikationer som konfiguratorer, utvecklingsmiljöer, guidelines, etc, är
ett stort och svårt jobb.
- Infrastrukturen för stödsystem, så kallat, Back office, måste bli enhetligare och
mer automatisk. Det är viktigt för genomförandet av programmet TTC Global (Time To Customer, reds anm.), säger Tage
Nordin och fortsätter:
- Arbetet med att homogenisera Ericsson är på god väg. Det har bildats en styrgrupp för e-business med medlemmar från
olika koncernfunktioner och under våren
ska ett kommunikationsmaterial tas fram.
Dessutom blir ett strategidokument klart
under mars.
I kundsegmenten är konsumentsidan
redan igång liksom segmenten för företagslösningar och operatörer, där affärsenheten
GSM Systems kommit längst.
Mats Lundström

© www.e-commerce.ericsson.se.

Extranät ger kunderna något mer
GSM Systems extranät är ett bra exempel
på hur e-business används i praktiken
redan idag. Det startades när en kund
ville ha produktinformation lätttillgänlig.
Sedan dess har extranätet utvecklats till
en portal med 50 000 dokument och
med mer än en halv miljon sidor.

- Kunderna är entusiastiska över portalen,
säger Pernilla Thelander som hjälper marknadsenheterna att introducera GSM
Systems extranät.
Innan det fanns en strategi och en organisation inom Ericsson för e-business fanns
det kunder som efterfrågade möjligheten
att komma åt information via webben.
- Telia och Telenor var de första kunderna. För oss var det viktigt att tillfredsställa
kundkrav. Det är inte bara så att Ericsson
varit proaktivt. Många kunder har också
krävt den här extranätstjänsten.
GSM Systems tillsatte en projektgrupp som
började bygga upp det extranät som kunderna
önskade. Fler ochflerkunder, exempelvis den
globala operatören Vodafone AirTouch är
uppkopplad mot portalen i dag. Totalt är mer
än 60 kunder anslutna. I slutet av förra året
beslöts att projektet skulle övergåtillatt bli en
linjeorganisation, som leds av Kurt Sillen.
Ett extranät är en blandning av intränat och
Internet. Delar av två eller flera företags intränat görs tillgängligt för varandra. Som en ge-

mensam zon på ett delat intränat.
GSM Systems portal har genomgått ett
antal uppgraderingar, där nya applikationer
och ny information tillförts. Under våren
ska den fjärde uppgraderingen ha premiär.
Extranätet bestar av en webbportal som är
indelad iflerahuvudområden. Där kan kunderna bland annat läsa larmrapporter från
system i drift. För GSM Systems har det varit
viktigast att respektera kundens önskan. Det
gör att tekniken bakom portalen inte är helt
perfekt och klar. Men det kommer att ändras i
och med att Corporate IT:s plattform blir klar.
Men, Pernilla Thelander betonar att det
gäller att inte tappa farten. Det finns inget
som är viktigare i e-business än att kunden
får det han vill i samma ögonblick som han
önskar det.
Portalen har visat att det går att korta
processer. Det gäller särskilt avropsavtal
som bygger på redan påskrivna kontrakt.
Kunden kan då gå in på portalen och göra
beställningar inom ramen för avtalet.
- Kunden kan lägga order direkt i fabriken vilket är otroligt tidsbesparande. Det
kortar ledtiderna avsevärt. Vi får in pengarna snabbare och undviker onödig kapitalbindning.
Mats Lundström

E2 gsmsystems.ericsson.se/extranet

DIN PARTNER
INOM SAMMANFOGNING
Colly Components är en naturlig partner när det gäller
fästelement och sammanfogning för telecom-industrin.
Till Ericsson är vi worldwide den största leverantören
av gänginsatser och fästelement
för sammanfogning av mobiltelefoner. Helhetslösningar som
både sänker kostnader och ger
ökad produktivitet.

Colly levererar mer
• Marknadens bredaste
program
• Utveckling, konstruktion,
logistik och produktionsteknik
• Värdefull kompetens och
erfarenhet. Utbildning och
seminarier
• Kvalitetssäkrade produkter med full spårbarhet
• Vi har ISO 9002 och
QS 9000 certificat

Cally
Colly Component* AB. Box 76,164 94 Kista.
Tel 08-703 0100. Fax 08-703 98 41. E-post: info@me.colly.:

Ständigt på väg
- alltid till hands.
P r o T a n g är ett framgångsrikt företag inom teknisk konsultation. Vi startade 1995
med fem personer och har sedan dess vuxit till 110 medarbetare. Uppdragsvolymen
och komplexiteten ökar. Vi utför fler och fler hemmaprojekt på kontoren i Stockholm,
Västerås och Örebro. Kombinationsuppdragen ökar inom Realtidsprogrammering,
Automation, Mekanisk Beräkning, Elektronik, IT, Elektrisk Systemteknik, Idrifttagning,
Mekanik, Anläggning och Teknikinformation.

Vill du veta mer?

S.-.
Teknikkonsulterna

ProTang AB

Kontakta gärna: Håkan Johansson, chef
Stockholmskontoret
Gert Åström, chef Örebro/Linköping
eller på Västeråskontoret:
Niclas Gräns, Anläggning & Automation
Per-Anders Gådin, IT & Elektronik
Jan Héléne, Mekanik
Magnus Ahlbäck, Mekanisk Beräkning
Magnus Eriksson, Elektrisk Systemteknik

www.protang.se

Stockholm 08-625 90 70
Örebro 019-26 46 10
Linköping 013-26 18 70
Västerås 021-17 10 00
www.protang.se

T i d i g t en s e p t e m b e r m o r g o n 1999 - pä väg m o t f r a m t i d e n .

Instrumentet är inte till salu.
Det kan du tjäna
mycket pengar på.
Dags för ett nytt instrument?
Du kommer att bli förvånad över hur mycket högre
din totala ägandekostnad blir om du köper det,
än om du hyr det av oss i stället!
För att inte tala om all den extra trygghet vi ger dig.
Ring Celsius Metech på 08-7133900 och tala med
Torkel Hilmersson, eller någon annan av våra hyresvärdar,
så får du all information du behöver om det
snabba sättet att sänka dina instrumentkostnader.
Vill du e-posta är adressen hyra.metech@celsius.se

Testa nya RH Moveon
på jobbet
utan kostnad.
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så ser vi t i l l att Du får prova nya RH Moveon
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(eller någon annan lämplig stol ur vårt stora
sortiment) kostnadsfritt på jobbet! Vi har

ett rikstäckande återförsäljarnät. Ring 0380-55 53 00 eller
besök www.rhform.se!

RH FORM AB
Huvudkontor NÄSSJÖ: tel 0380-55 53 00
Försäljningskontor och utställningar:
STOCKHOLM: Regeringsgatan 12 • tel 08-545 212 30
LINKÖPING: Södra Stånggatan 2 • tel 013-12 17 90
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Celsius M e t e c h A B

CELSIUS METECH

23

KONTAKTEN NR 5 2000

FRÅN FÖRR

Ericsson Open
samlar eliten
I dagarna börjar Ericsson Open 2 0 0 0 , en av världens största
tennisturnerigar m e d t o p p n a m n s o m Pete Sampras och Martina
Hingis. Tävlingarna går i Florida, USA.

Tennisturneringen pågår från den
23 mars till den 2 april. Tennisexperter menar att Ericsson Open
kommer att avslöja vilka spelare
som är i god form och som kommer att lyckas resten av säsongen.
I tävlingen deltar världsstjärnor
som Venus Williams, som har
vunnit tävlingen de två senaste
åren, Serena Williams, fjolårets
US Open-vinnare, och Lindsay
Davenport, som vann Wimbledonturneringen i fjol. Deras
utmanare blir bland andra
publikfavoriterna Anna Kournikova och Martina Hingis.
För de manliga deltagarna blir
motståndet minst lika tufft. Här
finns tennisvärldens världsetta
Andre Agassi och Pete Sampras,
som vunnit Wimbledon sex gånger. Patrick Rafter, som vunnit US
Open två gånger, kommer också.
Klassisk turnering

Tennisturneringen hölls för första
gången för 15 år sedan och lika
länge har tejätten Lipton varit tävlingens huvudsponsor. Det ursprungliga namnet var International Players Championships.
Ericsson Mobile Phones i USA,
tävlingens huvudsponsor, tänker
inte bara låta Ericssonnamnet

pryda arenan. Man gör fler andra
satsningar som ska stärka varumärket.
- Ericsson har sponsrat några
av världens mest populära sporter. Med tennis i allmänhet och
den här turneringen i synnerhet
når vi en aktiv publik. Den målgruppen ligger helt i linje med vår
profileringsstrategi,
förklarar
Håkan Wretsell, ansvarig för
Ericsson Mobile Phones på den
amerikanska marknaden.

Personsökaren Ericall lanserades
1961. Det breda bandet runt är av
gummi och skulle förhindra att sökaren föll ur fickan.

Personsökaren
fick VD att stå
upp och ned

En kvarts m i l j a r d tittare

I år beräknas 250 miljoner hushåll
se tävlingen hemma från tv-soffan
och turneringen ska sändas med
kommentatorer som talar 20 olika
språk. Dessutom kan man följa
matcherna via Internet.
Ericsson sponsrar även andra
tennisturneringar, Italian Open
och French Open.
Ericsson har också grundat och
är huvudsponsor för tennisturneringen Copa Ericsson, som består av åtta deltävlingar som spelas i ett antal stora latinamerikanska städer.
Nils Sundström

Andre Agassi (ovan) och
Martina Hingis (till
vänster) är två av
många tennisstjärnor
som deltar i Ericsson
Open 2000. Tävlingen
hålls i Crandon Park,
Miami, och är den femte största tennisturneringen i världen. Vinnaren g i r inte lottlös,
han/hon g i r hem 5,76
miljoner dollar rikare.

nils.sundstrom@lme.ericsson.se

Foto: Pressens Bild
E3 www.ericsson-open.com

Jobbrotation ökar kunskapen
Cobinath Nadarajan från Malaysia och Cristine Broux från Belgien
jobbar i vanliga fall på Ericssons lokalbolag, m e n nu är de i Kista
för att lära sig mer o m produkterna i n o m Basstationssystem (BSS).
Gobi jobbar m e d radionätsdesign och Cristine k o m m e r att jobba
m e d Product Marketing för tredje generationens mobila system.

Jobbrotation används av bland
annat GSM-system för att sprida
kunskap till de olika marknadsenheterna.
- Vi tycker att jobbrotation är ett
bra sätt att knyta närmare kontakt
med lokalbolagen och samtidigt
bättra på deras kompetens inom
aktuella teknikområden. Under

årens lopp har vi haft utbyte med
ett tiotal lokalbolag, säger Steven
Lefevre, chef för Sales support
inom BSS på GSM-system.
Från lokalbolagens sida är det
viktigt att utbytet är välplanerat
för att den enskilde ska få ut så
mycket som möjligt.
- Det finns en risk art man bara

blir en resurs somfårrycka in i det
dagliga arbetet om det inte är tydligt uppgjort vad det är man ska
göra, säger Gobinath Nadarajan.
- När vi kommer hem kommer
vi att kunna fungera som hjälp för
våra kollegor på lokalbolaget om
de behöver kontaktpersoner i
Kista, påpekar Cristine.
Steven fyller i med att relationerna mellan produktenheten
och lokalbolaget blir bättre efter
avslutad jobbrotation.
- Vi har ju fått personliga kontaktpersoner på lokalbolaget, och

Cobinath Nadarajan från Malaysia och Cristine Broux f r i n Belgien.
Foto: Per-Erik Eriksson

det är positivt för vårt framtida
arbete, säger han.
Per-Erik Eriksson
frilansjournalist

E3 http://bss.ericsson.se
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Ericall hette Svenska Radioaktiebolagets, SRA, personsökare s o m
lanserades 1 9 6 1 . SRA, s o m så
s m å n i n g o m blev Ericsson Radio
System, var först i Sverige m e d
trådlösa personsökare o m m a n
bortser från amerikanska Pagemaster vars sökare var betydligt
klumpigare.

Det första provsystemet med Ericall
gick till varuhuset NK och den första
riktiga kunden var Serafimersjukhuset.
Som alla nya produkter hade Ericall
barnsjukdomar som att den var känslig
för stötar och då ringde för ofta.
Sökaren exporterades också bland —
annat till en kakfabrik i Brasilien. Den
instabila nätfrekvensen där gjorde
dock att personsökaren bara fungerade
två gånger om dagen! Genom att göra
produkten oberoende av nätfrekvensen löstes problemet.
I stället för clips att hålla fast sökaren
med hade Ericall ett friktionsband av
gummi. SRA:s dåvarande VD Hugo
Blomberg var en drastisk man. När han
skulle bevisa för LM Ericssons ledning
och dåvarande Televerket, som alla var
skeptiska, att personsökaren verkligen
satt kvar i bröstfickan utan clips, ställde
han sig resolut på händerna.
Personsökaren kan sägas vara den
första produkten som tog steget mot
digital teknik. I och med den insåg
man på SRA vikten av mikroelektronisk utveckling och det blev en hel del
experimenterande, en del med lyckat
resultat och andra med mindre lyckat
resultat.
Gunilla Tamm
gunilla.tammSlme.ericsson.se
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Pensionärsföreningen
6 april: Månadsträff kl 14.30
Wahlen & Segeblad spelar
upp till dans.
12 april: Postmuseum kl 13.00
Ett guidat besök på postens
museum i Gamla Stan
För mer information se programbladet eller läs vår hemsida http://fun.ericsson.net eller ring kansliet, telefon: 0871918 77

*

Nr. 5, mars, 2000
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.

PA GANG

5-7 april Mobile Commerce World, Singapore. Ericsson är huvudsponsor för konferensen.
www.mobilecommerceworld.com
10-12 april Mobile Internet London. Ericsson är
medfinansiär för denna internationella konferens där
Nokia, Amazon.com, Nortel, Microsoft med flera talar
om framtiden för mobilt Internet.
ilU www.ibctelecoms.com
29-30 mars Wireline Systems har kick off-möte i Säo
Paulo i Brasilien under namnet Get lnsp(w)ired.
SEDAN SIST
Tre 3G-ordrer till Ericsson. I förra veckan fick Ericsson sin, och världens, tredje order för 3G-system.
Ordern gick till Ålands Mobiltelefon AB.
Ericsson har till slut gjort upp med fotbollslaget Malmö FF efter en längre tids tvist om ett sponsoravtal.
FN har köpt utrustning av Ericsson för ett telenät i
Kosovo.

Den gamla sanningen att kvinnor och män
kommunicerar på olika sätt är lika giltig
för mobiltelefoni som för något annat. En
undersökning, genomförd av PrimeCo
Personal Communications, har kartlagt
mäns och kvinnors mobiltelefonvanor.

I7;I!I'>MM:M
Bo Berglund på Ericsson Radio Access har utsetts till
expert inom området MCPA teknologi, det vill säga
linjära effektförstärkare, Multi Carrier Power Amplifier.

Paraplyt tappar förstaplatsen som mest borttappade effekt i London.
Illustration Birgitta Ericson

Kvinnor ringer från Venus
- män från Mars
Män är:
• 66 procent mer benägna (än kvinnor) att
använda mobiltelefonen på toaletten.
• 67 procent mer benägna att hamna i
diskussioner med sin käresta över
mystiska nummer på mobiltelefonräkningen.
• 43 procent mer benägna att radera någon från mobiltelefonens kortnummerlista efter ett gräl.
• 43 procent av männen ringer dem de
älskar "bara för att höra deras röst".
• 30 procent av männen erkänner att de
ringer sin älskade och lämnar kärleksfulla meddelanden på telefonsvararen.

sanna belägen het.
Fyra av tio
m i n ringer
dem de älskar
"bara för att
höra deras
röst". 1 just
called to say I
love you...
Foto: Pressens
Bild
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Carl-Gustaf Leiner blir ny personalchef för operatörssegmentet. Han efterträder Ann-Charlotte
Dahlström som lämnar Ericsson och går till SEB.
Urban Gillström blir ny chef för marknadsenheten
Centralamerika. Idag är Urban chef för Ericsson i Singapore.
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Kvinnorna i andra sidan är:
• 67 procent mer benägna att gå igenom
partnerns telefonräkning för att titta
efter misstänkta telefonnummer.
• 25 procent mer benägna att spara ett
kärt telefonmeddelande för art lyssna
på det en gång till senare under dagen.
• 22 procent av kvinnorna erkänner att
de råkat i blåsväder när bakgrundsljudet i mobiltelefonen avslöjar deras

Leif Rinman är utsedd till ny chef för marknadsenheten Bosnien-Hercegovina.

Tunnelbanan i London är ett populärt transportmedel där många sakerriskerasatt
tappas bort
Foto: Pressens Bild

Vid en extra bolagsstämma den nionde september
1997 godkändes ett förslag om ett konvertibelprogram. Konvertibelperioden sträcker sig fram till den
30 maj 2003. Undrar du något om konvertiblerna
kan du titta på http://inside.ericsson.se/
convertibles
560

Ring hem E.T.!

Borttappade effekter av ny teknik

10 i topplistan över data/telekomfilmer från Ericssons kundtidning
On - The new World of Telecommunication.
1. ET.
2. Matrix
3. You've got m@il
4. The fifth element
5. The Saint
6. War Games
7. The Net
8. Sleepless in Seattle
9. Tomorrow Never Dies
10. Sneakers

Mobiltelefonerna har definitivt landat i
Storbritannien. Ta en promenad runt
London och du kommer se otaliga ladies
och gentlemen prata i sina ficktelefoner.
Eller ta en tur med stadens dubbeldäckare.
Faktum är att telefonerna har blivit
den grej som oftast tappas bort (och återfinns!) på Londons bussar och tunnelbana. 1 snitt kommer 45 telefoner på
avvägar varje dag. Det objekt som tidigare toppade listan över bortsprungna
effekter - paraplyt - får nu stå tillbaka för
modernare teknik. Ett tecken i tiden?

400
360
320
280
240
200

i

i

plll

120
80

J

i nii

*fi\
\ i
.iir

160

i

i

t y*
$jW
h

40
1995

(996

1997

1 B-aktrén — Gm«r»lind«x

1998

1999

C SIX Findala

PVMiJ
PLATSANNONSER I KONTAKTEN NR 5 2000

• Här finner du aktuella
lediga tjänster inom Ericsson. Tjänsterna utannonseras också i Rekryt, varifrån
dessa annonser är hämtade. Rekryt hittar d u på w e bben under
http://rekryt.ericsson.se
• Nästa JobbNytt kommer:
6 april.
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VÄLKOMMEN TILL PROFFICE

INTERNET REKRYTERING
Finn och bli funnen! Har möts arbetsgivare och
arbetssökande direkt on-Una. Som arbetsgivare tan du
själv annonsera och söka CV I vér databas. Söker du jobb kan
du registrera ditt CYoch abonnera p& intressanta annonser.

LEDIGA JOBB
Skapa din egen
Sök annonser genom att välja flera
jo b bad kar sida,
sökvillkor
här sparar du al la sak n i M t M r **
annonser och sökta
tjänster
Skapa M m sida
—Bransch—
^i

—ArtetsomrSde—

Proffice Rekrytering har lång
erfarenhet av rekrytering och
kombinerar i ett unikt koncept kvalificerad personlig
rekrytering öga mot öga med
snabb och effektiv internetrekrytering. Vi utför för uppdragsgivares rakning ca 1500
rekryteringar per år och
finns på ett femtiotal orter i
Norden.

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

Annonsera med
automatisk
kandidatmatchning
direkt on-line
Skapa aaMftser

• Annonsera hos oss på
webben.

2

• Låt oss genomföra enstaka
eller större rekryteringsuppdrag.
Har du glömt
användarnamn eller
lösenord? •»

Proffice internet Rekrytering - Box 70368,107 24Stockholm, Support plr«>profficc oe 0 8 - 787 20 20

• Vi erbjuder rekryteringskonsultation t ex behovsanalyser, intervjuer, referenstagning, personlighetsanalyser, administration
och urval av ansökningar.

Se www.proffice.se

ar*o*.

Rekrytering utan gränser
Proffice är i dag ett av de stora
rekryteringsföretagen i Sverige. En
storflexibelmäklare som matchar
olika kandidater och företag mot
varandra tills rätt kemi uppstår.
Nu ger sig Proffice också in i konkurrensen om jobbförmedling på internet. Som
första bemanningsföretag i Norden kombinerar Proffice internets snabbhet med
rekryteringskonsulternas långa erfarenhet
i ett helt nytt koncept. Teknik och människa möts och ger nya möjligheter.
- Rekrytering är en kärnverksamhet
hos hela Proffice, säger Karolina Öberg
som är produktansvarig för rekryteringen
på Proffice. En tydlig utveckling är att vi
jobbar i alltmer långsiktiga partnerskap
med våra kunder och samtidigt drar nytta
av den senaste tekniken.
Jobb i alla branscher

Rekryteringswebbplatsen öppnade i
februari och förmedlar jobb i alla branscher och på alla nivåer till företagen som
söker medarbetare.

Proffice Ericsson Team

Team Ericsson Stockholm
Grupptelefonnummer: 08-787 71 01
team.ericsson@proffice.se
Region Syd
Sven Johansson
Tfn: 040-660 77 70

• Sök i vår CV-databas.

SOK PERSONAL
Sok efter Intressanta
kandidater i v l r
CV-databas
Sek CV *

Vi finns där Ericsson finns

ajjjTvhat'fRalatao'

|hrtp://plr^ffioe^/inoluo>-fram>s/profrioo.html

Registrera ditt CV och du
blir sökbar for
1000- tals arbetsgivare
Registrera CV *

Rekrytering
över hela Norden
- nu även på nätet

- Vår databas bygger på ett nytt koncept när det gäller metoden att fa fram
intressanta kandidater. Systemet bygger
på vår mångåriga erfarenhet av rekrytering. Vi vet vad företag tycker är viktigt
när de ska rekrytera, säger Marie Johnson, chef för Proffice Internet Rekrytering.
Allt fler upptäcker fördelarna med
Internetrekrytering. Det är billigt och går
snabbt jämfört med traditionella rekryteringar via platsannonser i dagspressen.

Visas dygnet runt
På Proffices sajt får företagen lägga ut
obegränsat antal platsannonser som visas
dygnet runt under en månad, och detta
till en lägre kostnad än en normal platsannons i dagspress med fem införanden.
Research och grovurval görs på webben. Man kan välja att sköta hela rekryteringsprocessen själv via annonsering och
sökningar i CV-databasen. Men eftersom
Internetrekryteringen är naturligt kopplad till Proffices övriga verksamhet kan
kunden när som helst också få hjälp av en
rekryteringskonsult.

- Vi kan ge mer än de andra förmedlingssajterna. Vi finns nära kunden och
kan gå in fysiskt när som helst i processen, och ta över rekryteringsuppdrag helt
eller delvis, säger Marie Johnson. Vi
erbjuder även utbildning i intervjuteknik
och kan ge tips och idéer.
I n t e r n e t bra k o m p l e m e n t

Arbetsgivaren kan utgå från sig själv; Vad
har jag tid med och vad är jag bra på?
Det som faller utanför kan rekryteringskonsulten på Proffice hjälpa till med.
Det kan gälla grovurvalet efter annonseringar, referenstagningar och första
intervjuerna. På så sätt behöver kunden
bara träffa dem som uppfyller alla krav
och kan fokusera på mer personliga egenskaper och personkemi.
- Internetrekryteringen är därmed ett
bra komplement till den traditionella
rekryteringsverksamheten. Företagen kan
genom flera kanaler analysera sina behov
och önskemål för att hitta fram till rätt
person vid rätt tillfälle, säger Marie Johnson, chef för Proffice Internet Rekrytering.

PROFFICE

Region Mitt
Tommy Svensson
Tfn:0l I-I8 01 01
Region Väst
Anna-Carin Arvidsson
Tfn:03l-80 76 08
Region Norr
Göran Arnell
Tfn: 026-54 64 61

Mattias förmedlar
kompetens
Oavsett vilket affärsområde inom Ericsson
rekryteringen gäller är det till Mattias Kanold
man vänder sig först. Därefter förmedlas kontakten vidare till rätt person.
- Stora kunder som Ericsson ska slippa
hålla reda på många olika personer inom Proffice, säger Mattias som förutom samordnandet
även jobbar med rekrytering
inom sälj- och marknad.
Innan han började på
Proffice förra sommaren jobbade han på Fritidsresor
med att rekrytera och utbilda reseledare.
- Bemannings- och
resebranschen är ganska lika.
Båda är rörliga och det händer mycket i högt tempo. Med vår nya rekryteringssajt på nätet flyttar vi fram positionerna
ytterligare.
Namn

Mattias Kanold

Ålder

31

Yrke

Rekryteringskonsult, rekryteringssamordnare gentemot Ericsson

Familj

Sambo med Heidi

Fritid

Basket, matlagning, film och böcker

Senaste bok

Popcorn av Ben Elton.

mattias.kanold@proffice.se.
Tfn: 08-787 18 92

2

JOBBNYTT
in Kista, Stockholm, Sweden. A new millennium a new opportunity!

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
RUMLA

Project Assistant
Ericsson Mobile Communications AB i Kumla är
Ericssons största tillverkningsenhet och industrialiserar och tillverkar digitala mobiltelefoner i
mycket stora volymer. Till avdelning Teknik S
Kvalitet hör sektionen Projekt och Produktkontoret som ansvarar för industrialiserings-, volym,
transferprojekt samt produktsupportprocessen i
Kumla fabriken. Vi ansvarar också för att ta fram
beslutsunderlag, för vilken fabrik som skall vara
Lead Supply Unit för nya produkter.
• I Din tjänst ingår att fungera som administrativt stöd till projektledaren, i de större industrialiseringsprojekten eller liknande projekt Du kommer också att ansvara för diverse olika arbetsuppgifter i projektet som delegeras från projektledaren. Exempel på detta kan vara uppdatering av
tidplaner, bugetuppföljning, sammanställning av
budget ansvara för vissa prototypkörningar.
Du bör ha minst en treårig gymnasieexamen
eller motsvarande. Du bör också ha en administrativ utbildning, beträffande våra administrativa
system och IT hjälpmedel. Det är en stor fördel
om Du tidigare arbetat som projektassistent eller
liknande.
Många av våra projekt är globala,varför goda
språkkunskaper i engelska är ett krav. VI förutsätter att Du har god samarbetsförmåga, är utåtriktad, målinriktad, självgående och drivande. Du
har ett stort intresse av att arbeta i projekt.
Kontakta: Bengt Parkedal, 019-58 42 78 eller
070-554 65 56, bengt.parkedal@ecs.ericsson.se.
Ansökan: Project Assistant, Ericsson Mobile Communications AB, CP/TH Gwen Anderson, Box 901
692 29 KUMLA, gwen.anderson@ecs.ericsson.se.

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB,
STOCKHOLM

Personaladministratör
IT Services
Ericsson IT Services är en service enhet (SU) inom Business Unit Business Consulting och har till
uppgift att tillhandahålla Ericssonkoncernen
med en gemensam och global IS/IT infrastruktur
med fokus på att göra Ericsson ledande i den
nya mobila telecom världen. Verksamheten bedrivs i Stockholm, Kuala Lumpur och Dallas och
har ca 1500 anställda globalt
• Vi behöver nu förstärka Human Resource-teamet som idag består av sju personer, med en administratör. En viktig del i ditt arbete blir att bidra
till att utveckla och förbättra rutiner kring administrationen. I ditt arbete ingår det också att ge
allmän service till linjen. Du kan räkna med diverse frågor och uppdrag både från chefer och medarbetare runt om i organisationen.
I dina arbetsuppgifter ingår administration
kring: Stöd till personalchef samt personalansvariga. Ansvara, uppdatera och utveckla personalfunktionens gemensamma Webb-sida. Personalstatistik. Uppdatering och underhåll av personalsystem. Introduktionsdagar för nyanställda.
Tjänstgöringsbetyg/Intyg.
Vi söker dig som är självgående och har intresse för, och helst erfarenhet av, serviceinriktat arbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av personaladministration men det viktigaste för oss är att
du är serviceorienterad och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift Eftersom våra ämnesområden är många och detaljrika, tror vi att
du har lätt för att lära och ett stort intresse av att
sätta dig in nya frågeställningar. Som person är
du utåtriktad och initiativrik. Du har också lätt för
att kommunicera. Du är stresstålig och flexibel
och du sätter kundens önskemål i centrum. Coda
kunskaper i engelska är en förutsättning i vår globala miljö och erfarenhet från Ericsson samt ett
företagsinternt nätverk är en merit Välkommen
med din ansökan senast den 31 mars.
Kontakta: Hanna Axling, 08-568 628 09, Asa
Ransmyr, 08-568 621 45. Ansökan: Personaladministratör IT Services, recruitment@edtericsson.se.
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Secretary
The Product Unit Wideband Radio Networks is
developing net* systems and products for Ericssons 3rd generation universal mobile tele-communications system (UMTS). The system is based
on wideband CDMA (WCDMA) radio technology
and ATM transmission. The Product Unit is based

• Our marketing unit is rapidly expanding and a
new position as secretary to the marketing manager will be introduced. Our mission is to drive
marketing events and also secure the business
for Ericsson's 3G radio access network offering.
We can offer you an interesting job within a stimulating and creative international environment
The position includes customary secretarial tasks.
To be successful in this job you need to meet
the following criterias: Have a long secretarial experience (at least ten years, preferable from a
Market Unit). Have a good knowledge about
Ericssons and our internal routines. Be able to
manage the Microsoft Office Package. Have a
good ability to communicate in Swedish and
English (both spoken and written). Be familiar
with international contacts and like to cooperate
in an international environment Be a serviceminded and well organized person. Have high integrity and be a positive teamplayer. It is a full-time position.
Contact: Mikael Halén, +46 8 585 342 96, mikael.halen@era.ericsson.se. Application: SECRETARY to the Marketing Manager, ref nr: R/H1450,
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger
Holmgren, SE-164 80 STOCKHOLM, ansokan.PUWRN@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Sekreterare/Assistent
RNP är en produktenhet som marknadsför, utvecklar, levererar och underhäller PDC & TDMA
Radionätverksprodukter och lösningar för kunder i Nord- och Latinamerika samt Japan. Product Unit Radio Network Products söker en Assistent-Sekreterare som ska arbeta på PU nivå inom funktionen Operations Development
• Arbetet innebär bl a, att fungera som enhetssekreterare med allt som det innebär. Du ska
också kunna assistera i samband med kurser, seminarier, möten, workshops, osv. I arbetet ingår
även att följa upp enhetens och förbättringsprojektens ekonomi samt forecast. Det är viktigt att
du tycker om att arbeta självständigt ta initiativ
samt ha lätt att samarbeta med andra. Det här är
ett arbete i en internationell miljö, som kräver
goda kunskaper i engelska samt god förmåga att
kommunicera.
Du måste ha servicevilja, vara flexibel och ha ordningssinne. Du bör ha akademisk utbildning gärna
med inom ekonomi och personaladministration
samt ha minst 5 års arbetserfarenhet Kunskaper i
Frontpage och Webpublicering är önskvärt
Kontakta: Krister Forsberg, +46 8 757 1298 eller
mobil 070-626 1597. Ansökan: Sekreterare/Assistent Ericsson Radio Systems AB, ERA/AH HR
Helpdesk, 164 80 Stockholm,
HR.Helpdesk@era.ericsson.se.

•••••••••••••••••I
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Customer Support Services (CSS) is one of several Shared Product Units within Ericsson Services,
a Business Unit within the Operators & Service
Providers Segment We have just closed our
books on the most successful year to date. For
our Service Area Network Support we are looking for a

Secretary/Administrator
• to give support to the Product Management
and Process Metrics and Tools teams. One part of
your work concerns the webbased support tool.
We would like you to communicate different issues to individuals and operators and present
feed-back statistics. We would also like you to
improve and minimize the amount of handling
needed for the above. The other part concerns
daily administration activities, such as travel arrangements, taking meeting minutes, checking time reports and travel expenses claims, taking care of order and document handling as well as other secretarial tasks. You will also introduce new
employees.
We are working in an international environment which requires fluency in English. To be
successful in this job you need to be a serviceminded person who likes to handle day-to-dayactivities and who has an open mind. You have
experience from a similar position and you
should manage the MS Office package.
Contact: Michael östlund, +46 8 404 95 86, michaeUstlund@era.ericsson.se, Lena Almgren,
+46 8 757 28 55, lena.almgren@era.erksson.se.
Application: SECRETARY/ADMINISTRATOR, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/CH Vfveka Wklund, 164 80 STOCKHOLM,
viveka.viklund@era.ericsson.se.

KONTAKTEN NR 5 2000

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
KISTA

STOCKHOLM, elisabeth.sandstrom@era.ericsson.se.

Projektadministratör/sekre
terare
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Ericsson är i färd med att utveckla det starkaste
varumärket inom den globala marknaden för
mobiltelefoner. Ericsson Mobile Communications
AB utvecklar, marknadsför och säljer mobiltelefoner över hela världen. Vi arbetar i ett snabbt och
fartfyllt företag där användarna står i fokus. Vi arbetar i team med syftet att alla får överblick och
förståelse för den färdiga produkten. Hos oss får
Du använda all Din förmåga för att aktivt vara en
del i utvecklingen ett antal nya kategorier av nya
telefoner som förenar mobiltelefoner och Internet i nya och spännande produkter. Produkter
som ingen överhuvudtaget har tänkt på idag.
Vi söker nu en Projektadministratör/sekreterare Du kommer att arbeta med flera olika uppgifter fördelade på två olika områden: WEB Editor,
ca 50% av tiden Projektadministratör/sekreterare, ca 50 % av tiden.
Arbetsuppgifterna innebär bland annat ett
övergripande ansvar för att uppdatera hemsidorna och/eller att de blir uppdaterade samt att tillsammans med ansvariga ser till att Management
System förbättras på hemsidan. Du kommer att
vara organisationens interface gentemot övriga
organisationen vilket kan innebära viss utbildning/hjälp till övriga web editors. Vidare innebär
arbetsuppgifterna bland annat underhåll av databasen Change Request bevakning av action list
protokollskrivning, bokning av resor/möten och
intern informationsspridning.
Till Din läggning är Du bland annat resultatinriktad, problemlösare, självsäker, drivande, diplomatisk och beslutsam. Du besitter mångåriga
kunskaper och erfarenheter inom yrkesområdet
Du är nyfiken på teknik och besitter god kompetens som web editor. Då arbetet innebär internationella kontakter förutsätter vi att Du behärskar
engelska i tal och skrift.
Kontakta: Stefan Munther, 08-764 1530, stefan.munther@ecs.ericsson.se. Ansökan: Projektadministratör/sekreterare, Ericsson Mobile Communications AB, KI/ECS/HKS Anna Pelkonen,
164 80 Stockholm, an na.pelkonen@ ecs.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Patentassistent
Ericsson är den ledande leverantören i den nya
telekomvärlden, med kommunikationslösningar
där tele- och datateknik kombineras med friheten för användaren att vara mobil. Med över
100.000 medarbetare i 140 länder underlättar
Ericsson kommunikationen för sina kunder, nätoperatörer, andra leverantörer av teletjänster, företag och konsumenter över hela världen. Ericsson Research, har ansvar för all forskningsverksamhetinom Ericssonkoncernen. Patent kommer
att vara en av faktorerna som avgör Ericssons
framtida möjligheter att vara konkurrenskraftiga.
Särskilt viktigt är det förstås att våra forskningsresultat får ett starkt skydd.
• Till patentsupportavdelningen söker vi nu en
patentassistent Du kommer att arbeta på avdelningen Legal Matters i Kista. Legal Matters ansvarar för skyddande av forskningsresultat från utarbetande av en första patentansökan till beviljat
patent i samtliga de länder där ett patentskydd
anses vara värdefullt för Ericsson. Vi handlägger
även andra juridiska ärenden, såsom besvär, invändningar och immaterialrättsliga avtal relaterade till forskningen. Dessa uppgifter ställer givetvis
höga krav på kompetens och noggrannhet inte
minst vad gäller administrationen.
Patentassistentens arbetsuppgifter innebär
hantering av administrationen inom hela ansvarsområdet för Legal Matters. Arbetet innebär kontakter med nationella och internationella myndigheter samt ombud och uppfinnare över hela
världen. Du förväntas också att aktivt medverka
till att utveckla de administrativa rutinerna. Arbetsuppgifterna, som löses i samarbete med våra
patentingenjörer, omfattar bl a databasregistrering, utfärdande av orderbrev, posthantering
(elektronisk och fysisk), fakturahanting samt arkivering och distribution av brev och dokument
Du som söker bör ha erfarenhet av patentadminstrativt arbete, det vill säga vara förtogen med
PRVs, EPOs och WIPOs rutiner för nationella, regionala respektive internationella patentansökningar. Du bör dessutom ha datorvana, ha goda
kunskaper i engelska, ha lätt för att samarbeta
samt vara initiativrik, ansvarsfull, flexibel och noggrann.
Kontakta: Joakim Wrhlsson, 08-585 319 92, joakim.wihlsson@era.ericsson.se. Ansökan: Patentassistent, Ericsson Radio Systems AB, ERA/T/HS
Elisabeth Sandström, Torshamnsgatan 23, 164 80

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Unit assistant System
Management
GSM and Internet are the greatest hits in the
communication world today. We are one of the
earliest high tech solution providers of convergence systems with CSM mobility. The product is
called CSM on the Net and is now being launched globally. Our customers include CSM operators. Service Providers and Internet Service
Providers. This is a very exciting world with lots of
challenges for every one of us. Now we need you
to assist us with these challenges in the daily
work at the System Management unit
• This includes customary secretarial tasks, such
as kick-off, travel and conference arrangements,
meetings, time reporting, purchasing, information etc But we also offer you a highly developable working environment which includes professional information handling and spreading
through WWW, which is our working place. The
department is international based in Kista but
with extensions in US, Italy etc. Your role will be
very central in our organization, as much of the
work depends on you running the issues independently and following up others on a lot of different tasks. We depend on each other and especially on you. You will assist us to develop our
routines and are an active party in the activities
to create a world-class working place.
As a person you are very dynamic, have excellent social skills, a very good driving ability and a
pragmatic approach. You have good knowledge
in English, spoken and written. Your professional
skills include; Ericsson knowledge; you are a service minded person towards your colleagues, visitors and customers; you may have some basic
WWW knowledge and have the ability to formulate and write letters in English and Swedish without assistance. Knowledge with the Microsoft
programs is a must Join us and be a part of the
revolution now taking place in Telecom.
Contact: David Saraby, +46 8 757 5803,
david.saraby@era.ericsson.se. Application: Unit
assistant System Management Ericsson Radio
Systems AB, Cecilia Jettel NA/ERA/LRG/NS, 131
89 STOCKHOLM, cecilia.jettel@ericsson.com.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Secretary, GSM Systems,
Marketing
• If you are positive and sen/ice oriented you will
be the center of our highly motivated department responsible for providing global marketing
and support for GSM Radio Base Stations. While
traditional administrative secretary function is the
primary focus, your talents in using the computer
will offer plenty of opportunity to prepare presentation material, handle intra- and extranet administration, assist in market info search and
updates. There will be no limits for developing
your skills!
Contact: Katarina Löweberg, 08-404 2837, katarina.loweberg@era.ericsson.se. Application: Secretary, GSM Systems, Marketing, Ericsson Radio
Systems AB, LR/H la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, ingegard.pettersson@era.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
KISTA

Customer Support Agent
PU 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 compelling solutions
to corporate organisations and end-users.
• 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-activery 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 gather, 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

WAP - the World in your pocket!
Ericsson is one of the original founders of the WAP specifications, and a major player in the WAP area. The Ericsson WAP Program is responsible for the development of the WAP
infrastructure. This includes product development, pre-studies, future development of the WAP specifications, and more.
Within our unit in Kista, tve develop a WAP Gateway and WapIDE. WAP Gateway connects the mobile network with Internet and WapIDE is a development environment that
facilitates the creation of mobile services based on WAP. These products are built using standard components based on open development platforms such as Windows NT, C+ + and Java.
We work in projects that last for 6-9 months, where it is easy to get an overview of the whole product development process, from customer requirement analysis to product
installation.
Would you like to join us creating the new Mobile Internet?

WAP - Methods
and Tools Responsible
We are looking for a person who can take
responsibility for the maintenance and further
development of our SW engineering process. This
responsibility also includes investigating new tools
and methodologies that could help us to continuously
refine our SW engineering process.
Contact:
karolina.philippi@era.ericsson.se, 08-404 25 23

WAP - System Architect/
Senior SW Designer
Would you like to join us and develop future
functionality for our WAP products using the latest
technology?
We need to strengthen our organization with
experienced SW designers. You will be working with
requirement analysis, leading technical studies, and
principles of system architecture. You will also be
involved in the development projects, to support SW
designers.
You have several years of experience in SW design
using Windows NT, C++ and COM.
Contact:
karolina.philippi@era.ericsson.se, 08-404 25 23
anders.b.eriksson@era.ericsson.se, 08-404 70 37
bengt.holmstrom@era.ericsson.se, 08-757 12 61

WAP - System
Management/Standardisation

testing and the testing of performance, load, stability,
etc. We need more testers with experience in software
testing or design in an Internet environment.
Knowledge in C+ + and NT is an advantage.
Contact:
tomas.aurell@era.ericsson.se, 08-404 65 96

WAPOperational Product Manager
As an Operational Product Manager you will work at
the WAP design center, helping the Strategic Product
Management
with
technical
presentations,
investigations, requirement analysis and product
planning. The work also includes helping the design
units with product related questions. Experience as a
Product or System Manager is an advantage.
Contact:
tomas.aurell@era.eticsson.se, 08-404 65 96

WAPWindows NT SW Designer
Do you know or want to learn how to build efficient
and scalable Interner systems on Windows NT with
the latest technologies? The environment is C+ + , Java,
Windows NT 4.0 and 2000, COM/DCOM/COM+
and SQL Server 7.0. Relevant programming skills are
required.
Contact:
anders.b.eriksson@era.ericsson.se, 08-404 70 37
karolina.philippi@era.ericsson.se, 08-404 25 23
bengt.holmstrom@era.ericsson.se, 08-757 12 61

tools. You should have a background as a technical
writer within product development, as well as a broad
technical understanding.
Contact:
anders.b.eriksson@era.ericsson.se, 08-404 70 37

WAP - Security Responsible
You will mainly focus on the differenr security aspects
of our products. This includes responsibility for the
security settings within the operating system
(Windows NT), Web-server (IIS), network (TCP/IP)
including firewalls, and applications. The work
includes requirement analysis, studies, and
implementation of the security settings.
Contact:
karolina.philippi@era.ericsson.se, 08-404 25 23

WAP - WapIDE SW Designer
You will be involved in the development of WapIDE
where user interaction, conformance to WAP standards
and correct simulation of future terminals are
important parts of the job description. You are skilled
in at least one of the following areas: JAVA, GUI
design, Networking or HTTP/HTML.
Contact:
malek.yayo@era.ericsson.se, 08-404 35 54

V#>"
Do you want to work with the latest technologies?
Please, send in your application before April 21, 2000.

This job includes early studies and work within the
standardisation of WAP. The aim of the work is to
develop the next generation of the WAP specifications.
You will be part of a team representing Ericsson at the
WAP Forum. This will include travelling to WAP
Forum meetings, and developing a broad network of
external contacts. Educationally you probably hold a
MSc or BSc degree and experience in data
communication, Internet protocol and architecture.

Your major responsibilities will be database design and
development of administrative routines for the
database. Other programming tasks will also be
included. The environment is SQL Server 7.0, C+ +
and COM/DCOM/COM + . Database knowledge and
programming skills are required.

Contact:
robert.skog@era.ericsson.se, 08-757 13 03

Contact:
anders.b.eriksson@era.ericsson.se, 08-404 70 37

WAP — Database Designer

WAP - Tester/Troubleshooter

WAP - Technical Writer

We are looking for testers and troubleshooter for our
WAP products. The unit for Integration and
Verification is responsible for the function oriented

You will be responsible for our manuals and customer
documentation. The responsibility also includes
improvement work of our documentation process and

For more information about the Ericsson WAP
program, wivw.ericsson.se/WAP/
Human Resources:
linda.schang@era.ericsson.se
08-404 23 48
Send your application to:
Ericsson Radio Systems AB
KI/ERA/AV/HS
164 80 Kista
britt-marie.olsson@era.ericsson.se
Product Line WAP within PU Mobile Internet Applications
offers WAP solutions for the GSM, TDMA, CDMA, and
PDC markets.

Make yourself heard.
ERICSSON

4
customers. Follow-up status on escalated issues
to ensure action plans are in place to resolve
customer issues. Your global role puts you in an
international environment together with other
support professionals. The position is based in
Kista, Stockholm. We welcome female candidates.
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. Interested in technique.
Contact: Jens Greve, +46 8 404 2799, Dennis
Ståhlberg, +46 8 404 5272. Application: Customer Support Agent.

Localisation/
Traffic Co-ordinator
• You will co-ordinate and administrate localisation of one or more products. This includes translation, validation and approval on all given languages. You ensure that all required handling
around the processes produce 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 issues 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/translation work. Interested in
technique.
Contact: Robert Thunell, +46 8 757 1996, Dennis Ståhlberg, +46 8 404 5272. Application: Localisation/Traffic Co-ordinator, Ericsson Mobile
Communications AB, KI/ECS/HKS Anna Pelkonen, 164 80 Stockholm,
anna.pelkonen@ecs.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

JOBBNYTT
of persons that want to be a part of Ericsson
front-liner GSM. The Base Station Controller
(BSC) is part of the Base Station System (BSS)
within GSM. The BSC is controlling the mobile
switching and radio networks, including both
classic mobile and GPRS systems. The BSC product will before the millennium shift serve more
than WO million people.
• The BSC R9 Project management needs a Project Assistant As an Administrative support to the
BSC R9 Project Management you will work with:
Tracking of project economy order number structure continuos tracking of the project budget
(project surveys etc)invoice controlcoordination
issues within the project regarding project economy and time reporting. Information Management
Web administration. Project Library maintenance
and control. Distribution of project information.
Newsletters. Assistance to Project Managers, arrange project meetings (booking of rooms and
other practical arrangements) assist in travels arrangements, taking minutes of meetings, assist in
project planning and tracking assist in Assignment and BTA handling. Various secretarial tasks.
You are a service minded person who likes to
solve problems for others and handling day-today activities. Previous experience from similar
positions is a plus. Fluency in Swedish and English, both spoken and written is required. This is
important since you will have daily contacts with
people in the unit having both Swedish as well
as other languages as their mother tongues. You
may also have contacts with people from around
the world since our subprojects are located in
eg. Ireland and USA. Knowledge with the Microsoft programs is a must
Contact: Ingrid Björkman, 013-28 75 89,
ingrid.bjorkman@era.ericsson.se, Nina Kopp,
013-28 43 47, nina.kopp@era.ericsson.se, Jan-Anders Magnusson, 013-28 41 65, jan-anders.magnusson@era.ericsson.se. Application: Ref no 0024, Project Assistant Ericsson Radio Systems AB,
LVA/FH Ulla-Britt Johansson, Box 1248, 581 12
LINKÖPING, ulla-brittjohansson@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Ansvarig för
kunddokumentation

Produktenheten Bredbandiga Radionät (Product
Unit Wideband Radio Networks) ligger i Kista
och på avdelningen WCDMA Radio Network Management utvecklar vi dels driftstödsystem vars
Product Package Development is a part of the
uppgift är att styra och övervaka WCDMA
new Swithing Platform Development and Supply
basstationer och radionätstyrnoder, dels verktyg
Unit at GSM Systems, situated in Kista. We are
för design och planering av radionät och transresponsible for developing product packages for
portnät
PU BSS, CSS, VAS and NMT. During the last years
we have developed a succesfull concept as a
• W söker en person som ska arbet med kundpart of the World Class Supply program. Up to
dokumentation inom ett av Ericssons viktigaste
date more than I 000 of our standard packages
projekt, utveckling av nya system och produkter
have been shipped to our customers. Now we
för Ericssons bredbandiga mobiltelefonsystem,
need to strengthen our organisation to continue
tredje generationen, UMTS. Systemen bygger på
to develop both the packaging concept and the
bredbandig CDMA (WCDMA) radioteknologi och
products, to support the challenges given by R8,
ATM Transmission. Som ansvarig för kunddokuR9, Core BSS and TTC Global.
mentationen för dessa system ska du leda arbetet genom alla projektens faser, från att besluta
• Our core products today are the MSC, BSC and
vilka dokument som ska tas fram till slutleverans.
GSP (HLR and IN) HW nodes. They are develoDetta innebär att du är arbetsledare för ett antal
ped in cooperation with the Strategic Product
tekniska skribenter och ser till att de dokument
Managers, SPM, the Node Production Centers in
som tas fram uppfyller våra kunders behov. DesKatrineholm and Östersund, Implementation Sersutom kommer du att delta i framtagningen av
vices LVZ, Logistics Management, LVT/L Now we
miljö och processer för kunddokumentation för
are introducing the full range of site products,
hela vår produktenhet, samt att detta i koordinersuch as Power, Cooling, Transmission, DDF.
ingsaktiviteter med andra organisationer för att
Efficient product administration is a key to the
uppnå ett konsistent utseende av dokumentatiosuccess of our concept. We work with PRIM and
nen.
PCAT, GSM system's WEB-based product databaDu har flera års erfarenhet av framtagning av
se. You have been responsible for products in
on-line kunddokumentation för programvaruPRIM and understand the basics of release handsystem, gärna inom telekomområdet och gärna i
ling and product structures. You enjoy working in
en arbetsledande befattning. Erfarenhet av HTdevelopment projects with challenging time
ML.XML och/eller SGML är meriterande. Du måsschedules, and are prepared to make the efforts
te givetvis ha mycket goda engelska språkkunneeded to get PRA in time. A strong sense for
skaper.
structures, order and ability to plan ahead is ne-

Product Handling PRIM and PCAT

cessary. An engineering or natural science degree
from secondary level school, gymnasieingenjör,
and good English communication skills are valuable.
Contact: Henrik Hassler, +46 8 404 8754, henrik.hassler@era.ericsson.se, Lars Friman, +46 8
585 321 56, lars.frimanaera.ericsson.se, Mia
Nilsson, +46 8 764 1070, mia.nilsson@era.ericsson.se. Application: PRODUCT HANDLING - PRIM
AND PCAT, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS
Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING

Project Assistant
Sub Product Unit BSC in Linköping is staffing up
to meet the future. We are looking for a number

Kontakta: UK Larsson, 08-764 1429, ulf.larsson@era.ericsson.se. Ansökan: Ansvarig för kunddokumentation - Ref nr R/H1391, Ericsson Radio
Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger Holmgren, 164
80 STOCKHOLM, ansokan.PU-WRN@era.encsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Project
Administrator/Secretary
Market interest in the new WCDMA based world
standard is booming! Our mission at WCDMA
Systems is to ensure provisioning of the most
competitive products and solutions for WCDMA
based third generation mobile systems and terminals ensuring successful business to our customers. The area for our involvement covers end-

to-end system solutions including Applications,
Service Network, Core Network, Radio Accesses,
Management Systems and Terminals.
• In order to meet the challenges of being at the
forefront of standardizing new mobile technology, new ways of working with administration and
information handling has led to the creation of a
new position at ERA/UX/S. Your main responsibility will be to support the Total Standardization
Project Manager. You will also assist the other
persons within the whole UX/S unit with administrative support. There may also be other
aspects of support, e.g. in conjunction with standardization meetings hosted by the unit that
could be part of your responsibilities. We are
working in an international environment, which
result in that the Total Standardization Project
Manager or other UX/S staff members of are not
always in the office. This means that ability to
work independently, without constant need for
neither supervision nor support, is an essential
personal quality for this job. On the other hand
this offers a great freedom to the right person for
this job to arrange his/her working situation.
To be successful in this job, you need experience of MS Office and MS Outlook. You are a service minded person who likes to solve problems
for others and handling day-to-day activities. Fluency in Swedish and English, both spoken and
written is required. This is important since you
will have daily contacts with people in the unit
having both Swedish as well as other languages
as their mother tongues. You may also have contacts, probably not on a daily basis, with people
from around the world, both internally in Ericsson and from outside of Ericsson.
Contact: Per Björndahl, 08-757 2602, per.bjorndahl@era.ericsson.se. Application: Project Administrator/Secretary, Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/UH Towa Raak, 164 80 STOCKHOLM,
towa.raak@era.ericsson.se.
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son Radio Systems AB, KI/ERA/LN/HA Lise-Lotte
Ramneby, 164 80 Stockholm, lise-lotte.ramneby@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Personalsekreterare
Personalenheten inom ERA/LN Sales, GSM &
WCDMA Systems söker en personalsekreterare.
Tillsammans med personalchefen för enheten
bildar du ett litet men effektivt "HR-team" som
tillsammans ansvarar för att enheten har en fungerande och professionell HR-support till linjen.
Enhetens roll är att stödja organisationen i både
strategiska och operationella HR-frågor. Exempel
på enhetens ansvarsområden är ledarutveckling,
kompetensutveckling, arbetsmiljö, löner och villkor, rekrytering och urval, organisationsutveckling och arbetsrätt
• Arbetsuppgifterna är många och varierande inom det beskrivna ansvarsområdet. I arbetet ingår
rent administrativa uppgifter såsom annonshantering, registrering av ansökningshandlingar, administration kring anställningsärenden och betyg/intyg. Vidare ska du ansvara för informationen på LNH's hemsida, löpande ansvara för att
informera om anställningsvillkor och ev. förändringar, ta fram presentationer och utbildningsmaterial, samt vid behov organisera seminarier.
För rätt person finns det stora möjligheter till
ett spännande och självständigt arbete. I gengäld
ställer arbetet höga krav på god administrativ förmåga och noggrannhet, men även social kompetens, sunt förnuft och personlig integritet. Det är
positivt om du har erfarenhet från en befattning
som personalsekreterare. Ett annat alternativ är
att du idag arbetar som sekreterare och har ett
starkt intresse för att arbeta med HR-frågor.
Kontakta: Mattias Eriksson, +46 8 404 73 23,
mattias.a.eriksson@era.ericsson.se. Ansökan: Personalsekreterare, Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/LN/HA, 164 80 Stockholm, lise-lotte.ramneby@era.ericsson.se.

Teknikadministratör
• Vill du jobba med en produkt där dina idéer
kan användas av miljontals människor världen
över redan imorgon? De idéer och produkter vi
utvecklar används dagligen av miljontals 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 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 utvecklar applikationer i basstationen
för att möta framtidens krav med nya lösningar
för GSM.
Till detta söker vi nu följande tjänst: Teknikadministratör. Vårdar vår dokumentation och våra
databaser. En roll i nära samarbete med våra
konstruktörer och projektledare. Du gillar att ha
ordning och reda.
Kontakta: Pär Janby, 08-757 3486,
par.janby@era.ericsson.se. Ansökan: Teknikadministratör, Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, ingegard.pettersson@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Project Assistant
The Product Unit Wideband Radio Networks is
developing new systems and products for Ericsson's 3rd generation universal mobile tele-communications system (UMTS). The system is based
on wideband CDMA (WCDMA) radio technology
and ATM transmission. The Product Unit is based
in Kista, Stockholm, Sweden.
• If you're up for a challenge this is the job for
youlWe believe you've been in the business a
while, and can contribute with experience and
knowledge. As assistant to the project manager
you will support him in administrative tasks, such
as updating the project library, the project web,
help out with the forecast, participate in and take
minutes from project meetings etc
The project assistant co-operates with all of the
members in the project, as well as with the financial department and line management. For the
right person there's every chance to grow within
the job and the organisation. Good knowledge in
the English language is required. If you feel you
have something to contribute, contact us for further information!

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Contact: Gunnar Järnberg, 08-585 338 67, gunnar.jamberg@era.ericsson.se, Annelie Landqvist,
08-404 68 51, annelie.landqvist@era.ericsson.se.
Application: Project Assistant ref nr: R/H1451,
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger
Holmgren, SE-164 80 STOCKHOLM, ansokan.PUWRN@era.ericsson.se.

Assistant
to the Chief of Staff

ERICSSON REAL ESTATE & SERVICES AB,
STOCKHOLM

• We are looking for a qualified secretary who
can assist the Chief of Staff with the preparation
of management meetings, LN-ISG, input to
BIMT/BMOG board & MSB presentations. Your
tasks include secretarial work such as prioritizing
mail, arrange LNs conferences, and maintain the
LNs presentation.
You will also be a back up for the unit secretary. We believe that you meet the following criteria: Have excellent social skills, are service minded. Are able to plan, organize and prioritize. Ve7 good knowledge of MS Office. Good Ericsson
knowledge. You will be part of a 12 persons secretary group. We can offer you a dynamic, challenging environment in one of the key focus are
as within the company. Come and join us.

Ericsson Real Estate & Services (REM) AB kombinerar servicetjänster, kommunikation och säkerhetssystem med traditionell fastighetsservice.
Vårt samlade erbjudande skall understödja Ericsson i dess strävan att vidareutvecklas som
världsledande företag. Erbjudandet är av både
operativ och konsultativ karaktär med ett gemensamt fokus, den produktiva arbetsplatsen
och dess miljö. Vi är idag ca 500 anställda. REMs
verksamhet och personal övergår den I april till
Skånska AB. Personalavdelningen, som består
av en personalchef, personalman och personaladministratör, kommer att fortsätta sin verksamhet inom det nya bolagets ram.

Contact: LN/MC Anders Henriksson, +46 8 757
14 38, anders.henriksson@era.ericsson.se. Application: Join Sales GSM &WCDMA Systems! Erics-

• Vi söker en kvalificerad personaladministratör
för att hålla i trådarna hos oss. Du kommer att
administrera enhetens löpande arbete, ta fram

Personaladministratör

5

JOBBNYTT

KONTAKTEN NR 5 2000

tutveckling, installations- och kundstödsfunktioand we are now expanding our marketing and
ner. Vi är belägna i Västra Frölunda, Göteborg
sales forces! This means that we have opportunioch är drygt 120 medarbetare.
ties for competent people interested in working • Your main task as IS/IT Optimization Engineer
with cutting-edge technology in an open entre- will be to visit NOC's around the world, analyse
the processes and work flows and to propose impreneurial company.
• Inom GÖ/EGS/F finns enheten IT Support som
provements to the NOC staff. These improveär ansvarig för utveckling och implementering av
ments may either be best practices found in otnätverk och datorer för vårt interna datornät Vill
• We have an opportunity for a technical, comher NOC's which do not have any impact on
du vara med och leda samt utveckla vår enhet för
municative person, with a sales oriented drive, to
tools or may be data technical solutions which
IS/IT och Datasäkerhet? Vi erbjuder Dig ett stimuwork in our demo studio within our Marketing
speed up the processes. If technical solutions
lerande arbete, där Du får en central roll i att tilland Sales group. You will work in our Mobile Inneed implementation, the IS/IT Optimization
handahålla det stöd verksamheten behöver för
ternet studio, demonstrating our products and
Engineer should have a skill set which enables
att klara de kommande utmaningar som vår exapplications to our customers. You will write dehim/her to implement the vast majority of solupansiva marknad kräver. Dina viktigaste uppgifter
monstration instructions as necessary. You will altions. Creativity is a definite requirement for this
blir att finna former för att effektivisera utnyttjanso be responsible for configuration of new applijob. The job will at times also include building
det av IS/IT inom företaget samt informacations. We are working in the frontline of mobile
and reconfiguring the IS/IT structure used by the
tionshantering mellan de Ericsson-enheter som
Internet so you will work with our latest equipNOC's and their customers.
vi arbetar tillsammans med. EGS LAN, som också
ment such as R320 & R380 etc
As processes and procedures need to be analyingår i enhetens ansvarsområde, består av en
The work includes some travelling: supporting
sed at the start of each assignment experience
blandad PC- och UNIX-miljö med betoning på
Ericsson Local Companies with application defrom process engineering is meriting. Technical
PC-sidan. Vi förväntar oss att du även axlar rollen
montration activities and our Marcom event Roskills you need is: Unix, administrator and scripsom LAN site manager som ansvarar för LAN och
Kontakta: Tobias Hultman, 08-719 20 49, tobiadshows. Good knowledge in UNIX NT and
ting; Database interfacing e.g SQL and MS Acdess utveckling. Till arbetsuppgifterna hör även
as.hultman@rem.ericsson.se, Ulla-Britt Åstrand,
TCP/IP is necessary and good understanding of
cess; Windows 98, Windows NT and MS-Office;
IT-säkerhet samt strategisk arbetsplatsförsörjning.
IP and data communication and complementing
08-719 12 96, ulla-brittastrand@rem.ericsson.se.
Scripting languages e.g Visual Basic; Building and
Dessutom krävs aktiv medverkan i olika projekt
products GSM; GPRS would be a clear merit In
Ansökan: Personaladministratör.
reconfiguring IS/IT structures; LAN, WAN, cabling
uppföljning av verksamhetens resultat och benaddition you should have sound presentation
routers, switches and servers. The role is highly
chmarking. Som enhetschef har Du ansvar för
skills and enjoy meeting customers and making a
consultative and all proposed measures require
verksamhetens mål och resultat Du har persodifference. We are looking for open-minded,
approval of the NOC manager and acceptance of
nal-, ekonomi-, och arbetsmiljöansvar för enheteam-oriented persons, easy to cooperate with.
• Vi söker omgående tre telefonister till vår växel
the staff.
ten.
We
expect
you
to
be
fluent
in
English.
i Kista. Tjänsterna är vikariat to.m. 000831 och
Candidates for this job shall therefore have
Vi tror att Du har motsvarande befattning inom
001231. Tjänsterna är heltid, dagtid. För att trivas
strong interpersonal skills and good cultural adkoncernen eller att Du jobbat med verksamheti vårt team behöver du vara serviceinriktad, glad
Contact: Helene Birknert, +46 8 757 1867, +46
aption skills. We expect you to have good skills in
sutveckling/IT (framför allt NT-baserad) och att
och positiv. Du skall ha lätt för att samarbeta, ha
70 246 9139, helene.birknert@era.ericsson.se.
English for communication with customers and
Ditt nästa steg är att bli chef. Förutom Ericssongott minne och stort tålamod. Det är viktigt att du
Application: Customer Activity & Technical DeNOC staff as well as for writing documentation.
erfarenhet ser vi gärna att Du har en högskoleuttalar engelska och gärna ytterligare något språk.
monstrator, Ericsson Radio Systems AB,
You are expected to travel internationally at short
bildning. För att passa in i arbetet bör Du vara reFör att snabbt komma in i arbetet tror vi att du
Kl/ERA/LH/S Ewa Strandendahl, 164 80 Stocknotice. Assignments will typically range from days
sultatinriktad och stresstålig samt ha goda ledahar tidigare erfarenhet av att arbeta i en telefonholm, ewa.strandendahl@era.ericsson.se.
to months and most of the time will be on the
regenskaper samt god kommunikationförmåga i
växel.
road. Creativity, lateral thinking and self-motivasåväl engelska som svenska. Flexibilitet och förtion are important personal characteristics.
måga att se möjligheter är andra värdefulla
ERICSSON BUSINESS CONSULTING SVERIGE
Kontakta: Petra Falkenström, 08-757 32 09, petaspekter.
AB, STOCKHOLM
ra.falkenström@rem.ericsson.se, Birgitta BreitholContact: Ulf Uddsten, +46 8 585 315 73,
tz, 08-719 32 52, birgitta.breitholtz@rem.ericsuff.uddsten@era.ericsson.se. Application: IS/IT
son.se. Ansökan: Tre växeltelefonister, Ericsson
Kontakta: Dan-Håkan Davall, 031-709 90 01,
OPTIMIZATION ENGINEER, Ericsson Radio
Real Estate & Services AB, HF/REM/HS, 126 25
dan-hakan.davall@egs.ericsson.se. Ansökan: Chef
Kom med i Ericsson Desktop Management team Systems AB, KI/ERA/GH Vrveka Viklund, 164 80
Stockholm, solveig.fajerson@rem.ericsson.se.
IS/IT och Datasäkerhet - Ref. Nr. 4/99, Ericsson
bestående av ca 180 medarbetare med unik
STOCKHOLM, viveka.viklund@era.ericsson.se.
Compitex AB, Personalavdelningen, Box 2102,
kompetens inom onsite support Teamets
421 02 Västra Frölunda, bo.lorentzon@egs.ericsfrämsta uppgift är att förse Ericsson med förstson.se.
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
klassig PC-support och som ett resultat av detta TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON,
LUND
hjälpa Ericsson att vara den ledande leverantö- STOCKHOLM
ren i den nya telecomvärlden. Vill du ha ett
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
spännande jobb? Vår avdelning arbetar med
koncernens PC-miljö Ericsson Standard Office
• Du kommer att fungera som ett administrativ
Environment ( ESOE), ett ansvar som förpliktigar.Ericsson Treasury Services AB (TSS) ansvarar för
stöd åt vår sektionschef och övriga medarbetare
internbanksfunktionen, förvaltningen av koncerinom sektionen. Ditt arbete innebär dels att skrinens kassa samt valutaexponenringen inom
va mötesprotokoll frän olika tekniska möten,
• Vi behöver förstärka vår bemanning för onsiteEricssonkoncernen. Vi arbetar också aktivt mot ERA/LR utvecklar radiobasstationer för CSM och
uppdatera schema och tidplaner dels hantera
support gentemot Ericssons 15.000 användare i
svenska och utländska koncernbolag med cash- har ca 1000 anställda. LRB/D Datorsupport skökomponentlistor, skriva reseräkningar samt hanStockholm. I arbetsuppgifterna ingår: Funkmanagement och valutariskhantering. Idag är vi ter den lokala supporten i unix- och PC-miljö för
tera våra web-sidor.
tionstester av gjorda installationer/förändringar.
ca 40 anställda på TSS. Vi år en av Europas
alla användare inom KI/ERA/LR. Vi söker nya
Din formella kompetens bör vara lägst gymnaTeknisk support på utrustning och programvaror.
största aktörer på finansmarknaderna och bedri- medarbetare som ska hjälpa oss att utveckla och
sienivå med några års erfarenhet av administraUtbildning i handhavande av installerad utrustver nu global verksamhet med Treasury Centers administrera datormiljön. Områden där vi behötivt arbete, gärna från ett internationellt företag.
ning. Applikationsstöd. Rådgivning vid anskaffäven i USA Singapore och Irland.
ver förstärkning är: Unix (Sun Solaris system
Du har god datorvana och behärskar engelska i
ning av utrustning. Uppföljning och rapportering
adm, NT (system adm i lab-miljö), Webteknik
tal och skrift Program du bör hantera är MS Offiav genomförd support Dokumentering och ut(administration av webservers).
• Vi söker en tekniker till Treasury Support. Din
ce, MS FrontPage, MS Project och MS Access.
veckling av våra arbetsrutiner.
främsta uppgift blir, att som Systemadministratör
Som person är du serviceinriktad, noggrann och
VI söker dig som har arbetat med support av
för bolagets finanssystem Finance Kit ansvara för
flexibel. Du har ett strukturerat arbetssätt samt
• De vi söker ska ha några års eftergymnasial utWindows NT, 95/98, MS Office, Outlook osv. Vi
det som finns bakom menyerna i Finance Kit-apviss teknikförståelse.
bildning inom IS/IT (gärna civilingenjör eller motvill att du är MCP-certifierad, gärna MCSE. Du är
plikationen. Detta innebär: Teknisk support och
svarande) och flerårig erfarenhet av serverdrift,
ansvarstagande och van att arbeta både självdrift för Finance Kit Användaradministration Fiprogrammering eller liknande. För webserverständigt och i team. Du har en hög servicekänsla,
Kontakta: Lars Peter Kunkel, 046-19 34 73,
nance Kit. Uppgraderingar och patchar Finance
tjänsten gäller erfarenhet av webadministration,
är stresstålig och gillar att ha många bollar i luflars.p.kunkel@ecs.ericsson.se, Magnus AbraKit Ansvara för Finance Kit teknisk dokumentagrafisk layout samt helst kunskap om databaser.
ten. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift
hamsson, 046-19 35 84, magnus.abrahamstion. Finance Kit applikationen körs idag på SolaPersonliga egenskaper som vi sätter värde på är
och har goda kunskaper i engelska.
son@ecs.ericsson.se. Ansökan: Teknikadministraris unix maskiner men framtida versioner kominitiativförmåga och kreativitet ansvarskänsla
tör - CH 00:249, Ericsson Mobile Communicamer att gå på Windows NT samt som web-applisamt naturligtvis förmåga att skapa goda relatiotions AB, Personalenheten, 221 83 LUND, persokation. Databasen är en Sybase SQL sen/er.
Kontakta: Parham Hadeagh, 08-404 26 97, Bertil
ner till våra datoranvändare. Datorsupportgrupnalenheten@ecs.ericsson.se.
Lantz, 08-404 95 31, Carl-Johan Larsson, 08-721
pen består av ca 12 man, som arbetar med unix
Lämplig bakgrund är tekniskt gymnasium eller
70 58. Ansökan: Onsite Support,
och PC för utveckling och verifiering, PC/unix-inlikvärdigt med några års erfarenhet av NT eller
recruitment@edtericsson.se.
tegration, en del applikationer, datornätet samt
Unix. Du är van att arbeta i blandad PC- och
webservers och databaser. Vi är också beställare
Unix-miljö. Erfarenhet från SQL och supportarbegentemot Ericsson Data (BCS/BCT) av vårt drifte är en merit. Du har förmåga att arbeta självERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
tavtal för kontors-PC (ESOE) och vår helpdesk. Vi
ständigt samt kan på ett strukturerat sätt hantera
ser nu även att LR börjar spridas geografiskt vilmånga arbetsuppgifter samtidigt. Du har en god
Do
you
enjoy
working
with
service?
Established
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
ket kommer att kräva nya lösningar för att tillgoin June 1999, Ericsson Services is the new name social kompetens och lätt för att samarbeta med
dose våra partners behov.
andra. I och med att tjänsten kommer att medföfor service excellence within Ericsson, a Business
ra en hel del kontakter med våra regionala TreaUnit in the Network Operators & Service Providers (OS) segment Ericsson Services combines sury Centers i USA, Singapore och Irland krävs
Kontakta: Stefan Kvist 08-764 1271,
the best elements of OS's service unit network to också goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i
Mobile Internet Marketing and Sales are a unit
stefan.kvist@era.ericsson.se, Johanna Ros, huskrift
within Ericsson Internet Applications responsiblecreate a single focused organization. The result
man resources, 08-585 338 74. Ansökan: Datorfor making a difference in the success of mobile a dynamic resource which aims to build on our
support - GSM Radiobasstationer Ericsson Radio
Internet solutions. Our responsibilities encom- impressive sales growth and maximize business Kontakta: Dan Sundberg, 08-719 0734,
Systems AB, LR/H la Pettersson, 164 80 STOCKopportunities well into the millenium.
pass the marketing and sales support of our
dan.sundberg@tss.ericsson.se, Tomas Lourié, 08HOLM, ingegard.pettersson@era.ericsson.se
complete Mobile Internet product and solution
To find out more about this new force in servi- 719 4921, tomas.lourie@tss.ericsson.se. Ansöportfolio, a leading competence management, ce solutions, please visit our website at
kan: Systemadm TSS, Telefonaktiebolaget L M
and the handling of various market projects. The http://networkoperators.ericsson.se/services/Te- Ericsson, HF/LME/P Anna Berggren, 126 25
ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB,
mobile Internet is entering our daily lives in a big lecom Management Solutions is a Service Pro- STOCKHOLM, anna.berggren@lme.ericsson.se.
STOCKHOLM
may. It will change the way we keep in touch
duct Unit within Ericsson Services Consisting of 6
with our friends and family, the way we do busi- Practices responsible for the development and
ness, the way we shop the way we access enter- marketing of advisory services, integrated
ERICSSON COMPITEX AB, GOTEBORG
Looking for Global Experience and refining your
tainment, and the way we conduct our personal systems solutions and operation related services
IT Skills with the Best? Join Ericsson IT Services'
finances. More than ever before, mobile devices in a multi-vendor environment for operators and
global team of 1 200 talented IT professionals.
will be our personalized windows on the world,
service providers so that they can manage their Ericsson CompitexAB (ECS) är ett programvaruEricsson IT Services is dedicated to delivering
multiplying the range ofinformation, services
business in a profitable and competitive manner. företag inriktat på utveckling av integrerade ITstate-of-the-art global IT Solutions to Ericsson
and applications available to us while on the
The practice Managed Services offer today
system (radio-/tele-/datakommunikation och
and as a result helping Ericsson to be a leader in
move, and enhancing the quality of our lives.
outsourcing services for Network Operation and applikationer). Vi är underleverantör till andra
the new Telecom World. Ericsson IT Services maEricsson is already working across several inMaintenance, Network Management Consulting Ericsson-enheter samt att vi för externa kunder
dustry sectors to develop mobile Internet services
nages one of the world's most geographically
Operation, Maintenance Assistance and are glo- utvecklar integrerade informations- och kommuand applications for mobile operators around
distributed and complex networks with explosive
bally
responsible
for
Network
Operations
Service
nikationssystem för larm- och ledningscentraler growth. This includes operations in Stockholm,
the world. Business Unit Ericsson Internet appliand
Network
Operations
Centres
(NOC).
såsom 112-centraler. Vi har en komplett affärcations is in a very intensive and exciting phase.
Dallas and Kuala Lumpur. Learn about World
sprocess med egen marknadsfunktion, produk- Class IT Services by helping us to realize the viThe market interest in our solutions is very high
personalstatistik, un-derhålla och utveckla enhetens del av intranet samt ha löpande kontakt
med lönekontoret. Du ska även arbeta med rekryteringsadministration. Arbetet är mycket utåtriktat och du kommer att fungera som en informationslänk ut mot organisationen. Beroende på
ditt intresse och tidigare erfarenhet kan andra arbetsuppgifter inom det personaladministrativa
området bli aktuellt. I och med att vi står inför
nya spännande utmaningar framöver, kommer
arbetstempot tidvis att vara högt För att trivas i
denna roll måste du kunna arbeta självständigt.
Du ska vara ordningsam, drivande, samt tycka
om att ge service och ha lätt för att samarbeta.
Du är väl förtrogen med Office-paketet och Internet Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av
det personaladministrativa området Det är meriterande med någon form av utbildning inom området

IS/IT Optimization Engineer

Växeltelefonister

Onsite Support

Teknikadministratör

Systemadministratör

Datorsupport - GSM
Radiobasstationer

Customer Activity &
Technical Demonstrator

SAP Basis trainee

Chef IS/IT och Datasäkerhet
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ka är att förstå kundens affärer och behov med
sion of delivering World Class IT Services, crea- ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB,
This means that they get notified of all such profokus på den digitala, trådlösa världen. Med moting business value for Ericsson and being one ofSTOCKHOLM
blems and then follow the case, making sure that
dern teknik och professionell projektledning utthe World's top WIT service providers. SAP Opethe right resources are assigned and that stipulavecklar vi affärs- och kommunikationslösningar
rations designs, implements and operates the in-Service Delivery Manager
ted timeframes are met until the problem is reav högsta kvalitet
frastructure for all installations of SAP Systems
solved. Also after a resolution is implemented
77je Service Area Midrange Servers within IT Serwithin Ericsson. We size, configure, build and
they perform root cause analysis and provide
vices is responsible for central operation of servioperate infrastructure to support all SAP prosuggestions for preventive measures for the futu• Du har ett antal års erfarenhet av att utforma
ces based on midrange platforms like Unix and
ducts. SAP is a global, core application in Ericsre. As a member of the problem management
tekniska lösningar med hjälp av den senaste tekNT. The focus is on providing operation services
son. Currently we have more than 10 000 users
team you will perform these duties. The proniken. Du har jobbat med affärskritiska system
with defined service levels for business critical
in different SAP systems and a large amount of
blems will arrive either by phone or through our
och är väl medveten om vilka krav en verksamhet
applications. The implementations range from
new implementations are planned. We need
case handling system. You will also participate in
ställer på denna typ av system samt har dokuhighly standardized implementations to comyour help to support Ericsson business!
more long-term projects when it comes to planmenterad erfarenhet av systemutformning under
plex, customer specific, global implementations.
ning for implementation of new systems or madessa förutsättningar. Du har ett brinnande inThe service area presently employs about 100
jor changes.
tresse för IT-branschen och håller dig ständigt
people and is responsible for almost 1000 ser• To ensure that we have well skilled, professioYour qualifications are a solid knowledge and
uppdaterad med vad som händer. Du är intressevers.
nal resources to manage SAP Operations, an exexperience in IT. You have excellent communicarad av utvecklingen inom det mobila området
tensive trainee program is initiated, starting in
tion and negotiation skills (Swedish and English)
och har hunnit jobba en del med de tekniska lösAugust It is a six months' trainee program, where
• In order to meet the requirements for further
and a developed customer care attitude. A good
ningar som finns inom detta område i nuläget
theoretical education is mixed with practical traigrowth we want to strengthen our focus on serviEricsson business acumen is desirable.
Du bör ha jobbat med något av de vanligaste afning. You are a part of our organization and partice delivery and customer interface. Therefore we
färssystemen i branschen.
cipate in the daily work in close relationship with
are implementing a new position, Service Deliveyour tutor. After fulfillment of the program, good
Contact: Martin Boman, 046-19 48 46, UK AhlgDet gäller att du är kundfokuserad och servicery Manager. The Service Delivery Manager is recareer opportunities are offered within SAP Operen, 046-19 45 84. Application: EMEA Helpdesk
inriktad. Du har lätt att arbeta med nya kunder
sponsible for delivering the service according to
rations. We invest in you to give you a future in
Problem Coordinator HL 00:180, Ericsson Mobile
och medarbetare såväl i grupp som ensam. Du är
established sen/ice agreements and for related
the challenging role as SAP Basis Consultant in
Communications AB, Personalenheten, 221 83
konsultmannamässig och beredd på att jobba på
customer contacts. He/she will work together
the front edge of technology.
LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.
olika platser beroende på var kunden finns. Du
with a number of operations responsibles that
behärskar engelska i tal och skrift
As a Basis consultant you will have the opporare responsible for different customer segments
tunity to work both in implementation projects
or specific services.
ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB,
and dairy operations in the following areas:
Kontakta: Mikael Hamström, 011-24 74 71, miThe responsibilities include: Management of
STOCKHOLM
System architecture and landscape design Instalkael.hamstrom@eng.ericsson.se. Ansökan: Systethe service delivery function Service reporting
lation, upgrade and managing SAP systems and
markitekt Ericsson Business Consulting AB, Box
Process and routine implementation Co-ordinaOracle database System performance analysis
Projektledare/
104 601 03 NORRKÖPING,
tion with other Service Areas and external service
and tuning Capacity planning, including sizing
eng@jobb.ericsson.se.
providers Handling production related customer
Chefsassistent
Technical support for SAP and Oracle database
contacts Qualifications and experience In order
SAP and Oracle configuration management supEricsson IT Services ska förse Ericsson med gloto be successful in this job we think that you
port Database imports/exports and upgrades.
bala IS/IT tjänster i världsklass. Vår enhet (Pro- ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB,
should have experience from: Work within an IT
Identification and resolving of technical interface
duct Data Management/Enterprise Data Mange- NORRKÖPING
operation organisation. Customer contacts. Peoproblems. Monitoring and back up. The purpose
ment) inom Ericsson IT Services arbetar med
ple management The ability to develop and imof the Trainee program is to make you grow. You
stödsystem för produktutveckling och hantering
plement a new function in a rapidly changing orProjektledare
will become an expert within SAP R/3 Basis!
av produktinformation. Våra system används inganisation is also essential. Welcome with your
•
Som projektledare ansvarar du för: utveckom
Ericsson
i
hela
världen.
Systemen
är
utveckYour qualifications: Experience as an adminiapplication no later than March 31.
lade med client/server teknik där serverdelarna lings- och implementationsprojekt hos våra kunstrator for Oracle databases, Unix or NT systems
finns i IBM, Windows NT eller UNIX-miljö och cli- der att analysera, planera, styra och följa upp inor similar Fluent English Experience from or inContact: Yngve Nivaeus, 08-726 29 24, Martin
entdelarna i UNIX eller Windows miljö. Sektionen formationslösningar för större företag Din främsta
terest in project work Ability to work indepen'Operation Development & Project Management drivkraft är viljan att skapa bra lösningar och reAxling, 08-726 30 47. Application: Service Delivedently as well as in team Social and positive Welbestår idag av 23 anställda och 20 underkonsul- sultat för våra kunder. Du har ett vinnande sätt
ry Manager, recruitment@edtericsson.se.
come to take a step into the future, yours and
och du tycker om att utveckla bra relationer med
ter.
Ericsson's! We look forward to your application
kunder och medarbetare.
no later than April 17.
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
Vi söker dig som har någon form av högsko• Till sektionen söker vi nu en person som vill arLUND
leutbildning, gärna med inriktning systemvetenbeta cirka 50% som projektledare och 50% som
Contact: Björn Rosberg, Trainee Program Project
skap eller civilingenjör och har 3-4 års erfarenhet
ställföreträdande sektionschef. Vi ser jobbet som
Manager, +46 8 568 655 63 (ECN: 850 655 63)
av projektledning. Du har erfarenhet av t ex SAP
Enhetscef inom IT
förberedelse för ett framtida chefsjobb. Du ska
bjorn.rosberg@bctericsson.se, Barbro Persson,
R/3, applikationsutveckling eller systemintegravara intresserad av ett eget chefsjobb inom 1-2
Competence Manager, +46 8 568 632 40 (ECN:
Development Office
tion i olika miljöer.
år.
Du
har
tidigare
arbetat
med
systemutveckling,
850 632 40), barbro.persson@edt.ericsson.se.
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar,
projektledning och/eller verksamhetsutveckling.
Application: SAP Basis trainee August recruitsäljer och marknadsför mobiltelefoner över hela
Kontakta: Stefan Rising, 011-24 70 40, Stefan.RiVi tior att det är en fördel om du har erfarenhet
ment@edtericsson.se
världen. Vi söker en enhetschef för gruppen IT
sing@eng.ericsson.se. Ansökan: Projektledare,
från Ericsson-koncernen. Du behärskar engelska i
Development Office i Lund.
Ericsson Business Consulting AB, Box 104601 03
tal och skrift Vad kan vi erbjuda? Vi arbetar som
NORRKÖPING, jobb@eng.ericsson.se.
konsulter och våra kunder finns huvudsakligen
ERICSSON BUSINESS CONSULTING SVERIGE
• Enheten ansvarar för utveckling av intranet/exinom Ericsson-koncernen. Vi erbjuder kompetenAB, STOCKHOLM
tranet/intemetlösningar inom Europa/segmensutveckling genom utbildning och genom prakMobile Business Systems är en nystartad konsul-tet Development Office ansvarar tillsammans
ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB,
tisk träning i olika chefsarbetsuppgifter. Vi erbjutenhet inom Ericsson Business Consulting som med IT Projektkontor även för implementationer
NORRKÖPING
der goda möjligheter för dig som är småbarnsförhar till uppgift att ta fram och leverera mobila
lokalt Som chef för enheten har personen det
älder
att
kombinera
en
intressant
yrkeskarriär
lösningar integrerade med företagens affärsövergripande ansvaret för enheten som idag beSystemutvecklare
med föräldrarollen genom flexibla arbetstider,
system. Exempel på lösningsområden kan vara står av ca 8 personer.
möjlighet att arbeta hemifrån och möjlighet att
• I ditt arbete fungerar du som systemutvecklare
mobil försäljning, mobil service, mobila bankViktigaste ansvarsområden är bla: Planering
arbeta deltid.
av web-baserade tjänster och deltar i utveckling
tjänster samt lösningar inom transportområdet
och utveckling av verksamheten. Driva enheten
av web-lösningar i moderna miljöer. Vi arbetar
Enheten kommer att fokusera på den externa
för att uppfylla våra internkunders behov av remed objektorienterade metoder, därför bör UML,
marknaden utanför Ericsson. Till denna enhet söKontakta: Ove Åstrand, 08-404 27 38 eller 070sursförstärkning i utvecklingsprojekt både gällanROSE och RUP vara bekant för dig. Tekniker vi i
ker vi nu:
562 53 46. Ansökan: Projektledare/Chefsasde stödsystem och IT-kompetens. Koordinering
huvudsak arbetar med är Visual Basic (ASP,
sistent - Ove Åstrand.
med övriga enheter inom den lokala OD/IT siten.
COM), Databaser (Oracle, MS SQL), Java (JSP,
recruitment@edtericsson.se.
Affärsutvecklare
Ta fram lösningar och utvecklingsmetoder/moSenrlets, BB), HTML/XML/WML/Javascript
deller, i enlighet med de standards som Corpora• Du har ett antal års erfarenhet från logistik elArbetet sker i huvudsak med Microsoft och Jate
IT
rekommenderar.
Vara
ECS
språkrör
i
dialoler bank- och finansområdet Du har arbetat med
Projektledare/
vabaserade flerskikts-lösningar men även viss
gen
med
våra
partners,
så
lösningarna
passar
IT-frågor antingen som konsult eller i någon linjeUNIX utveckling förekommer. Vi har mycket uppverksamhetens behov. Planering av implementaSystemutredare
befattning. Du är van att själv eller i grupp tilldrag inom området Mobila lösningar och vi ser
tion av nya system, program etc samt beräkna
sammans med nya kunder arbeta fram nya lös• Vi behöver projektledare och systemutredare
gärna att du även har erfarenhet av WAP-utveckkostnaderna för att underhålla och drifta dessa
ningar som kan leda fram till nya affärer för en
som har förmåga att översätta kundens behov till
ling och intresse att utvecklas inom detta områsystem. Leverantörskontakter.
större projektgrupp. Du har intresse för ny teknik
tekniska lösningar. Detta kräver framför allt ett inde.
i allmänhet och mobilitet i synnerhet Du har lätt
Vi söker Dig med erfarenhet av stora förändtresse för kundens verksamhet men också kaparingsarbeten och komplexa affärsstrukturer där
att lära och förmåga att skapa nya lösningar.
citet att förstå tekniken. Dina arbetsuppgifter kan
Kontakta: Leif Stenberg,
IT-verksamheten på ett operativt sätt stödjer afbestå av en eller flera av följande: genomföra förLeif.Stenberg@eng.ericsson.se. Ansökan: SysteSystemarkitekt
färsprocesserna. Som person bör Du ha bra ledastudier, leda projekt utvärdera lösningsalternativ.
mutvecklare, Ericsson Business Consulting AB,
regenskaper och vana att ansvara för 5-10 perso• Du har ett antal års erfarenhet av att utforma
Du ska tycka om att arbeta självständigt under
Box 104601 03 NORRKÖPING, jobb@eng.ericsner. God teknisk kompetens och teknisk orientetekniska lösningar med hjälp av den senaste tekansvar och du ska behärska engelska i tal och
son.se.
rad tex. LAN, WAN, operativsystem, kommunikaniken. Du har jobbat med affärskritiska system
skrift Vad kan vi erbjuda? Vi arbetar som konsultion etc.
och är väl medveten om vilka krav en verksamhet
ter och våra kunder Finns huvudsakligen inom
ställer på denna typ av system samt har dokuEricssonkoncernen. Vi erbjuder goda möjligheter
ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB.
menterad erfarenhet av systemutformning under
till kompetensutveckling genom utbildning och
Kontakta: Gert-Ove Sighurdsson, 046-19 46 80.
STOCKHOLM
dessa förutsättningar. Du har ett brinnande ingenom
ledning
av
eller
deltagande
i
intressanta
Ansökan: Enhetscef inom IT Development Office
tresse för IT-branschen och håller dig ständigt
projekt Vi erbjuder goda möjligheter för dig som
HL 00:191, Ericsson Mobile Communications AB,
Communication Manager
uppdaterad med vad som händer. Du är intresseär småbarnsförälder att kombinera en intressant
Personalenheten, 221 83 LUND, personalenherad av utvecklingen inom det mobila området
yrkeskarriär med föräldrarollen genom flexibla arEricsson IT Services is a global greenhouseforIT
ten@ecs.ericsson.se.
och har hunnit jobba en del med de tekniska lösbetstider, möjlighet att arbeta hemifrån och möjand communication competence. We provide
ningar som finns inom detta område i nuläget
lighet att arbeta deltid.
Ericsson with solutions and services that combine
Du bör ha jobbat med något av de vanHgaste aftelecom and datacom technologies with freedom
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
färssystemen i branschen. Erfarenhet från antingof mobility for the user. Join Ericsson ITServices'
LUND
Kontakta: Ove Åstrand, 08-404 27 38 eller 070en logistik eller bank- och finans-området är en
global team of more than 1000 talented IT and
562 53 46. Ansökan: Projektledare/SystemutreEMEA Helpdesk Problem Coordinator
merit men inte ett krav. För båda tjänsterna gäller
communication professionals. Ericsson ITServidare
Ove
Åstrand,
recruitment@edtericsson.se.
Ericsson is a market leader in mobile phones.
att du är kundfokuserad och serviceinriktad. Du
ces has operations in Kuala Lumpur, Stockholm
In recent years, the mobile phone market has
har lätt att arbeta med nya kunder och medarbeand Dallas. Problem and Change at Ericsson IT
tare såväl i grupp som ensam. Du är konsuftmangrown rapidly and Ericsson has played a key role
Services manage IT problems and changes with
ERICSSON
BUSINESS
CONSULTING
AB,
namåssig och beredd på att jobba på olika platin this success.
Ericsson's production environment, Ericsson's
NORRKÖPING
ser beroende på var kunden finns. Du behärskar
Corporate Network and Computer Rooms. Proengelska i tal och skrift
blem Managers are responsible for coordinating
• The EMEA Support centre is looking for a regiSystemarkitekt
problem-solving efforts and informing customers
onal Problem Coordinator. They will be part of
Ericsson Business Consulting är en enhet inom of the current status of problems Change Manathe
problem
management
team.
The
function
of
Kontakta: Åke Gustavsson, 070-557 24 21. AnsöEricsson som fokuserar på kommunikation och gers are responsible for planning and coordinathis team is to manage all IS/IT problems that are
kan: Mobile Business Systems + sökt tjänst
informationsstyming. Mobilitet är ett nyckelord ting all changes and informing customers of
of
such
a
severity
that
it
impacts
our
business.
recruitment@edtericsson.se.
för de företag som planerar framgång. Vår styr-
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planned and urgent changes. Our customers are marknaden. Korta ledtider och snabba förändIT support functions, IT personnel and Ericsson ringar präglar vardagen, vilket kräver en kontiemployees worldwide. Our communication ma- nuerlig kontakt med våra kunder vadden över.
nager holds a key function within our departEricsson i Katrineholm är en världsaktör att räkment Communication Manager (substitute) re- na med genom produktens hela livscykel.
sponsible for operative information at Ericsson IT
Services. Employment: March - September 2000.
• Vi söker Dig som delar vår passion för Internet
och därför ser en stor utmaning i att tillsammans
med oss göra e-marknaden serviceminded. Du
• We are looking for someone who is willing to
kommer att arbeta med den modernaste teknidevelop and coordinate our information and
ken för att erbjuda kunder Internetbaserade löscommunication strategies and activities. We work
ningar för kundservice. I lösningarna finns integdaily with minor or major crisis situations and it
ration med e-mail, CTI, chat fax, e-commerce etc
is therefore important that we communicate
Den tekniska lösningen bygger på en webbasequickly and accurately. You must be able to work
rad flerskiktsarkitektur med komponentlager som
under high pressure as well as understand and
gör att dina applikationer fungerar snabbt.
value our customers' information needs. You will
support our department in information and comDu som söker har den senaste kunskapen inmunication related issues. You will be responsibom moderna webbutveckling med scriptning,
le for administration of your communications
ASP, HTML, VB, COM, C++, XML, Java, NT, Unix,
channels, target group lists, templates, and comMicrosoft,- Netscape-produkter, Microsoft Transmunication guidelines and plans. You will be deaction Server, Microsoft Message Queue, SQL etc
veloping and maintaining our customer web.
De personliga egenskaperna vi värdesätter är hög
personlig drivkraft, förmåga att arbeta självstänQualifications: Education and work experience
digt såväl som i grupp i en ständigt föränderlig
in Communications, Journalism or Marketing. Exverksamhet Du bör också ha god kommunikacellent English and Swedish language skills. Intertions och innovationsförmåga. Självklart behärsnet and web skills. As this is a short-term
kar Du engelska i tal och skrift Eftersom vi arbeemployment, we are looking for someone who
tar mycket med processer och olika flöden, vill vi
can adapt and learn quickly. The work requires
att Du har viss vana av process- och flödestänthat you are independent and flexible. Welcome
kande.
with your application no later than April 10.

har kontor i alla nordiska länder samt i Tyskland Contact: Håkan Eriksson, 08-585 305 50, hakan.o.eriksson@era.ericsson.se, Michael Regnér,
och England.
08-585 319 42, michael.regner@era.ericsson.se.
Application: Financial Controller - Ericsson Re• VI söker en EKONOM som skall arbeta inom
search, Ericsson Radio Systems AB, ERA/T/HS Eliekonomiavdelningen med kundreskontra och
sabeth Sandström, 164 80 STOCKHOLM, elisakredithantering samt avstämningar.
beth.sandstrom@era.ericsson.se.
Du skall ha ekonomisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande kompetens. Några års
erfarenhet av likvärdigt arbete är ett krav. Vår arbetsplats är belägen i Kista.

ERICSSON SHARED SERVICES AB,
HALLONBERGEN

Kontakta: Henrik Berglund, 08-757 4124, henrik.berglund@eke.ericsson.se, Bitte Rutberg, 08757 4712, bitte.rutberg@eke.ericsson.se. Ansökan: EKE-E, Ericsson Miaoelectronics Europe AB,
VDS Ingela Ström, 164 81 KISTA-STOCKHOLM, ingela.strom@eke.ericsson.se.

IT-intresserad ekonom

Ericsson Shared Services ABtillgodoseraffärsstödjande tjänster i vid bemärkelsetillEricssons bolag och enheter i Sverige. Cenom att
samla kompetens inom ekonomi, inköp och personal- samt allmänna administrativa tjänster ska
Ericsson Shared Services AB förenkla och effektivisera koncernens administrativa rutiner. VerkERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA
samheten är placerad i Hallonbergen för att sä
småningom placeras i Sundbyberg och omfattar
ca 400 anställda. Vi söker nu en IT-intresserad
Ericsson Research, reporting to LME/TD, is the
ekonom.
Corporate Unit responsible for, and conducting,
all research activities within Ericsson. We are today 650 people in a global organization with he- • Enheten IS/IT Development & Support arbetar
ad office in Kista and approximately 20 Research med att säkerställa företagets ekonomistyrning
genom att ta fram bra och moderna IS/IT-lösBranches in all parts of the world.
ningar inom ekonmiområdet Just nu gör vi en
storsatsning på att få igång elektroniska flöden
• We are now looking for a Financial Contoller.
mot både interna och externa parter. Dina arbetYou will be the manager of the department
Contact: Kjerstin Norén, 08-568 622 00, Stig-CöKontakta: Peder Davidsson, VD, 0150-58 112,
suppgifter innebär att arbeta med både filöverERA/T/E
with
responsibility
for
our
finances
such
ran Flemström, 08-568 622 71. Application:
peder.davidsson.era.ericsson.se. Ansökan: Systeföring enligt den internationella EDIFACT-standaras forecast and follow up, and the financial remutvecklare e-business, Carina Karlsson AK/UH,
den och andra format Arbetet innebär dessutom
Communication Manager - Kjerstin Norén.
porting
structure
needed
to
make
this
work
efficiEricsson Radio Systems ABSupply Unit Mediacom
vidareutveckling av interna applikationer, såsom
recruitment@edtericsson.se.
ently
in
our
global
organization.
Ericsson
ResearKH/ERA/DSP/AK, Box 193 641 22 KATRINESAP R/3. Arbetet bedrivs ofta i projektform.
ch
was
created
in
November
1998.
Since
then
HOLM, Carina.Karlsson@era.ericsson.se.
Du som söker skall ha arbetslivserfarenhet från
we have been working on putting the basics in
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KATRINEHOLM
ekonomi, inköp eller logistik. Viktigast är att du
place for our reporting structure. This work is by
har bred och god kunskap om företagets affärno means finished and it will be your responsibiE K O N O M I & FINANS
sprocesser. Du ska tycka om utmaningar och aklity to do that In addition you will also be retivt vilja delta i arbetet med elektroniska flöden.
sponsible for our purchasing. ERA/T/E today has
Eftersom arbetet innebär mycket kontakter, både
6 employees.
Supply Unit Mediacom i Katrineholm är Ericsson-ERICSSON MICROELECTRONICS EUROPE AB.
inom och utanför Ericsson, ska du ha lätt för att
KISTA
We
believe
that
you
are
very
structured
and
hakoncernens globala försäljare av högteknologiskommunicera och samarbeta med andra männive
good
abilities
to
work
in
a
team.
In
addition
ka mediacomprodukter, produkter som hanterar
skor. Arbetet kräver goda kunskaper i engelska.
we
will
appreciate
your
excellent
communication
data, röst och videokommunikation över Internet
skills,
both
verbally
and
in
writing.
In
return
we
Vi tar ett helhetsansvar frän produktutveckling, Ericsson Microelectronics Europe AB är en framKontakta: Monika Nordlund, 08-764 17 90, Inoffer an inspiring environment here in the global
leverans och installation av hård-och mjukvara, gångsrik distributör inom området elektronikgrid Elmer, 08-404 26 58. Ansökan: IT-intresserad
till utbildning och försörjning under produktens komponenter och har en stark marknadsposition Ericsson Research organisation, and as member
ekonom, Ericsson Shared Services AB margareof our management team, you will take part in
livstid. Värt mål är att bli den självklara leveran- i norra Europa. Vi omsätter drygt I miljard krota.bostrom@esg.ericsson.se.
leading Ericsson into a very exciting future.
tören av kompletta lösningar för tjänster på enor och antalet anställda är ca 220 personer. Vi

Financial Contoller

Systemutvecklare ebusiness

Ekonom

Innovative Communications for the enterprise business
Ericsson Business Networks,
Business Unit Enterprise Systems, Nacka Strand
Ericsson communications solutions for enterprise networks combine and improve advanced ways of exchanging information
via voice, data, video and evolving future media. This requires
a true understanding of how businesses and professionals
interact - an understanding that goes far beyond meeting just
the technological requirements.
Our customers include owners of small to large enterprise
networks, local as well as multinational. We also offer solutions for Internet service providers. We deliver quality of service
over converged networks. We provide staff with full onsite and
off site mobility. We integrate computer and telephony applications on the desktop. We enable coordination of all business
interactions over the media of choice. In essence, we help businesses forge enduring relationships with customers.

Marketing Communications
Manager
Channel Sales & Marketing
You will be responsible for driving market communications projects, establishing the external awareness and
customer demand on our enterprise portfolio in the
global business community. Together with the Portfolio
Managers and Business Managers you will create and
implement the content of our marketing messages and
advise our various sales channels on the right tools and
media to communicate.
You should have experience from startegic communications planning and possess a University degree in
Communications, Marketing or closely related discipline.

That includes excellent practical knowledge of communication processes, channels and media in an IT/telecoms company. You are fluent in English, both in speech
and writing. You are positive, creative and result oriented
and a great team player.

Production Leader,
Marketing Communications
Channel Sales & Marketing
You will be responsible for coordination and production
of market communications activities and materials on
our enterprise portfolio in the global business community. You work closely together with the market communications manager in different projects. Together, you
will create global integrated campaigns, materials, seminars etc, targeting the enterprise market.

Susanne Pettersson, Human Resources
mail: susanne.petterson@ebc.ericsson.se
Phone: +46 8 422 01 02
Send your application marked
"Marketing Communications Manager" or
"Production Leader, Marketing Communications" to:
Ericsson Business Networks AB
Business Unit Enterprise Systems
HR Helpdesk / Kristina Holm
131 89 Stockholm
E-mail: hr.helpdesk@ebc.ericsson.se

You possess documented skills in communication
production management or alike. You preferably have
great experience from a business-to-business communications agency or IT company. You are a true "driving"
coordinator, result oriented and team player. You are
also fluent in English, both in speech and writing.
You will be based at our modern locations in Nacka
Stockholm.

Strand,

Please contact:
Magdalena Örtendahl, Manager Market
Communications BU Enterprise Systems
mail: magdalena.ortendahl@ebc.ericsson.se
Phone: +46 422 01 39 or

Make yourself heard.
ERICSSON

^
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TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON,
STOCKHOLM

Treasury SupportCruppen består av en hand- i en ung och nytänkande ledningsgrupp för WRN
Ericsson Radio Systems AB, ERA/T/HS Elisabeth
full personer och ansvarar för systemrelaterat
Sandström, 164 80 STOCKHOLM, elisabeth.sandSourcing. Vi sätter stort värde i att du är en driverksamhetstöd för vår treasury organisation
strom@era.ericsson.se.
vande och karismatisk ledare. Du skall kunna englobalt Till våra kunder erbjuder vi också
tusiasmera och coacha en inköpsorganisation
elektronisk handel mot oss internt samt finans- bestående av duktiga och viljestarka affärsmän/The Corporate Support Unit Financial Business
systemlösningar. Vi har även ett ansvar för drift- kvinnor. Samtidigt skall du ha förmågan att styra
ERICSSON MESSAGING AB, KISTA
Support (FBS) was newly created and is responsmiljön kring våra system. Gruppen år i stor ut- leverantörer i den riktning vi vill.
sible for Financial Control and Business Support
Ericsson Messaging is the Product Unit created to
sträckning involverad i företagets verksamhet i
Det är önskvärt att du har några års erfarenhet
for a number of Business Units. FBS belongs to
consolidate Ericsson's messaging business. It is a
samspel med datamiljön och att driva utveckav framgångsrikt arbete som inköpschef. GrundLME but the different sub-units are located close
shared product unit, hosted under the wing of
lingen av vårt verksamhetssystem FinanceKU
läggande är att du har ett analytiskt affärssinne
to the respective Business Unit in the Stockholm
the BMOA organization, providing messaging somot leverantören Trema. Du kommer att fä god och stor erfarenhet av förhandlingar. Arbetet inarea. Within FBS/BMOC, we are today approx.
lutions to TDMA systems, GSM systems, PDC
inblick i Ericssonkoncernens totala finansfunktion
nefattar ett nära samarbete med våra utveckling40 persons working in close co-operation with
systems, Ericsson Internet Applications, Datacom
och ett stort kontaktnät inom området
senheter, varför det är meriterande med övergrithe BU-controller, BMOC Performance ManaNetworks and IP Services and Wireline Systems.
pande kunskaper inom elektronikutveckling och
gers, Unit Managers within BMOC, Market Units,
As of February the 1st we will join the new busitillverkningsprocesser.
Ericsson Shared Services (ESC) as well as with • Arbetsuppgifterna omfattar bl.a. Verksamhetness unit Ericsson Internet Applications. In addithe colleagues within FBS. We are currently loca-stöd och kontaktperson internt för
tion to in-house development PMCS is also proted in Sundbyberg.
viding a number of third party solutions to the
FinanceKit(FK). Internkonsult/Expert FK systemKontakta: Lars Norden, 08-404 92 01, lars.o.normarket The third party portfolio consists of wholösningar/problemställningar. Hantera FK funkden@era.ericsson.se. Ansökan: INKÖPSCHEF INle range of solutions for voice ma iI, faxmail, SMS,
tionsfrågor gentemot Trema eller motsvarande
OM WCDMA Ref nr R/H1374, Ericsson Radio
• One of our Croup Managers is now taking on
Cell broadcast and speech recognition applicakonsulter. Projektledare för systemrelaterade
Systems AB, ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 80
new challenges within Ericsson. We are therefore
tions Messaging-over-IP is the product portfolio
verksamhetsförändringar. Vi utökar och söker en
STOCKHOLMansokan.PU-WRN@era.ericsson.se.
looking for someone to take over the job as Maof messaging applications recently launched by
civilekonom med finansiell inriktning eller motnager for Financial Control, EMEA and Americas.
Ericsson Messaging. These applications are intersvarande, analytisk med stort intresse för systemToday, the unit consists of eight persons which
net based, carrier class and 3G ready. They inlösningar och informationsbehandling. Du är
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
are responsible for the different MU's. You will be
clude unified messaging, wireless e-mail and
målmedveten och kan självständigt driva och anpart of the Management Team for FBS/BMOG.
short messaging services and are positioned to
svara för projekt Då arbetet har utbredd internaThe Manager is apart from running the day to
take Ericsson into the next generation of advantionell prägel krävs goda kunskaper i engelska. Tiday business within the team responsible for
ced messaging services as an industry leader.
digare erfarenhet av internbank/bank och/eller
Customer Satisfaction among our internal custofinanssystemet FinanceKit är en merit
77ie IPO-California was founded in 1996 by the Ericsson Messaging AB (ERM) is one of the commers and work with Continuos Improvements
Ericsson Procurement as a Silicon valley based panies within the Product Unit Messaging Center
(we use the ROM concept). An important part of
sourcing
office, with the following mission: The Services(PMCS) situated in Kista and Sundsvall.
the work is to support your staff regarding FinanKontakta: Tomas Lourié, 08-719 4921,
IPO
focuses
on North American OEM systems ERM has approximately 100 employees working
cial Control and you will also include participatomas.lourie@tss.ericsson.se. Ansökan: Medarbeand
software
suppliers. The IPO contributes sup-with development design, sales and services of
tion in development projects across FBS. A suctare Treasury Support, Telefonaktiebolaget L M
port
and
American
cultural advantage to Erics- messaging systems for Network Operators and
cessful candidate probably has a few years of
Ericsson, HF/LME/P Anna Berggren, 126 25
Service Providers
son's
alliance
process
through: I. performing
managerial experience, education at university
STOCKHOLM, anna.berggren@lme.ericsson.
self-directed
business
intelligence,
reporting
on
level and excellent people skills. It is an advantacompanies, especially targeting Silicon valley
ge if you are well familiar with both Ericssons fistart-ups, which will contribute to Ericsson's technancial reporting and ERA's financial model and
nology roadmaps. 2. Conducting client requested
systems.
business intelligence projects, supplying an early• We are looking for a MANAGER for our Supply
business assessment of potential alliance candi- Unit under development at Ericsson Messaging
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Contact: Mats Thuresson, +46 8 58S 345 24,
dates as precursor to a final decision. 3. Execu- in Kista. The Supply Unit will be the responsible
mats.thuresson@lme.ericsson.se, Mats Bjerlöv
ting client requested projects as a sourcing sup- for Order Management, Planning and Purchasing
(HR), +46 8 719 9253, mats.bjerlov@lme.ericsport function, performing services leading up to of our new products within Messaging-over-IP.
Business Unit TDMA Systems (BMOA) is one of and including contract execution. 4. Conducting
son.se. Application: Manager FBS/BMOG, TeleThe position manages a team of 5 employees
the fastest growing business units within Ericsson
supplier relationship management, providing lia- working very closely with our internal functions
fonaktiebolaget L M Ericsson, HF/LME/P Mats
Radio
Systems.
We
are
the
market
leader
for
wison
support
to
the
Product
Units
for
local
suppliBjerlöv, 126 25 STOCKHOLM,
(such as Design, Product Management, and Marers.
reless systems and services based on Dmats.bjerlov@lme.ericsson.se.
ket Operations), and our Supply Function located
AMPS/AMPS. Today over 50% of the world's wiin New York. You will be a member of the ERM's
reless subscribers are served by TDMA systems
Management Team, reporting to both the Presi•
From
the
beginning,
it
was
desired
that
the
The BMOA Sourcing group is responsible for
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
dent of ERM and the Director of Supply in New
BMOA's global sourcing strategy and operatio- preponderance of IPO competence be local siliYork. The work is conducted in an international
con
valley
or
equivalent
in
order
for
Ericsson
to
nal activities managing the BMOA supplier base.
environment and occasional travel is required.
get a transfusion of thinking and experience from
Market interest in the new WCDMA based world
The successful candidate must have a good unthe silicon valley start-up culture. Additionally it
• We are now looking for two strategic buyers
standard is booming! Our mission at WCDMA
derstanding of business practices, with previous
was recognized that developing/maintaining an
Systems is to ensure provisioning of the most responsible for Component areas within the
management experience within purchasing, loeffective internal Ericsson network would be criticompetitive products and solutions for WCDMA Sourcing unit Areas to be covered are RF compogistics or supply. This position needs a manager
cal to the success of the IPO. Therefore an early
based third generation mobile systems and ter- nents, the PCB area as well as the Memories. You
that can expand a traditional function into a glodecision by the SteeringBoard was to staff 1 IPO
will be commercial responsible person for the
minals ensuring successful businesstoour custobal and proactive customer care function focuslot with an Ericsson contractor from Sweden.
mers. The area for our involvement covers end- product area. This means you will be participasing on the whole TTC-flow within the Product
This person would both give the IPO a strong
to-end system solutions including Applications, ting as the commercial expertise in design proUnit As a person you are dynamic, customer oribond to the home office and built-in network to
Service Network, Core Network, Radio Accesses,jects in the TTM phase as well for the TTC phase
ented, have good leadership capabilities and
key customers, but also provide a path for infubeing the global focal point in all commercial acManagement Systems and Terminals.
good interpersonal skills. You must be a good
sing Ericsson in Sweden with the silicon valley
tivities. As a strategic buyer you will have the tocommunicator and teambuilder with a demonexperiences of that individual, upon his return
tal responsibility for agreements, negotiations,
strated ability to establish and to develop busihome.
• We are searching for a team player that will be
cost analysis and logistic solutions within your
ness relationships. Your background could be a
Business Intelligence Manager responsibilities:
part of our 'Operations Strategy and Control Unit'
product area. You will also be a member of the
degree in logistics or equivalent Verbal and writTo initiate and coordinate Ericsson's IPO business
at WCDMA Systems. You will lead or participate
Ericsson Product area teams.
ten fluency in English is a requirement
intelligence activities focused on Software and
in the areas: Co-ordinate actual/forecast from
Within the areas one important activity is to seOEM Systems Suppliers. To analyze and prepare
BU/PU/MU/SU/ESP. Influence forecast directives
lect and qualify component suppliers in the
periodic trend analysis reports regarding venture
and financial systems requirements. Control of
Contact: Sture östlund, head of the Product Unit
Americas. You will in this position work closely
funding activities, competitor funding activities,
ERA/U. Very good knowledge of financial systems
Messaging and President of ERM, +46 8 757
together
with
design
and
our
master
factory
in
and Silicon Valley business models. To participate
and structure as used within Ericsson is a must
3434, mobile +46 70 534 0747,
Kista,
as
well
as
in
dose
co-operation
with
our
as member of Ericsson technology teams (RAM's)
To succeed you will also require extensive experisture.ostlund@erm.ericsson.se, Robert C. Mulcair,
colleagues
in
USA
and
Brazil.
To
be
successful
in
to provide input regarding Silicon Valley trends,
ence from the R&D and/or Supply area. New
Director of Supply, Product Unit Messaging, +1
this position you have to be a result oriented perwhile staying abreast of Ericsson's strategic techideas and a pragmatic approach are a necessary
516 677 1010, bob.mulcair@ericsson.com. Applison,
fluent
in
English,
have
good
business
sense
nology plans. To identify an report on new busicomplement to traditional wisdom.
cation: Manager of Supply and Logistics, Ericsson
and find it exiting to work in an international enness opportunities for Ericsson regarding sourMessaging AB, Doris Hagala, KI/ERM/HS, Box 48,
We believe that you meet the following criteria:
vironment. Other important skills are that you
cing and partnering. To develop significant client
164 93 KISTA, doris.hagala@erm.ericsson.se.
Good communication skills leading to comprecan easily work in teams, have good communicanetwork for business intelligence reports within
hensive and constructive presentations of comtion and presentation skills. You should have a
Ericsson. To build strong external network in Siliplex problems and situations. Analytical and
university degree in engineering or economics or
con Valley, and help connect internal Ericsson clistructured thinking. A well-established contact
ERICSSON REAL ESTATE & SERVICES AB, KISTA
several years of experience in any of the product
ents. To promote perceived good business opnetwork within Ericsson. Ability to and interested
areas mentioned design, sourcing/sales.
portunities
within
Ericsson.
To
contribute
to
the
in working with a holistic view. Enjoying working
continous improvement fo the IPO's business inin a networked and growing organisation.
telligence initiatives.
Contact: Kajsa Svanberg, +46 8 75 758 41 (PCB
and RF specific), Fred Bejerskog, +46 8 40 434
Skills required: Bachelor min, MS preferred, CS,
Business Unit TDMA Systems (BMOA) is one of
Contact: Erik Ehrenfors, 08-585 341 09, erik.eh86 (Memories and STDIC specific). Application:
Eng and/or Business plus 10 years min experienthe fastest growing business units within Ericsson
renfors@era.ericsson.se. Application:
Strategic Buyers, mponents (RF, PCB, Memories),
ce in marketing and/or business development or
Radio Systems. We are the market leader for wiFinancial/Business Control, Ericsson Radio
Ericsson Radio Systems AB, K1/ERA/AH/R HR
related. Strong understanding of the Silicon valreless systems and services based on DSystems AB, UH Towa Raak, 164 80 STOCKHOLM,
Helpdesk, 164 80 Stockholm,
ley business model; broadbased Silicon Valley
AMPS/AMPS. Today over 50% of the world's witowa.raak@era.ericsson.se.
HR.Helpdesk@era.ericsson.se.
network preferred. Prefer previous Ericsson historeless subscribers are served by TDMA systems.
ry with significant existing internal network.EffecThe BMOA Sourcing group is responsible for
tive communicator, written and oral. Strong busiBMOA's global sourcing strategy and operatioTELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON,
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
ness acumen and business intelligence experiennal activities managing the BMOA supplier base.
STOCKHOLM
ce. Documented ability to develop relationships,
explore business potential. Comfortable with
• You will be commercial responsible person for
professionally representing Ericsson with 3rd parProduktenheten Wideband Radio Networks
the product area. This means you will be particity executives. Self-motivated, and self-disciplined,
(WRN) utvecklar nya system och produkter för
pating as the commercial expertise in design proand strong organizational skills. Additional comtredje generationens mobiltelefanisystem UMTS.
jects in the TTM phase as well for the TTC phase
Ericsson Treasury Services AB (TSS) ansvarar för
ments: Position requires significant travel (25 %)
being the global focal point in all commercial acinternbanksfunktionen, förvaltningen av koncer- Denna nya världsstandard bygger på WCDMA
to build and manage client network with Ericsson
tivities. As a strategic buyer you will have the tonens kassa samt valutaexponenringen inom
radioteknologi och ATM transmission. Produktenproduct units in Sweden. Domestic travel to metal responsibility for agreements, negotiations,
Ericssonkoncernen. Vi arbetar också aktivt mot heten är placerad i Kista, Stockholm.
et with 3rd party companies and attend trade
cost analysis and logistic solutions within the site
svenska och utländska koncernbolag med cashconferences.
solution product area. Specific activities during
management och valutariskhantering. Idag är vi
• Vi söker en inköpschef till enheten Sourcing
year 2000 ares to finalize and implement the
ca 40 anställda på TSS. Vi är en av Europas
Components. Du kommer att ha inköpsansvar
Project Athena activities which have the goal to
största aktörer på finansmarknaderna och bedriContact: Greg Cruz, +1 650 4636747,
över allt material till WCDMA-kretskort, vilket omhave sales objects for all site material offered to
ver nu global verksamhet med Treasury Centers
greq.cruz@ericsson.com, Lennart Nilsson, +46 8
fattar både elektronik, elektromekanik, mekanik
TDMA customers. Your job in this project is to seäven i USA Singapore och Irland.
757 02 10, lennartnilsson@era.ericsson.se. Apoch mönsterkort. Som chef kommer du att leda
lect and qualify globalfarin some.cases' local
plicatfdrr: IPO Buslftess-lrrteHig'ence'Wanager
och utveckla verksamheten. Du kommer att ingå
-n> .6grtiiii33« 6ibr;t mi sy,t jll9,2i3mrno>i mo:
.bejjlnnilfitluwi HDO feitvlan6 ,9bn6vhb

Manager

IPO Business Intelligence
Manager

Manager Of Supply And
Logistics Within Messaging

Strategic Buyers

Financial/Business Control

Strategic Buyer
Site Solution

Medarbetare Treasury
Support

Inköpschef Inom WCDMA

suppliers, negotiate and get the agreements in
place. You will also be responsible to follow up
the implementation in the market place and phase out suppliers that will not be used in the future. Another project is to work closely with your
Brazilian colleagues to find a logistic partner for
the Brazilian market and also the Latin American
market
You will in this position work closely together
with design and product management within
BMOA Kista organization as well as in close cooperation with our colleagues in USA and Brazil.
To be successful in this position you have to be a
result oriented person, fluent in English, have
good business sense and find it exiting to work in
an international environment Other important
skills are that you can easily work in teams, have
good communication and presentation skills. You
should have a university degree in engineering or
economics or several years of experience in the
sourcing/sales area.
Contact Barbro Falke-Almgren, +46 8 757 28
04. Application: Strategic Buyer Site Solution,
Ericsson Radio Systems AB, ERA/AH/R HR helpdesk, 164 80 Stockholm
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om fabriken. Du kommer att ingå i en mindre
grupp av kvalificerade inköpare. Arbetet som oftast sker i projektform, består av både strategiskt
och operativt inköpsarbete. Du arbetar till största
delen från vårt kontor i Gävle, även om resor inom och utom Sverige förekommer.
Du har flera års inköpserfarenhet gärna med
erfarenhet från större upphandlingar. Du behärskar engelska och är duktig att förhandla och presentera resultatet i form av avtal. Som person är
du noggrann och en utpräglad affärsman. Moral
och etik är viktigt för dig. Du är serviceinriktad
och inser värdet av goda relationer samt har ett
välstrukturerat arbetssätt Ett processorienterat
synsätt är ett plus.
Kontakta: Mats Lundgren, 026-15 92 20,
Mats.l.Lundgren@era.ericsson.se. Ansökan: Inköpare, Ericsson Radio Systems AB, PG/HP Anette
Redling, Box 6206, 800 06 GÄVLE, anette.redling@era.ericsson.se.

ERICSSON MICROELECTRONICS AB, KUNGENS
KURVA

Inköpare

Kontakta: Lennart Bergqvist 08-404 22 07, LarsAke Eriksson, personal, 08-404 38 65. Ansökan:
Leverantörsutvecklare till prod.enheten.

Inköpschef till
produktionen
• Vi söker nu en drivande chef som vill leda
fabrikens inköpsverksamhet i en dynamisk värld
på vägen mot framtidens radiobasstationer. Du
kommer att coacha en grupp på ca 15 personer
mot målet att nå en störningsfri materialförsörjning från våra nuvarande och framtida leverantörer.
Du bör ha en akademisk utbildning som grund
och en gedigen erfarenhet av inköpsverksamhet
En viss teknisk kunskap om elektronikutveckling
och de komponenter och tillverkningsprocesser
som ingår i radiobasstationer är värdefull. Vi
förutsätter också att du behärskar engelska i tal
och skrift Som person är du målinriktad och entusiasmerande med en utpräglad förmåga att stimulera och utveckla dina medarbetare. Du är en
erfaren förhandlare med affärssinne och med en
god social kompetens i umgänget med leverantörer.

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA

Projektinköpare
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktionsenhet Vi finns i Kista och sysselsätter
omkring 800 personer av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet ärtillverkningav radiobasstationertillmobilnät
• Att vara projektinköpare innebär att representera produktionen under utvecklingsfasen av en
produkt och under den perioden framföra/bevaka produktionens intressen och sörja för att produkterna vorymsäkras. Vidare ska projektinköparen bidra med kompetens i projekten genom att
tillföra affärsmannaskap, leverantörskännedom,
leverantörsstatus (leveransprecision, kvalitet osv).
Arbetet i projekt ska leda till att rätt val av leverantör görs så att vi på ett tidigt stadium volymsäkrar våra produkter samt utvärderar/säkerställer så att vi når optimal totalkostnad.
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller
gymnasieutbildning kompletterad med erfarenhet av inköpsarbete. Du har goda kunskaper i
engelska. Som person är du utåtriktad, strukturerad, drivande, analytisk och resuftatinriktad.

Tekniksektionen inom produktenheten Power
Kontakta: Richard Hessler, 08-508 776 17, MadeModules arbetar med utveckling, konstruktion
leine Koch, personalchef, 08-757 17 49. Ansökan:
Kontakta: Lennart Bergqvist 08-404 2207, Larsoch förvaltning av switchade DC/DC-omvandlare Inköpschef till produktionen.
Ake Eriksson, personal, 08-404 3865. Ansökan:
Supply Project Manager
samt grundteknik för dessa. Våra marknadsleProjektinköpare, Ericsson Radio Access AB,
Business Unit TDMA Systems (BMOA) is one of dande produkter byggs i hybridteknik med ylKI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 Stockmonterade komponenter. Högautomatiserade
Inköpare till
the fastest growing business units within Ericsson
holm, jobb@rsa.ericsson.se.
tillverkningslinor
används
för
produktionen.
ProRadio Systems. We are the market leader for wiProduktionsenheten
duktutvecklingen
sker
i
Kungens
Kurva
och
i
vårt
reless systems and services based on DAMPS/AMPS. Today, over 50% of the world's wi- Design Center i Dallas, Texas. Vi har egen pro- • Tjänsten som inköpare omfattar investeringar
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
och anskaffningar, såsom exempelvis konsulter,
reless subscribers are served by TDMA Systems. duktion i Kista, Kalmar, Shanghai och Dallas.
produktionsutrustningar och dylikt Du kommer
The BMOA Supply group is responsible for
Product Area Manager att vara den som med din kompetens i affärsBMOA s global supply strategy and operational • Du kommer att arbeta i utvecklingsprojekten
mannakunskap, avtals- och förhandlingsfrågor
R & D Consultants
supply activities The main responsibilities of the som bedrivs på vår produktenhet för att på ett tiska bistå våra uppdragsgivare. Vidare kommer du
group are to set up the supply chain to ensure digt stadium tillföra värdet av din tekniska och
77ie emergence ofinformation handling devices
att ansvara för upphandlingar och för att avtal
new BMOA products to be orderable, forecastab- kommersiella inköpskompetens. Du kommer att
such as Ericsson's Click-To-Buy Consultant and
tecknas på ett affärsmässigt sätt Du kommer
le and deliverable. One critical part for the suc- ansvara för att förse projekten med material geother electronic commerce tools will make it posäven att delta i olika produktgruppteam.
cess of BMOA Supply is to ensure the introduc- nom att tillsammans med konstruktörerna och
sible to create significant corporate leverage. It
Vi
söker
dig
som
är
jurist
eller
civilekonom
och
tion of new products from a supply perspective. det strategiska inköpet välja leverantörer, ta in ofwill be possible to strengthen Ericsson's role as a
har kunskap/erfarenhet av juridiska frågor inom
To do so we have challenging open positions for ferter, lägga order, orderbevaka och se till att ledbuyer of R&D professional services. The responsiinköpsområdet Du är utåtriktad och drivande
highly qualified individuals. The main activities tiderna från leverantörerna minimeras. Vidare anbility for the Product Area Manager of R&D
samt har god samarbets- och initiativförmåga.
are to-Manage New Product Introduction supply svarar du för överlämningen av inköpsansvaret i
Consultants is to utilize synergies and to optimize
projects-Develop and be responsible for supply projektet mellan projektinköp och inköpare i
the supplier base for the Product Area via Steerprojects specifications-Ensure that the new pro- fabrik sker på ett kontrollerat sätt Denna överKontakta: Christina Hedenfeldt, 08-404 48 52,
ing Croup, Teams and Networks. But also drive
ducts are forecastable, orderable and deliverab- lämning sker när utvecklingsprojektet går över till
Madeleine Koch, personal, 08-757 17 49. Ansöand co-ordinate activities in order to:
le from a supply perspective. The BMOA Supply ett rent produktutvecklingsprojekt
kan: Inköpare till Produktionsenheten, Ericsson
organisation is undergoing a successful change Som person är du utåtriktad, drivande och har
Radio Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11,
• Consolidate Ericssons yearly business volume
program including new processes and organisa- lätt för att hålla många bollar i luften. Arbetet krä164 93 STOCKHOLM, Jobb@rsa.ericsson.se.
to fully utilize the commercial strength. Secure
tion. The candidates will have a high freedom to ver att du har en teknisk utbildning som grund
the Corporate Program Managers (CPM) roll. Deself develop his/her work within the framework att stå på, lägst gymnasieingenjörsexamen. Gärna
fine and implement sourcing strategies and vifor the group. The work is conducted in an inter- med en ekonomisk påbyggnad. Vidare bör du ha
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
sions. Define, develop and maintain a preferred
national environment and some travels are con- arbetat med inköpsarbete gentemot konstruktion
Product Unit Base Transceiver Stations CSM
suppliers list. Build and maintain product area
nected with the positions.
och produktion, gärna på något större företag.
Systems har det totala ansvaret för radiobassta- teams, steering groups and networks. Ensure that
Meriterande om du har erfarenhet av SAP-R3.
tioner baserade på CSM standard. Globalt sett ärgeneral agreements are established. Ensure that
Koncernspråket är engelska vilket medför att du
CSM det i särklass snabbast växande mobiltele- frame agreements are established and develop
• We are looking for persons with a sound busimåste ha goda kunskaper i detsamma. Eftersom
fonisystemet Ericsson är alltsedan starten den new business models.
ness sense, who are customer oriented and have
arbetet sker i nära samarbete med andra avdelmarknadsledande leverantören. Vi inom Strategood analytical skills. In order to acomplish your
To qualify for this job you must be an experienningar är det av stor vikt att du kan uttrycka dig i
giskt inköp ansvarar för den kommersiella upp- ced professional from sourcing or sales related
responsibilities you should be a driving, resulttal och skrift
handlingen såväl under utvecklingsarbete som areas combined with a line- and/or project-maoriented teamworker with the ability to motivate
under löpande produktion. Tillverkningen sker nager experience. Experience from professional
others. You are fluent in English. You have project
främst i Europa & Asien. Våra leverantörer är glo- services or service related areas would be highly
manager experience and a wide network inside
Kontakta: Jan Fallgren, 08-721 63 49, jan.fallgbalt verksamma.
Ericsson would be an asset A university degree
valued. This combined with a genuine Business
ren@micericsson.se, Jan Uhlander, 08-404 60
in engineering or economics and/or several years
understanding; visionary thinking and communi24, jan.uhlander@micericsson.se. Ansökan:
experience working with supply chain is required.
cation skills are key enablers in this job. You will
Strategisk Inköpare
Ericsson Microelectronics AB, N/P Sofia Geete,
report to Vice President Corporate Technology
164 81 KISTA, sofia.geete@micericsson.se.
Site Material
Sourcing.
Contact: Jan Schönbeck, +46 8 404 5336,
• Är du utåtriktad och har initiativförmåga, drivjan.schonbeck@era.ericsson.se. Application: Supkraft, helhetsyn och affärssinne? Då är du välERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
ply Project Manager, Ericsson Radio Systems AB,
Contact: Lennart Nilsson, Vice President Corpokommen att arbeta tillsammans med oss som
AH/R HF Helpdesk, 164 80 Stockholm, Hr.Helprate Technology Sourcing, 08-757 0210, mobile
Strategisk Inköpare inom området Site SoluLeverantörsutvecklare
desk@era.ericsson.se.
070-543 0565. Application: Product Area Manations.Genom Site Solutions kan våra kunder köpa
ger - R & D Consultants, Ericsson Radio Systems
till produktionsenheten
en komplett GSM Site, detta implementeras nu
AB, Elisabeth Sandström, KI/ERA/T/HS, 164 80
globalt
genom
det
koncernövergripande
proKistafabriken är Ericsson Radio Access ABs proERICSSON RADIO SYSTEMS AB, CÄVLE
STOCKHOLM, elisabeth.sandstrom@era.ericsduktionsenhet Vi finns i Kista och sysselsätter grammet TTC Global. Som Strategisk Inköpare
son.se.
hos
oss
får
du
totalt
inköpsansvar
för
ett
specifikt
omkring 800 personer av totalt ca 1400 anställInköpare
da vid Ericsson Radio Access AB. Fabrikens hu- produktområde. Detta innebär att du ansvarar för
marknads- och kostnadsanalyser, leverantörsavEricsson är den ledande leverantören i den nya vudsakliga verksamhet ärtillverkningav radioERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
telekomvärlden, med kommunikationslösningar basstationertillmobilnät. Kistafabriken förbere- tal, förhandlingar och logistikupplägg inom ditt
produktområde.
där tele- och datateknik kombineras med frihe- der för närvarande en produktväxlingtillandra
Corporate
ten för användaren att vara mobil. Med över
typer av radiobasstationer. Detta innebär mycket Vi vänder oss främst till dig som har en examen
100.000 medarbetare i 140 länder underlättar
stora förändringar för fabriken och alla inblanpå högskolenivå och erfarenhet av supply-frågor,
Program Manager
Ericsson kommunikationen för sina kunder, näto-dade leverantörer. Nuvarande produkter skall
marknadsföring eller inköp. Goda kunskaper i
Strategic
partnership and alliances are an imperatörer, andra leverantörer av teletjänster, fö- transfereras och nya leverantörer för högvolym- engelska i såväl tal som skrift är ett krav.Hos oss
portant part of Ericsson's strategy to build a proretag och konsumenter över hela värden. Cävle produktion skall byggas upp.
får du arbeta i nära samarbete med produktledfitable product portfolio and market success. The
har länge spelat en central roll för Ericssonkonning, design, leverantörer och övriga supplyorgaannounced partnership with Microsoft is one
cernen. Här tillverkas en mycket stor del av konnisationer.
such example. To manage and develop this type
cernens radiobasstationer. Produktionen präglas• För dig som jobbat som inköpare och vill få ett
Det är därför viktigt att du har en god förmåga
mer övergripande ansvar inom detta område,
of relationship Ericsson needs Corporate Proav hög automatiseringsgrad, ofta med spjuttill samarbete och att skapa nätverk. Du bör även
gram Managers Do you want to be one of them?
spetsteknik samt supplyflöden i världsklass. Här kan leverantörsutvecklare vara en ny utmaning.
ha
lätt
för
att
kommunicera
och
entusiasmera
din
finns också flera enheter som arbetar med avan- Som leverantörsutvecklare har du bl a ansvaret
omgivning.
cerad utveckling och konstruktion. Service Sour-för att: analysera och optimera vår leverantörsbas
• We have an open position as Corporate ProLåter detta intressant? Sök hos oss! VI kan ercing arbetar med upphandling av indirekt mate- säkra materialförsörjningen effektivisera logistikgram Manager; CPM to one of Ericsson's preferbjuda dig ett spännande och utmanande arbete I
rial och tjänster för verksamheten i Cävle. I dag flödet driva utvecklingsprogram med leverantöred suppliers of Software and OEM systems. The
en dynamisk och stimulerande miljö, med stora
rer. Du är kommersiellt ansvarig inom ditt områarbetar 5 personer på enheten och vi behöver
Corporate Program Manager has global responsimöjligheter till vidareutveckling.
de, vilket innefattar att förhandla, göra avslut
förstärkning.
bility for an Ericsson Alliance with a vendor. Do
samt upprätta avtal. Arbetet bedrivs i tvärfunktioyou have this background? To qualify for this job
nella team, vilket ställer krav på god samarbetsKontakta: Johan Schalin, 08-764 1981,070-673
you must have experience with relationship maförmåga och förmåga att presentera och förmed• Arbetsuppgiften som inköpare består i att upp4994, johan.schalin@era.ericsson.se, Elsa Brodin,
nagement of Customers or Vendors combined
la kunskaper.
handla material och utrustningar som vi behöver
human resources, 08-404 5169. Ansökan: Stratewith experience from Product Management or
i vår produktionsprocess, med tonvikten lagd på
gisk
Inköpare
Site
Material,
Ericsson
Radio
Vi söker dig som är civilingenjör/-ekonom med
Marketing.
större och mindre investeringsköp av teknisk kaSystems AB, LR/H la Pettersson, 164 80 STOCKerfarenhet av inköpsarbete eller har mångårig erYou should also have experience in both the
raktär. Du kommer att upprätta avtal med både
HOLM
farenhet inom inköpsområdet Du har goda kunTelecom and Datacom industry, combined with a
svenska och utländska leverantörer och fungera
skaper i engelska. Du är utåtriktad, strukturerad,
substantial knowledge of Ericsson on different lesom kommersiellt stöd till andra avdelningar indrivande, analytisk och resuftatinriktad.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
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tion. Vi är verksamma inom radioaccess system produkter, med inriktning på främst plåt Inom
för trädlös telefoni, basstationer, antennära pro- gruppen Inleveranskvalitet arbetar idag 19 perdukter och transmissionssystem för analoga ochsoner varav 12 personer inom ankomstkontroldigitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet len och 6 personer inom kvalitetssäkring med
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
finns i Kista och vi är idag ca 1400 anställda. In- mekaniska produkter för att erhålla en kvalitetsom Ericsson är RSA känt som ett okonventionelltsäkrad materialförsörjning av inleveranser från
men resultatinriktat företag. Så vill vi fortsätta att våra leverantörer.
vara. Vår kultur bygger på att vi klarar det omöjBusiness Unit TDMA Systems (BMOA) is one of
liga, det som ingen förut har gjort Vi säger om
• Du ska arbeta proaktivt genom att arbeta tillthe fastest growing business units within Ericsson
oss själva att vi ärttyhänta,snabbfotade, jordnäsammans med leverantörerAonstruktörer för att
Radio Systems. We are the market leader for wira, kundnära och uppfinningsrika. Det handlar
erhålla en tydlig kravbild. Du ska också vara inreless systems and services based on Dverkligen om passion för det vi gör.
köpssupport avseende kvalitetstekniska arbeten
AMPS/AMPS. Today, over 50% of the world's wiContact: Claes-Cöran Vestin, 08-404 50 22,
vid reklamationer och felutredningar från produkreless subscribers are served by TDMA
tion och från våra leverantörer samt legoleveranclaes-goran.vestin@era.ericsson.se, Lennart Nilssystems.BMOA Supply group is responsible for • Du kommer att arbeta med utveckling av nya
törer. I Dina arbetsuppgifter ingår att genomföra
son, 08-757 02 10,
BMOA's global supply strategy and operational arbetssätt och verktyg för RSAs enhet Supply
besök hos underleverantörerna för att granska
supply activities. The main responsibilities of the samt utveckling av nya Supply lösningar tillsamlennartnilsson@era.ericsson.se. Application: Corproduktionsprocesser samt kontrollinstruktioner
group are to set up the supply chain to ensure mans med Supply Chain Management produktporate Program Manager, Ericsson Radio Systems
för att kvalitetssäkra produktkraven samt granska
new BMOA products to be orderable, forecastab- ledning och inköp. I arbetsuppgifterna ingår även
AB, ERA/T/HS Elisabeth Sandström, Torshamnsspecifikationer för att erhålla relevanta krav som
le and deliverable. One critical part for the suc- projektledning för diverse angelägna projekt/progatan 23, 164 80 STOCKHOLM, elisabeth.sandger direkt återverkan på kvalitet leveranstid och
cess of BMOA Supply is to consolidate and con- blem.
strom@era.ericsson.se.
totalkostnad enligt Ericsson Nynäshamnsfabriduct business intelligence analysis of the global Vi söker dig som är civil- ingenjör/ekonom
kens mål.
demand. To do so we have a challenging open med inriktning mot logistik. Du har erfarenhet av
position for a highly qualified individual.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
projektledning för större och mindre administratiDu ska också stödja legoleverantörerna genom
va förbättringsprojekt Har du dessutom erfarenatt koordinera och driva kvalitetstekniska frågor
het av olika befattningar inom en Supply kedja,
gentemot konstruktionsavdelningen och leveran• The main activities are to: Consolidate global
såsom orderhantering, spedrtion, inköp, planertörerna av de ingående produkterna. AnkomstProduct Unit Base Transceiver Stations, GSM
demand. Conduct business intelligence analysis
ing och tillverkning, är detta en merit Det är en
kontrollen i Nynäshamnsfabriken ska Du stödja
systems har det totala ansvaret för radiobassta- of the global demand. Prepare supply and destor fördel om du har erfarenhet av Ericssons oravseende kontrollinstruktioner för ankommande
tioner baserade på GSM standard. Globalt sett ärmand capacity map. Communicate and present
ganisation, processer och administrativa system,
material samt i reklamationsfrågor. Vid projektsGSM det i särklass snabbast växande mobiltele- global demand.
särskilt SAP/R3. Goda kunskaper i svenska och
tart ska Du deltaga och granska produktkraven
fonisystemet Ericsson år alltsedan starten den
The BMOA Supply organisation is undergoing a
engelska, både tal och skrift är ett krav.
(ritningar/dokument) avseende produktkvalimarknadsledande leverantören. Vipa
successful change program including new protet/producerbarhet/verifierbarhet Du ska vara
Som person är du strukturerad, initiativrik, reInköp/Supply ansvarar för försörjningen till våra cesses and organisation. The candidate will have
stöd till Inköpsenhetens mekanikgrupp avseende
sultatinriktad, drivande och visionär. Du har också
basstationer såväl under utvecklingsarbetet som a high freedom to serf develop his/her work
kvalitetstekniska frågor. Du ska driva och koordiförmåga
att
analysera
problem
och
därefter
agera
under löpande produktion.
within the framework for the group. We work is
nera att utfallsprovning utförs i rätt omfattning
samt
att
du
är
utåtriktad
och
har
lätt
för
att
komconducted in an international environment We
och vid behov begära (skriva) dispens samt åtmunicera
och
samarbeta
med
andra.
Arbetet
are looking for a person with a customer orienta• Är du utåtriktad, nyfiken, affärsorienterad och
gärda (ÅB). Din bakgrund är gymnasial utbildställer
även
mycket
stora
krav
på
helhetssyn,
dvs
tion and analytical skills. In order to accomplish
har stor drivkraft? Då är du välkommen att arbeta
ning. Dina grundkunskaper bör vara inom mekaatt förstå hur våra olika processer och verksamyour responsibilities you should be a driving, retillsammans med oss som projektledare inom Innik med kunskaper i kvalitetsteknik, produkheter fungerar tillsammans och hur vi bör utvecksult-oriented
person
with
fluency
in
English.
You
köp/Supply. Din roll som projektledare är att ha
tionsteknik alternativt inom konstruktion.
la dessa för att få ett så bra resultat som möjligt.
easily
work
with
people
in
teams
and
have
good
totalansvaret för inköps- och Supplyfrågor i våra
communication and presentation skills. Experienutvecklingsprojekt Vi vänder oss till dig som
ce from business intelligence analysis is an adKontakta: Robert Staffas, 08-764 13 41, AnnaKontakta: Torbjörn Sjöstrand, 08-520 622 83,
kanske idag arbetar inom teknikområdet och ser
vantage. A degree in engineering or economics
Greta Eriksson, personal, 08-404 53 69. Ansökan:
torbjorn.sjostrand@era.ericsson.se, Ing-Marie Håen utmaning i att bredda din kompetens. Men vi
and/or several years working experience from
Medarbetare till Supply Development Ericsson
kansson, Personal, 08-520 624 11, ing-marie.hakan även se att du idag arbetar med liknande arsupply chain with special knowledge of forecast
kansson@era.ericsson.se. Ansökan: KVALIRadio Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11,
bete inom en inköps/supply-organisation och vill
and planning is required.
TETSSÄKRARE, Ericsson Radio Systems AB, PNHR,
164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se.
utveckla dig vidare med ett arbete som spänner
149 80 NYNÄSHAMN
över hela fältet från leverantör till kund. Du kommer att sitta med i projekten och påverka design
Contact: Jan Schönbeck, +46 8 404 5336. AppliERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
utifrån ett Supphy-perspektiv. Det innebär bland
cation: Mid Range Planner, Ericsson Radio
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
annat att du ser till att rätt leverantörer väljs samt
Systems AB, AH/R HR Helpdesk, 164 80 STOCKatt leverantörsbasen för dina produkter minimeHOLM, HR.Helpdesk@era.ericsson.se.
ras.
Corporate Sourcing is an organization continuvels. Some highlights of the task: This CPU will
be Ericsson'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 utilize the commercial strength of Ericsson. Ensure the business strategy
is implemented. Arrange and lead the Alliance
steering board meetings. Communicate Ericsson's vision, strategy and business to the vendor
and ensure that Ericsson is regarded as their preferred customer and partner.

AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 Stockholm, Jobb@rsa.ericsson.se.

Mid Range Planner

Projektledare Inköp/Supply

CEM Business Coordinator

Du kommer också att aktivt arbeta med produktkostnaden.Du kommer säkerställa att material finns för tillverkning av prototyper och se till
att kapacitet säkras hos våra leverantörer för förserie och serieproduktion. Du har även ansvaret
för att att ta fram planer för in- och utfasning av
produkten i produktion samt att se till att våra lokalbolag och kunder är förberedda på att ta emot
den nya produkten. Arbetet bedriver du i nära samarbete med produktledning, inköp, leverantörer, konstruktion samt våra produktionsenheter.

Leverantörsutvecklare
systeminköp

ously growing in importance. We are a Business
oriented unit consisting of ten major Product AreERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
as teams with responsibility for sourcing strategi-Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs proes and policies world wide. Corporate Sourcing isduktionsenhet Vi finns i Kista och sysselsätter
omkring 800 personer av totalt ca 1400 anställworking towards the common goal of maintaida vid Ericsson Radio Access AB. Fabrikens huning Ericsson as one major player in the Televudsakliga verksamhet är tillverkning av radioProduktenheten Wideband Radio Networks ut- coms world. Product area CEM (Contract Electrobasstationertillmobilnät För dig som jobbat
vecklar nya system och produkter för tredje ge- nic Manufacturing) is a unit responsible for utilisom inköpare och vill få ett mer övergripande
nerationens mobiltelefonisystem UMTS. Denna zing synergies and to optimize the supplier base
ansvar inom detta område, är det här en ny utfor
the
product
area
via
steering
groups.
Our
Allinya världsstandard bygger på WCDMA radiotekmaning!
ances
with
key
suppliers
are
managed
by
Corponologi och ATM transmission. Produktenheten är
placerad i Kista, Stockholm. Vi söker erfarna tek-rate Program Managers (CPM), with the goal to
niker som vill arbeta i inköpsteam med interna- develop the Allince to continue up in the value • Som leverantörsutvecklare kommer du att arKontakta: Carl-Axel Bengtsson, 08-404 5302,
chain. The CPM responsibility is to utilize synergitionell upphandling.
beta tvärfunktionellt och driva externa förbätt070 557 2374, carl-axel.bengtsson@era.ericses and to set and monitor supplier development ringsprojekt med vår leverantör. I arbetsuppgifterson.se, Tommy Einarsson, 08-757 3254,070 513
program targets via the supplier related team.
na ingår att utveckla samarbetet med utvald leve4838, tommy.einarsson@era.ericsson.se. Ansö• Då inköpsverksamheten inom WCDMA expanrantör och aktivt driva att vi har en leverantörsbas
kan: Projektledare Inköp/Supply, Ericsson Radio
derar, behöver vi utöka vår organisation med insom motsvarar våra krav på kvalitet flexibilitet
Systems AB, LR/H la Pettersson, 164 80 STOCKköpstekniker. Som inköpstekniker kommer du att
• The CEM Business Coordinator shall be releveransprecision, kapacitet och totalkostnad. Du
ingå som en del i ett inköpsteam. Du kommer att
HOLM, ingegard.pettersson@era.ericsson.se.
sponsible for supporting the CPM and coordinate
kommer även att aktivt utveckla/initiera förbättvara den tekniska kontakten gentemot leverantöthe Alliance work in the Alliance Steering Team
ringar i våra arbetsformer/metoder mellan proren men också vara ett stöd för våra utveckling(AST). This includes areas such as forecast supduktionsenheten och underleverantören, delta i
sprojekt Du kommer att göra produktkostnadsERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
plier development programs. Alliance homepage,
avtalsarbetet samt driva leverantörsutvecklingsberäkningar och delta i prisför-handlingar. Gentenegotiations and projects defined by ASB/AST.
team. Du kommer att arbeta med en global levemot utvecklingsprojekten och leverantörerna
The Business coordinator need to develop a
rantörsmarknad.
kommer du att koordinera produktdokumentagood knowledge of the suppliers in terms of buEricsson Radio Access AB (RSA), har en välkändtion, testkrav, produktionskrav, byggsättskrav mm.
Som person är du utåtriktad och har lätt för att
siness directions, economy, organization, maroch bred kompetens inom trädlös kommunikakommunicera och samarbeta med andra samt
kets, products etc to be able to support the Cortion. W är verksamma inom radioaccess system Vi ser gärna att du har erfarenhet av produkatt du har förmågan att övertyga och leda. I din
porate Program Managers.
för trädlös telefoni, basstationer, antennära pro- tion (kretskort eller system), komponenter, deroll som leverantörsutvecklare krävs dessutom att
sign,
layout
eller
produktdokumentation.
ErfarenYou
report
to
the
Director
of
Product
Area
CEM.
dukter och transmissionssystem för analoga och
du är strukturerad, initiativrik, resultatinriktad, drihet
av
arbete
inom
eller
gentemot
designprojekt
To
qualify
for
this
job
you
must
be
interested/exdigitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet
vande och visionär. Arbetet ställer mycket stora
perienced within sourcing related areas. We also
finns i Kista och vi är idag ca 1400 anställda. In- är önskvärt, men dina personliga egenskaper är
krav på en helhetssyn, det vill säga att förstå hur
av
större
vikt
Det
krävs
att
du
har
ett
mycket
want
you
to
have
a
highly
developed
business
om Ericsson är RSA känt som ett okonventionellt
våra olika leverantörer, processer och verksamhestarkt
sinne
för
teknik,
analytisk
förmåga,
drivkraft
understanding,
visionary
thinking,
good
commumen resultatinriktat företag. Så vill vi fortsätta att
ter fungerar tillsammans och hur vi bör utveckla
nication skills, well-organized and a high social
vara. Vår kultur bygger på att vi klarar det omöj- och förändringsvilja. Du måste kunna arbeta
dessa för att få ett så bra resultat som möjligt.
självständigt
men
också
i
team.
Resor
ingår
i
arcompetence.
liga, det som ingen förut har gjort Vi säger om
Lämplig bakgrund är civilingenjör eller motsvabetet
eftersom
våra
leverantörer,
utvecklingsenoss själva att vi är ffyhänta, snabb fotade, jordnärande, som du gärna har kompletterat med en
heter
och
produktionsanläggningar
finns
utspridra, kundnära och uppfinningsrika. Det handlar
Contact: Patrik Knutsson Director Product Area
kommersiell utbildning. Du har flera års erfarenda
över
hela
världen.
Den
internationella
miljön
verkligen om passion för det vi gör.
CEM, +46 8 585 303 22,
het av kommersiellt inköpsarbete och leverankräver att du behärskar engelska flytande i tal
patrik.knutsson@etx.ericsson.se, Börje Jutörsmarknader. Goda språkkunskaper i svenska
och skrift
nestrand, +46 8 585 303 32,
och engelska i tal och skrift är ett krav.
• Vi söker en projektinköpare som ska arbeta
borje.junestrand@era.ericsson.se. Application:
med uppstartningsaktiviteter av produkttillverkCEM Business Coordinator, Ericsson Radio
Kontakta: Johan Smidner, 08-404 23 13,
ning hos våra underleverantörer.
Kontakta: Jonas Ekholm, 08-757 33 67, MadeleiSystems AB, Charlotta AkerströmKI/ERA/DSP/SH,
johan.smidner@era.ericsson.se. Ansökan: InköpsLämplig utbildning är civilingenjör eller motsvane Koch, personalchef, 08-757 17 49. Ansökan:
164 80 Stockholm,
tekniker
till
strategiskt
inköp,
WCDMA,
Ref
nr
rande kompletterat med kommersiell utbildning.
Leverantörsutvecklare systeminköp, Ericsson Racharlotta.akerstrom@era.ericsson.se.
R/H1377,
Ericsson
Radio
Systems
AB,
ERA/R/HS
Du har flera års erfarenhet av kommersiellt indio Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164
Inger
Holmgren,
164
80
STOCKHOLM,
köpsarbete samt erfarenhet av avtalsskrivning för
93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se.
ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se.
projektupphandling och/eller outsourcing. Goda
ERICSSON
RADIO
SYSTEMS
AB,
NYNÄSHAMN
kunskaper i svenska och engelska, både tal och
skrift Vi tror att du är en visionär som kan analyERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, BORAS
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
sera och agera. Du är drivande och initiativrik och
har lätt för att kommunicera och samarbeta.
Ericssons fabrik i Nynäshamn, med cirka 800 anställda,tillhörEricsson Radio Systems AB och ingår i affärssegmentet Nätoperatörer. Vi tillverkar På Boråsfabrikentillverkashuvudsakligen radiKontakta: Arne Holmberg, 08-757 58 83, Annaprodukter för radiobasstationer och mobila data- olänkar, antennertillmobiltelefon! och andra
Greta Eriksson, personal, 08-404 53 69. Ansökan:
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkändsystem. Till Inköpsenhetens grupp Inleveranskva-produkter för telekommunikation. MINI-LINK är
Projektinköpare Supply, Ericsson Radio Access
och bred kompetens inom trådlös kommunika- litet söker vi en kvalitetssäkrare för mekaniska den största produkten, en kompakt digital radi-

Inköpstekniker till
strategiskt inköp, WCDMA

Projektinköpare Supply

KvalHetssXkrare

Medarbetare till
Supply Development

Inköpare
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olänk som används som alternativ till kabel vid
överföring av telefoni och data.
• Vi söker en person som kan arbeta med logistik mellan SP/M och leverantörerna. En person, som tar nödvändiga kontakter för att upprätthålla och utveckla leverantörens leveransprecision. Befattningen består av att Du utifrån målen, ostörd leverans och hög kapitalomsättningshastighet, skall styra produktflödet Arbetsuppgifter: Framtagning av logistiklösning tillsammans
med leverantören. Tillsammans med strategiskt
inköp göra avtal med leverantören. Hålla daglig
kontakt med leverantörer som gynnar det långsiktiga arbetet. Problemlösning. Uppföljning. Förbättringsprogram mm. Dina egenskaper; goda
kunskaper i svenska och engelska. God samarbetsförmåga. Pedagogisk läggning, lätt för att förmedla budskap. Analytiskt och logiskt tänkande.
Förmågan att hantera många ärenden samtidigt
Förmåga att samla in och söka nödvändig information.
Formella krav: Gymnasiebakgrund (gärna tekniskt gymnasium), engelska och datavana. Tidigare erfarenhet av inköp och/eller planering är
meriterande.
Kontakta: SP/MIC Anna Renhäll, 033-179 638,
SP/Z Helena Bredberg, 033-197 916. Ansökan:
Inköpare, Ericsson Microwave Systems AB, Personalenheten, Box 22150, 504 12 BORAS.

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ

Qualitysourcing
Ericsson Utvecklings AB (UAB) is the headquarters for the core product unit Network Core Products, CNCP. The unit is primarily working with
both packet and circuit switched systems for
both mobile and fixed networks for Business segment Network Operators and Service Providers.
Unit Z is responsible for Sourcing activities within
CNCP, focusing on TTT and TTM parts. Several
aspects must be taken into account when we
choose a new supplier. In assessment of the capabilities of a supplier it is important that we e.g.
focus on quality and environmental issues.
• We are now looking for a person that will coordinate our work in these areas.Your task in this

will be to assess our new our suppliers in cooperation with the strategic purchasers. You will
also represent the unit in relevant fora regarding
these issues.The tasks will offer good opportunities for contacts within Ericsson as well as externally.We offer you a great challenge within an
area of vital importance to UAB. You will work in
a very business oriented environment.
To qualify for the job you must be
interested/experienced in sourcing as well as in
quality and environmental related issues. Experience, as lead auditor is meritWe believe that you
have a good technical background with
quality/environmental profile. You are business
oriented and you are able to combine this in the
work. As a person you have excellent social skills,
are open-minded and enjoy co-operating System
and product knowledge is also an advantage as
well as Ericsson knowledge.
Contact: Lars Johnson, Procurement Operation
Development 08-727 3505, LeH Persson, Procurement Operation Development, 08-727 3198.
Application: Q/Miljö på Z, Ericsson Utvecklings
AB, Birgitta Friis, Box 1505 125 25 Älvsjö, birgitta.friis@uab.ericsson.se.

market, who takes pride in making it all fit together, and who gets a kick by using the latest in
communication tools and channels, and see it
work: we have the job for you.
You will be joining a team of about ten professional marketing communicators. We handle the
marcom launches of all products, solutions and
concepts of everything from enhanced GSM to
WCDMA and EDGE for Mobile Internet all in close cooperation with the various product units.
Briefly, our formal requirements on you are:
formal education in information/communication
minimum of three years of hands-on marcom
work, skilled project leader, experience in strategic marcom work, preferably worked in advertising/web agency.
Our environment is never stable, and shall not
be. It is important that you look upon a hectic
and sometimes seemingly chaotic marketplace
as an opportunity to find new ways to be the
first, and thereby beat the competition.
Contact: Urf Lesley, Director of Marketing Communications & PR, Mob: +46 8 585 34 454,
ulf.lesley@ericsson.com. Application: Marcom
Project Leader, Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/LFH Ann-Britt Stillberger, 164 80 Stockholm, ann-britt.stiHberger@era.ericsson.se.

KOMMUNIKATION
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KATRINEHOLM

Marcom Project Leader

Kommunikatör

The mobile market is rapidly moving into "Third
Gear" (3C). The task for Marketing & 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 operator
business cases, market business opportunities,
value argumentation, price models and price
strategies, marcom & PR, events, market launch
and FOA strategies. User Group Management
and Mega Networks.

Supply Unit Mediacom i Katrinehom är Ericssonkoncernens globala försörjare av högteknologiska medicacomprodukter - produkter som hanterar data, röst och videokommunikation över internet Vi tar ett helhetsansvar från produktutveckling, leverans och installation av härd- och
mjukvara, till utbildning och försörjning under
produktens livstid. Vårt mål är att bli den självklara leverantören av kompletta lösningar för
tjänster på E-marknaden. Korta ledtider och
snabba förändringar präglar vardagen, vilket
kräver en kontinuerlig kontakt med våra kunder
världen över. Ericsson i Katrineholm är en världsaktör att räkna med genom produktens hela livscykel.

• Is your secret desire to bring 3G to the world?
We are looking for creative and professional marcom project leaders. If you are a skillful communicator who gets all excited by seeing your messages getting through the clutter in the noisy

• Du kommer att arbeta med kommunikationsuppgifter såsom t ex framtagande av material,

utveckling och produktion av interaktiva presentationer/multimedia. Du kommer att arbeta med
inter- och intranet
Vi tror att du är informatör med inritkning mot
webdesign eller interaktiva medier. Du bör också
ha kunskap i Director, Shock wave, Flash, Photo
Shop och lllustator.
Kontakta: Eva Hetting, 0150-58 129, eva.hetting@era.ericsson.se. Ansökan: Kommunikatör,
Ericsson Radio Systems AB, KH/ERA/DSP/AK/UH,
Box 193, 641 22 Katrineholm, johanna.norrbom@era.ericsson.se.

KVALITET
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, GÄVLE
Ericsson är den ledande leverantören i den nya
telekomvärlden, med kommunikationslösningar
där tele- och datateknik kombineras med friheten för användaren att vara mobil. Med över
100.000 medarbetare i 140 länder underlättar
Ericsson kommunikationen för sina kunder-nätoperatörer, andra leverantörer av teletjänster, företag och konsumenter-över hela värden.
Gävle har länge spelat en central roll för Ericssonkoncernen. Här tillverkas en mycket stor del
av koncernens radiobasstationer. Produktionen
präglas av hög automatiseringsgrad, ofta med
spjutspetsteknik samt supplyflöden i världsklass.
Här finns också flera enheter som arbetar med
avancerad utveckling och konstruktion. Enheten
Kvalitetsäkring arbetar med att utvärdera och utveckla våra leverantörer inom kvalitetsområdet
Vi söker nu ytterligare medarbetare.

Kvalitetstekniker
• Arbetet består bl a av att utvärdera och utveckla våra leverantörer inom kvalitetsområdet Vi
medverkar i projekt för introduktion av nya produkter samt arbetar i team som ansvarar för att
säkra materialförsörjningen.
Vi söker Dig som har högskoleutbildning /gymnasieutbildning inom områdena maskin, el, tele
eller elektronik samt helst erfarenhet av kvalitetsarbete. Revisorkunskaper inom ISO 9000 och
ISO 14000 är meriterande. Din personlighet är
viktig för oss. Vi värdesätter god förmåga till samarbete och kommunikation. Du tycker om nya
utmaningar och miljöer, är flexibel, målinriktad

Are you willing to share
your knowledge with others?
Established in June 1999, Ericsson Services is the new
name for service excellent within Ericsson, a business
Unit in the Network Operators & Service Providers If you are a pedagogue with a technical/scientific
or a technician with a pedagogical
segment. Ericsson Services combines the best elements background
of
SO's service unit network to create a single focused interest, we can offer you a job. If you enjoy
growth and maximize business opportunities well into sharing your knowledge with others and want to
the new millenium. To find out more about this new broaden your own competence, you will enjoy
force in service solutions please visit our website at: working with us.
bttp:l lericssonservices.ericsson.se
You can find more information about
Ericsson Education Europe on
Developing competence broadens people's horihttp://education.ericsson.se/europe
zons. It enhances business efficiency and techno-

Trainers/Instructors

logical development, and it opens the path to
endless opportunities. Ericsson Education Europe
is a unit within Service Product Unit Ericsson
Education. We offer proactive and competitive
competence development solutions for Ericsson's
employees and customers within the Operator
Segment, mainly within the EMEA region. We
are experts on training within the area of design,
planning, implementation, installation, operation and development of tele-and datacom networks within both fixed and mobile systems.
We develop and offer learning products and
solutions, both theoretical and practical.

Send your application to:
Ericsson Radio Systems AB
Carola Löding
164 80 Stockholm
carola.loding@era.ericsson.se

Please contact us and we will tell you more
Britt-Mari Eriksson
britt-mari.eriksson@era.ericsson.se
phone 08-757 14 21
Jonas Ernfors
jonas.ernfors@era.ericsson.se
phone 08-404 79 29
Ulrik Andersson
ulrik.andersson@era.ericsson.se
phone 08-404 26 31.

Make yourself heard
ERICSSON

^
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och en god problemlösare. Tjänsterna medför resor såväl inom Sverige som utomlands varför goda kunskaper i såväl svenska som engelska, både
i tal och skrift behövs.

vities such as participation in public exhibitions, English. Spanish or Portuguese is an advantage.
conferences, sponsored events and customer
This position will offer you the possibility to work
events with stands, advertising, speakers and de-in a stimulating international environment with
monstrations.
excellent possibilities for personal development.
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, TELEFONPLAN

Regional Marketing
Manager

The Marketing Communications & PR unit will
Established in June 1999, Ericsson Services is the
capture the # / position in the JC world, and will Contact: Håkan Olsson, +46 8 757 01 59. Applinew name for service excellence within Ericsson,
cation: BUSINESS AND SALES SUPPORT - MOBIdo it with products like WCDMA/UMTS, EDGE,
a Business Unit in the Network Operators & Sermobile Internet GPRS, and WAP. Yet, we'll secure LE INTERNET, Ericsson Radio Systems AB,
vice Providers segment Ericsson Services combiand promote current GSM expansions to further KI/ERA/AH/R HR Helpdesk, 164 80 Stockholm,
nes the best elements of OS's service unit
improve market share and support profitable sa- HR.Helpdesk@era.ericsson.se.
network to create a single focused organization.
les, as well. We're seeking a manager to handle
The result a dynamic resource which aims to
our message and trademark work in the unit,
build on our impressive sales growth and maximainly to strengthen the market message
mize business opportunities well into the new
wmKmmmmKmmmmKmmmBmmmmmmm among our customers. We want you to develop
millennium. To find out more about this new forand coordinate the overall market message, to
secure a unified market message. Working with 7he ticket to the UMTS train is expensive for the ce in service solutions please visit our website at:
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
both product units and corporate representati- operators. Limited number of licensees and auc- http://networkoperators.ericsson.se/services/
Bakom varje mast finns en Radiobasstation och
ves, you will also be responsible for naming and tions will lead to sky-high prices only to get the
bakom varje Radiobasstation finns ett utveckchance to deploy a UMTS system. In order for
trademark issues.
• For the EMEA (Europe, Middle East and Africa)
lingsprojekt Pä vår produktenhet Base Transceiour customers to understand the economic impliregion, we are looking for a Marketing Manager
ver Stations (BTS) med ca 1800 personer, utcations for UMTS, they need to develop their bubased in Stockholm. The Regional Office is revecklar och säljer vi basstationer för GSM. Vi sat- • You are a university grad, preferably in busisiness case, understanding all revenues, annual
sponsible for the entire Services within Network
sar målmedvetet på att utveckla kvalitetsproduk- ness with a marketing emphasis, and have a lot
costs and investments generated by introduction
Operators & Service Providers, i.e. GSM-, Wireline,
ter och riktar nu in oss pä att vidareutveckla vår
of marketing communications experience. Having
of a totally new mobile system, used not only for
TDMA and WCDMA-systems and Datacom
produktfamilj för att klara EDGE, IP och många
some experience in trademark issues is a definite
voice but also for data and multimedia. This is a
Networks and IP Services. Our overall objective is
nya applikationer, verksamheten omfattar hela plus. You have the maturity to drive numerous
complex task, and we need to help them. This is
to meet the needs of our customers and expand
processen från Systemering via Design och Veri- projects at the same time, while being creative,
where LF/PB Operator Business Case Analysis
our service business. In EMEA Regional Markefiering till Produktion, Produktintroduktion och Ef-goal oriented, and hip to teamwork (that is, you
has its mission.We develop a tailor-made operating, we are a small, dedicated team looking for a
termarknad. Projekten styrs enligt PROPS, men work effectively among groups). You listen well,
tor business case, jointly with the operators, in
new colleague due to the continuous expansion
är av olika karaktär beroende på om utveckling- like people, and communicate effectively.
the form of short workshops. We focus on facts
of Services.
en rör ny teknik, ny hårdvara, ny mekanik eller
and figures, and as much as possible avoid
nya software features.
As a Regional Marketing Manager for Services,
buzz-words as "walking up the value chain".
Contact: Eva Andersson, +46 8 764 1819,
Instead we quantify anything that's at all measu- your responsibility will include: Influence Market
eva.andersson@era.ericsson.se. Application: MesUnit Marcom plans to have more focus on Servirable, and this has given us a creditability
sage and Trademark Manager.
ces. Actively contact Market Unit Marcom Manaamong our customer.
• Vi behöver nu förstärkning med ett par nya
gers to initiate local activities for Ericsson Sen/imedarbetare till kvalitetsstaben på PU BTS, där
ces. Plan and co-ordinate local marcom activities
arbetsuppgifterna kan rikta sig både mot linjewith Market Units such as exhibition participa• We now look for more members of the team,
verksamheten och utvecklingsprojekten. Det betion, customer workshops, speakers at seminars,
with excellent analytical skills, a degree in Engityder att vi som jobbar i gruppen har lite olika
mailings, inserts, advertising, etc. Participate in
neering and/or Economics and a strong commu• We are now looking for a Project Manager,
profiler, men för att bredda vår kompetens försöregional product launches. Hold overview prenicative edge. You also need to be pedagogic, as
Speakers. The tasks at hand are: Drive an Ericsker vi att rotera jobben och att lära av varandra.
sentations of Ericsson Sen/ices. Write brief stories
these analyses are complex, not only to undersson Executive Speakers Club. Organise annual
Vi har också ett nätverk för information och kunon events and success stories.
tand but also to describe. Of course you need to
Ericsson speaker event Co-ordinate speaker preskapsöverföring i kvalitetsfrågor. På så sätt ser vi
have a team building attitude, and fluency in
We believe that you should have relevant expeparation internally. Secure Ericsson speaker partiökade möjligheter att utvecklas inom området
written and oral English. The position is associarience preferably from telecoms industry and/or
cipation with external conference organisers. Rekvalitetssäkring. Vill du använda dina yrkeskunted
with
frequent
business
trips,
mainly
within
services. You should have good presentation and
sponsible for updating/develop qualified speaskaper från sw-design eller -verifiering i nya samWestern Europe.
communication skills, an interest to leam more
kers' list speech library.
manhang, så är du välkommen att kontakta oss.
about Ericsson Services and be open to occasioYou will be working in close co-operation with
Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna kommer att
nal travelling. A drive to get things done is anotother Ericsson companies, product units and subContact: Karin Johansson, +46 8 404 27 71, kakopplas till säkring av sw-kvalitet, tex. kvalitether of your characteristics. You should also have
contractors. As part of the team you must be an
rin.e.johansson@era.ericsson.se. Application:
smätningar och förebyggande åtgärder, som rör
an degree in marketing, industrial economy, marenthusiastic result oriented, supportive and creaOperator Business Case Analyst, Ericsson Radio
utveckling av BTS mjukvara.
ket communications or similar. You will work clotive team player and above all be both an efficiSystems AB, KI/ERA/LFHS Ann-Britt Stjllberger,
Kvalifikationer: Dina kunskaper om programsely with your colleagues in the Marketing group,
ent and effective administrator. You must be
164 80 Stockholm, ann-brittstillberger@era.ericsvaruutveckling är det viktigaste. Du har högskoour BU Marketing group and Marcom Managers
fluent in English (spoken and written), and have
son.se.
leexamen, är Lex. systemvetare eller civilingenjör
at Market Units.
ability to work under pressure to meet deadlines.
och har (något års) arbetslivserfarenhet, helst
You like to travel, have good Ericsson knowledge
ifrån projektarbete. Du måste också trivas att aras well as experience of marcom.
Contact: Henrik Albrecht, +46 8 719 4673. Applibeta med människor och tro på det du gör. Erfacation: Ericsson Radio Systems AB, HF/ERA/GHS
renhet av att undervisa och att leda en grupp är
Inger Pettersson 126 25 STOCKHOLM, inger.petContact: Sten Yondt, Manager, Event Marketing,
en merit Kunskaper i statistiska metoder är ett
The Business Unit TDMA Systems, is the market tersson@era.ericsson.se.
+46 8 764 1688, sten.yondt@era.ericsson.se, Per
plus men inte nödvändigt
leader for mobile telephone systems and serviF Andersson, Teamleader, Event Marketing, +46 8
ces based on TDMA standards. Our main mar757 1529, per.f.andersson@era.ericsson.se. Applikets are in North and South America. Globally,
cation: Project Manager, Speakers - Event Markeover 9000 people work together toward the sucting, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LFH
cess of this dynamic unit
• Har du arbetat med utveckling av kvalitetsAnn-Britt Stjllberger, 164 80 Stockholm, annsystem enligt ISO9000 eller har du andra erfarenOur main objectives at Ericsson Services- ESRObrittstillberger@era.ericsson.se.
heter av kvalitetssäkring, tex. som kvalitetsingenEMEA Integration Center is to deliver Internet
• We are looking for an energetic and enthusijör i ett projekt, är du välkommen att söka denna
and Datacom Network Integration in atimeand
astic project manager to be a member of the
tjänst
cost efficient way, and at the sametimesatisfy
Events team! You will manage the project flow,
Arbetsuppgifter: Vidareutveckla vårt verksamour customers with high quality work within the
execution and development of corporate exhibihetssystem. Utföra interna kvalitetsrevisioner. VaEurope, Middle East and Africa region. We are a
tions for TDMA Systems. You will also act as a
ra facilitator vid tex. riskanalys och orsaksanalys,
young, flexible and high-speed organization
consultant to Market Units, and provide them
The wirefess communications field is one of the
7MT. Utveckla och hålla grundkurser i vår gransklocated at Telefonplan.
most dynamic and expansive industries of this with relevant TDMA Systems exhibit material and
ningsteknik och vår PROPS-applikation. Förstå
century. New venture Sales S Business Support messages, and reinforcing use of the Ericsson
och stötta i arbetet med mål och mätdata som
corporate branding.
within TDMA is responsible for capturing new
• We are now looking for Regional Network Inrör produkten och utvecklingsprocessen.
business in the Americas. The opportunities we
The best candidate for this position will be able
tegrators, who will support local units at complex
Kvalifikationer: Du är ingenjör och har arbetat
pursue are mainly for Third Generation Systems to work well in a team and at the same time take
Internet and Datacom solutions, containing WAP
med kvalitetssäkring tidigare. Du har erfarenhet
(EDGE) and new licenses for TDMA With it's
the intiative to get the best results for the BusiGateway, IP-Telephony, iPulse, Internet Advertiav kvalitetsrevisioner. Erfarenhet av att undervisa
strong entrepreneurial spirit the TDMA Systems ness Unit You will be responsible for setting the
ser, Directory Access Gateway, ANxDSL and third
och att leda en grupp är en merit Din förmåga
business unit has established itself as a leader
goals and objectives for TDMA participation in exparty products as Cisco, 3Com, Bay etc A suitabatt ta initiativ och att arbeta självständigt är viktig.
within the Ericsson group to meet challenges of hibitions, coordinating and managing the budget
le candidate should have at least 1+ years experitoday and tomorrow in this dynamic wireless
supply and production of exhibition materials,
ence within the Internet and Datacom areas, for
communications market
Kontakta: Ann-Christin Jäderholm, 08-4042459,
coordinating with other business units and the
example installation, integration and/or support
ann-christin.jaderholm@era.ericsson.se, C-C Suncorporate or market project manager. As requiof IP-telephony, Cisco or Broadband solutions as
Business and Sales Support is responsible for
red, you will also coordinate or manage relevant
dquist 08-7573215, cAXD (ATM), ANxDSL or equivalent.
the professional support of today's Mobile Interdemo systems, booth staffing and booth staff
g.sundquist@era.ericsson.se. Ansökan: SW QualiYou should also have strong problem solving
net Solutions and the coming 3rd Generation
training. You will be expected to measure results
ty Manager eller Quality Manager, Ericsson Radio
skills, result oriented, have the ability to listen,
Systems towards the Market Units. The scope of
against objectives for concrete evaluation of actiSystems AB, LR/H la Pettersson, 164 80 STOCKcustomer focus, and good communications skills.
our task covers end-to-end system solutions invities.
HOLM, ingegard.pettersson@era.ericsson.se.
Knowledge within Telecom is a benefit but not a
cluding Core Network, Radio Accesses, ApplicaYou hold a Masters degree in marketing/busimust. We will develop your competence with
tions and Terminals. We are now searching for
ness/communication and have knowledge of the
courses and on-the-job-training within the areas
team players to be a part of our team working
that you need to develop. The job includes travelwith the overall System offering in this new chal- wireless communications industry. An
ling within the Europe, Middle East and Africa relenging world. You will be responsible for provi- established contact network and experience
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA
within Ericsson is an advantage. You have strong
gion and direct contact with our customers.
ding sales and technical support and you will
work closely with sales teams and product units interpersonal skills and the ability to contribute
effectively in meetings. You have excellent time
to secure our business in markets worldwide.
Contact: Mathias Danielsson, +46 8 719 77 24.
Your main task is to promote our Mobile Internet management skills and are able to handle mulApplication: ESRO-EMEA Regional Network Integtiple
projects
and
short
deadlines.
You
have
the
The mobile market is rapidly moving into "Third Solutions by participating in customer meetings,
rator, Ericsson Radio Systems AB, HF/ERA/GHS
desire to travel at least 30%. In your capacity as
Gear" (3G). The task for Marketing & Launch at giving presentations of new system solutions, anInger Pettersson, 126 25 STOCKHOLM, inger.petan
Ericsson
representative
during
global
exhibiBMOG is to globally market GSM, GPRS, EDGE swering customer questions and actively support
tersson@era.ericsson.se.
tions,
you
have
a
professional
image.
Fluency
in
and UMTS. We will, together with Product Marke-tender preparations.
English is required. Fluency in Spanish and/or
ting, ensure that Ericsson will be the leader in
• Candidates for the position should have a uniPortuguese is an advantage.
3G. This is achieved by excelling in market stra- versity degree or similar with experience from
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
tegy, generic market analysis, generic operator the cellular and/or datacom industry. You should
SOLUTIONS MANAGER UMTS
business cases, market business opportunities, be business minded with strong perseverance
Contact: Markus Orvelind, ERA/AM/IEC, +46 8
ERA/LN has established a dedicated team for ravalue argumentation. Price models and Price
764 1889. Application: PROJECT MANAGER,
and drive, willing to share information and ideas.
pid and focused efforts in improving the workfstrategies, marcom & PR, events, market launch It is required that you have good communication
EVENTS TEAM, Ericsson Radio Systems AB, AH/R
low and technical content when creating UMTS
and FOA strategies. User Group Management
HR Helpdesk, 164 80 STOCKHOLM HR.Helpdeskills leading to comprehensive and constructive
system proposals. The target is to win new
and Mega Networks. The Event Marketing team presentations of complex problems and situask@era.ericsson.se.
contracts, and ensure that diversified customer
is responsible for providing marketing event acti- tions. You are able to express yourself freely in
Kontakta: Kjell Leiwert, 026-15 94 96,
kjell.leiwert@era.ericsson.se. Rolf Martinsson
026-15 92 67, rolf.martinsson@era.ericsson.se,
Arne Lindgren, 026-15 62 87,
ame.lindgren@era.ericsson.se. Ansökan: Kvalitetstekniker, Ericsson Radio Systems AB, PC/HP
Anette Redling, Box 6206,800 06 GÄVLE, anette.redling@era.ericsson.

Operator
Business Case Analyst

SW Quality Manager

Manager, Speakers Event Marketing

Project Manager,
Events Team

ESRO-EMEA Regional
Network Integrator

Quality Manager

Business And Sales Support
- Mobile Internet

Message and
Trademark Manager

requirements are acknowledged by development
organisations. Our improvements projects must
be rapidly implemented, responsive to a very volatile business environment and truly add considerable effect in winning the business.
• You'll act as a pioneer in new territories and
must therefore: Have several years of experience
from system sales, or from operator-close product management Have a wide technical knowledge of cellular systems, or of datacom industry.
Proven result orientation and proven business
skills. Be fluent in written and oral English, preferably also in other major languages.
Contact: Zoltan Paska, +46 8 757 14 35,
zoltan.paska@era.ericsson.se, Jan Björson (human resources), +46 8 585 338 72, jan.bjorson@era.ericsson.se. Application: Solutions Manager UMTS - A winning kernel, Ericsson Radio
Systems AB, Kl/ERA/LN/HA Lise-Lotte Ramneby,
164 80 Stockholm, lise-lotte.ramneby@era.erics-

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Product Marketing Manager
- Network MGMT
Marketing and Sales Support is a unit within the
Product Unit CSS. We are responsible for product
marketing and global market and sales support
of the CSM Switching System and the UMTS Core
Network. Our main task is to support New and
Key Account Management in the sales of core
network products and solutions.
• We are looking for marketing and sales oriented persons with a good technical understanding of Network Management, O&M or CSM switching. The work includes development of product marketing material, such as product descriptions, marketing guides, business cases and presentation material. Another task is to work closely together with New and Key accounts in all
phases of the sales process, this includes for example customer presentations, tender and negotiation support
You have experience in the area of marketing
and sales support and a good understanding of
CSM system. The position entails extensive contacts with the Ericsson sales organisation and
customers and you must be prepared to travel.
You are result oriented, creative and willing to take initiatives. Communications skills and fluency
in English are important The position is located
in Kista.
Contact: Johan Dahlström, +46 8 757 2421, johan.dahlstrom@era.ericsson.se. Application:
PRODUCT MARKETING MANAGER - NETWORK
MGMT, IN178, Ericsson Radio Systems AB, LX/HS
Ann Beer, 164 80 STOCKHOLM,
ann.beer@era.ericsson.se.
IMI »MliilllilllllllllllllllllillliillllillllliHilllliilillHlilil ITi'l
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

Price Manager SCSA
The new organization PU Service Capability Servers and Applications (SCSA) is responsible for
bridging the IT and Telecom worlds. We are driving global standards 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 service solutions for mobile
and fixed operators and service providers. Today
SCSA work with IN services, Call Centers and INplatforms and Capability Servers,and is now
focusing on the Open Service Architecture for the
3C networks, and is now focusing on the Open
Service Architecture for the 3C networks.
The Product Unit Service Capability Servers &
Applications (PU-SCSA), working with 4 Business
Units, is looking for a person willing to take on
exciting challenges as a Price Manager.
In this position you will analyze Ericsson's and
SCSA's worldwide pricing structures and price levels. You will build up an in depth knowledge
about different markets, trends and technological differences in Wireline, Mobile and Data
networks. You will be involved in defining pricing
strategies, pricing of new products, deployment
of pricing strategies, support the sales organization with pricing argumentation's, price comparisons 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 comparison
models and you will work in close cooperation
with the sales representatives and the product
managers within the product unit
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• We are looking for a person with university degree or equivalent with excellent analytical skills,
a good business sense and an affinity with high
tech products and services. Fluency in English is
required. The person we are looking for is selfmotivated, ambitious, out-going and mature. The
Price Manager will be located in Stockholm.
Contact: Thomas Van Bunningen, Mgr Business
& Technology Development, +46 8 40 494 07,
thomas.van-bunningen@era.ericsson.se, Geir
Krogstad, Price Manager, +46 8 719 53 54,
geir.krogstad@era.ericsson.se, Anna Sandström,
Human Resources, +46 8 719 54 93, anna.sandstrom@era.ericsson.se. Application: Price Manager SCSA Ericsson Radio Systems AB,
SG/ERA/LU/HR, 164 80 Stockholm, marie-louise.rogsater@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

New Position At GSM
Systems - E-Business
E-business is becoming increasingly important in
the way we support our customers, and we expect this trend to accelerate. The potential value
for both our customers and Ericsson is significant, and there is a need to act fast To ensure
we can capture this opportunity, we are launching a CSM systems E-business effort Our objective is to provide a broad range of applications to our customers, e.g., online product information, online ordering, product Configuration,
user communities. The responsibility given is to
co-ordinate ongoing BMOC e-business activities,
to act as a catalyst to accelerate and leverage
ongoing efforts, and to co-ordinate with the
Ericsson corporate E-commerce initiative. It will
also work together with Market Units and in partnership with customers creating a common GSM
systems interface. Our goal is to be one of the
main operators within e-business and we are
looking for competent persons who will help us
achieving our goal. Today we already have more
than 40 customers and suppliers connected to
our Extranet
• We are looking for the following position: Manager, Implementation and Support The e-business is about to help and support our customers.
We will do that by creating a range of new solutions. We need you who have the skill to test and
verify that our e-business pages are attractive, safe and intuitive. Your responsibility will contain
tasks like confirming that the customer requirements have been implemented, suggest and write test methods, be responsible for the testing
work, analyse and document the results. Another
important task is to be responsible for the dairy
support concerning each customer's specific
needs.
To be able to function well in your role as a
Test- & Verification manager you should have
worked as a manager for some years and be excellent at leading personnel. You are proud to lead projects and reach results within time limits.
You have a M.Sc/B.Sc. degree in telecom, datacorn, electrical engineering or physics. Professional experience from tele/datacom is required.
You have a broad general technical knowledge
and preferably a deeper knowledge in one or a
few relevant fields. It is necessary to both be able
to work with detailed technical analyzing and also having a broad perspective on business and
technical matters. You are able to discuss and
write in English. You are an outgoing person that
likes to help and work with people and you also
like taking initiatives and drive projects.
Contact: Vaughan Henry, +46 8 585 328 85, Per
Andersson, +46 8 404 59 96, Lars Selenius, +46
8 404 20 84. Application: NEW POSITION AT GSM
SYSTEMS - E-BUSINESS, Ericsson Radio Systems
AB, KI/ERA/LH/S Ewa Strandendahl, 164 80
Stockholm, ewa.strandendahl@era.ericsson.se.
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

3G Solution Manager
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 solutions 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 offering for Ericsson WCDMA Systems. The job involves broad 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 3G Systems we now need to reinforce
and are looking for experienced, market driven
Technical/Product Managers for a position as: 3G
Solution Manager, supporting Market Units in
high quality bid management 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 presentations of complex problems and
situations in writing 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). Have a well
established contact network within Ericsson. Have the ability to and interest in working with a
holistic view. Enjoy working in a networked and
growing organization.
Contact: Jonas Högberg, +46 8 404 73 48, jonas.hogberg@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, Kl/ERA/LN/HA Lise-Lotte
Ramneby, 164 80 Stockholm, lise-lotte.ramneby@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
The Product Unit Wideband Radio Networks is
developing new systems and products for Ericsson's 3rd generation universal mobile tele-communications 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 coordinate WCDMA tenders at PU WRN. You will be
the driving 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 support Market Units in
contract negotiations. As a member of the Product Marketing team you will also perform at
conferences, customer workshops and exhibitions.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 leadership qualities. You have
good communication and presentation skills and
you are able to combine commercial 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 Development and the
UMTS M&S team.The position requires long pricing experience, preferably within the GSM/TDMA area. You should be commercially 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), Ericsson Radio Systems AB,
Kl/ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Customer Activity &
Technical Demonstrator
Mobile Internet Marketing and Sales are a unit
within Ericsson Internet Applications responsible
for making a difference in the success of mobile
Internet solutions. Our responsibilities encompass the marketing and sales support of our
complete Mobile Internet product and solution
portfolio, a leading competence management
and the handling of various market projects. The
mobile Internet is entering our daily lives in a big

way. It will change the way we keep in touch
with our friends and family, the way we do business, the way we shop the way we access entertainment and the way we conduct our personal
finances. More than ever before, mobile devices
will be our personalized windows on the world multiplying the range ofinformation, services
and applications available to us while on the
move, and enhancing the quality of our lives.
Ericsson is already working across several industry sectors to develop mobile Internet services
and applications for mobile operators around
the world.Business Unit Ericsson Internet applications is in a very intensive and exciting phase.
The market interest in our solutions is very high
and we are now expanding our marketing and
sales forcesfThis means that we have opportunities for competent people interested in working
with cutting-edge technology in an open entrepreneurial company.
• We have an opportunity for a technical, communicative person, with a sales oriented drive, to
work in our demo studio within our Marketing
and Sales group.You will work in our Mobile Internet studio, demonstrating our products and
applications to our customers. You will write demonstration instructions as necessary. You will also be responsible for configuration of new applications. We are working in the frontline of mobile
Internet so you will work with our latest equipment such as R320 & R380 etc.
The work includes some travelling: supporting
Ericsson Local Companies with application demontration activities and our Marcom event Roadshows. Good knowledge in UNIX, NT and
TCP/IP is necessary and good understanding of
IP and data communication and complementing
products GSM; GPRS would be a clear merit. In
addition you should have sound presentation
skills and enjoy meeting customers and making a
difference. We are looking for open-minded,
team-oriented persons, easy to cooperate with.
We expect you to be fluent in English.
Contact: Helene Birknert, +46 8 757 1867, +46
70 246 9139, helene.birknert@era.ericsson.se.
Application: Customer Activity & Technical Demonstrator, Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/LH/S Ewa Strandendahl, 164 80 Stockholm, ewa.strandendahl@era.ericsson.se.

ERICSSON MESSAGING AB, KISTA

Product Marketing or
Strategic Product
Ericsson Messaging is the Product Unit created to
consolidate Ericsson's messaging business. It is a
shared product unit from February I, the PU will
belong the new BU for Internet Applications, providing messaging solutions to TDMA systems,
CSM systems, PDC systems, Ericsson Internet Applications, Datacom Networks and IP Services
and Wireline Systems. In addition to in-house development PMCS is also providing a number of
third party solutions to the market The third party portfolio consists of whole range of solutions
for voicemail, faxmail, SMS, Cell broadcast and
speech recognition applications. Net of sales will
approximately be I36MUSD. Messaging-over-IP
is the product portfolio of messaging applications recently launched by Ericsson Messaging.
These applications are internet based, carrier
class and 3C ready. They include unified messaging, wireless e-mail and short messaging services and are positioned to take Ericsson into the
next generation of advanced messaging services
as an industry leader. Ericsson Messaging AB
(ERM) is one of the companies within the Product Unit Messaging Center Services(PMCS) situated in Kista and Sundsvall. ERM has approximately 100 employees working with development design, sales and services of messaging
systems for Network Operators and Service Providers.

• Product Line IPMS is in an very intensive and
exciting period releasing tomorrows messaging
products. Because of the strong market interest
in our products, we want to establish a better
focus by reorganizing the unit into three teams
consisting of product marketing, business product management and operational product management We are now looking for two managers
for Product Marketing and Strategic Product Management.
Both positions requires both commercial and
technical competence. As manager for the Product Marketing group you will be responsible for
the introduction of new IP based messaging products. The successful product launch requires a
clear market message, good pricing strategies
and well structured sales material/documentation and tools. It also requires training of the sales channels (product marketing seminars etc).
You need high communication skills to convey
the messages in the right way. The position re-

JOBBNYTT
quires coordination of different functions within
the product unit and different business and product units. The product marketing group is also
the interface to the PL) messaging marcom functions for coordination of events and other marcom activities/material.
As manager for the Strategic Product Management group you will be responsible for a group
of Strategic Product Managers and the main responsibilities are profit and loss responsibility for
products, product vision/ roadmap, strategic product direction, customer presentations, competetive analysis, life cycle responsibility. The position
requires coordination of different functions
within the product unit and other Ericsson units.
You will also support our market operations
group in discussions with customers( sales support, contract negotiations etc).
Both positions are situated in Kista, but implies
a lot travelling. The successful candidates must
have a good business understanding and several
years experience working in an international business enviroment, preferably in the telecommunications/datacommunications industry. Good leadership and communication skills and fluency in
English is required. Your formal background is
probably a university degree or equivalent.

marknaden. Du kommer, tillsammans med kundoch budgetansvariga säljare, se till att vi tar hand
om våra kunder på bästa möjliga sätt. Detta innebär bland annat försäljning per telefon, orderhantering och leveransbevakning. I arbetet ingår också en del kontakter med våra leverantörer.
Du skall ha teknisk utbildning på minst gymnasienivå. Erfarenhet av försäljnings- eller servicearbete är önskvärt. Goda kunskaper i engelska är
ett krav. För rätt 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 Microelectronics Europe AB, VDS Ingela Ström, 164 81 KISTASTOCKHOLM, ingela.strom@eke.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

account. Create and maintain market plans, reThe result a dynamic resource which aims to
build on our impressive sales growth and maxi- sponsible for meeting and exceeding sales boomize business opportunities well into the milleni-king objectives, profitability targets, maintain and
um. To find out more about this new force in ser- negotiate contracts and establish long-term partnerships between our customer and Ericsson.
vice solutions, please visit our website at
http://networkoperators.ericsson.se/services/
The successful candidate should have an ability
Telecom Management Solutions is a Service to build and maintain good customer relations,
Product Unit within Ericsson Services consisting have strong sales & leaderships skills and experiof 6 Practices responsible for the development ence from several markets/regions. You should
also be able to work out business cases for the
and marketing of advisory services, integrated
systems solutions and operation related services new satellite development.
General Qualifications: At least five years expein a multi-vendor environment for operators and
service providers so that they can manage their rience with substantial achievements from relebusiness in a profitable and competitive manner. vant areas. You are a leading team player enjoying a dynamic international environment Strong
The practice Managed Services offers today
outsourcing services for Network Operation and interpersonal and communication skills. Broad
Maintenance, Network Management Consulting experience in customer contacts. University deOperation and Maintenance Assistance and are gree. Master spoken and written English. Location: Fairfax (near Washington DC)/USA, Burgess
now looking for a:
Hill, UK or Stockholm/Sweden.

Strategic Business Manager

• We are looking for a senior person who can
help us to drive the implementation of our busiWe are a section within Bid Management in the ness.
recently formed Sales Unit ERA/LN at the BusiAs a Strategic Business Developer, you will take
ness Unit CSM Systems. Our responsibility is, in part/be reference person in the work of establico-operation with the PWs, to drive the PMI pro- shing complex outsourcing business deals and
cess and secure that it will always be updated. establish business models for outsourcing. You
Contact: Magnus Kristersson, Manager of PL IPAre you? a proactive project leader? a structured are responsible for developing business strategiMS, +46 8 404 4970, +46 70 550 97 69, magorganizer? a good communicator? goal- and re- es and plans and communicate and drive implenus.kristersson@erm.ericsson.se, Göran Ekman,
sult oriented, then you are our potential PMI Ma- mentation of these in our global Practice. AnotManager of Operational Product Management
nager.
her major task is to perform Business Intelligen+46 8 757 0879, +46 70 656 18 99, goran.ekce.
man@erm.ericsson.se. Application: Product MarTo be successful in this position, you should
• You as the Project Leader are responsible for
keting or Strategic Product Ericsson Messaging
have a strong business perspective and be a
co-ordination and controlling the Product MarkeAB, KI/ERM/HS Doris Hagala, Box 48, 163 93
team player as well as a driver. Since we work in
ting Implementation. Therefore you need to have
KISTA, doris.hagala@erm.ericsson.se.
a changing and international organization, you
close contacts with the Product Units and
must be flexible and be able to shift focus. We
establish a team working atmosphere with all
believe that you have a university degree in Engiour
colleagues.
You
will
be
the
one
keeping
track
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
neering or Economics. You should also have exof the WCDMA/UMTS product marketing site. We
perience of business models and complex busican offer you a challenging and exciting job in a
ness deals and a solid financial experience. We
stimulating and dynamic environment.
expect you to have good communication skills in
Swedish and English, spoken and written.
Dags att ta ett nytt steg i din karriär? Vill du ha Contact: Kjell Löf, +46 8 764 10 93,
ett jobb där du: får ett större personligt ansvar, Kjell.Löf@era.ericsson.se. Application: Product
Contact: Hans Olav Steneng, +46 8 585 343 29,
kan utveckla ett brett personligt internationellt Marketing Implementation UMTS, Ericsson Radio
Laila Engren (Human Resources), +46 8 585 301
nätverk inom Ericsson, får arbeta med markSystems AB, KI/ERA/LN/HA Lise-Lotte Ramneby,
00. Application: Do you enjoy working with servinadsföring på en expansiv marknad, får bred
164 80 Stockholm, lise-lotte.ramneby@era.ericsce?, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/GH Vivekompetens på våra totallösningar, kan utnyttja son.se.
ka vlklund, 164 80 STOCKHOLM, vh/eka.vikdina erfarenheter av mobiltelefonisystem, får
lund@era.ericsson.se.
jobbatillsammansmed motiverade och entusiastiska medarbetare. Vi är en liten avdelning på ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
produktenheten Base Station Systems (PU-BSS)
som ansvarar för marknadsföring av kompletta
ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB,
inomhuslösningar inkluderande allt frän radioGÖTEBORG
nät till centralt kontrollerade slutanvändartjåns-

Project Leader

Affärsutvecklare GSM office solutions

Price Manager/
Global Price Manager

KONTAKTEN NR 5 2000

Technical Sales Support

Contact: Per Johansson, +46 8 764 32 55,
per.o.johansson@era.ericsson.se. Application: Sales Managers - Satellite, Ericsson Radio Systems
AB, SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 STOCKHOLM, mari.skoglof@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

Marknadsförare
Intresserad av det senaste - Internet - Ethernet Bredband? Vi arbetar med det absolut senaste
inom bredbandslösningar till hemmet och lokalsamhället Med bredband växer en mängd nya
tjänster fram som kommer att revolutionera vår
framtid. Vi utgår från slutanvändaren och lokalsamhällets behov och tar fram de tjänster som
efterfrågas inom Internet, Intranet, telefoni, video
och telemetri. Våra lösningar baseras på bredbandsinternet- och Ethernetteknik i kombination
med mobilitet Den enhet som arbetar inom detta spännande och mycket expansiva område är
Residential Communication Services som ingår i
affärsområdet New and Special Business Operations.
• Du ansvarar här på region eller kundbasis för
marknadsföring av vår produktportfölj. Vi arbetar
både via Ericssons Market Units, men även mot
externa distributörer. Arbetet innebär ansvar för
bearbetning och etablering på nya marknader,
med budget och säljansvar. Du bör ha minst några års erfarenhet av marknadsföring eller produktledningsarbete, gärna inom applikation eller
datacom området, med uttalat intresse för att aktivt utveckla nya affärsmöjligheter.

ter. Vi arbetar med lönsamhets- och paketerings-LN/PN, is a group within Sales CSM & WCDMA.
frågor för att säkerställa att våra lösningar han- We are responsible for global price co-ordinationAt this section we are responsible for
teras effektivt i alla led, från tidig marknadsför- and harmonization for GSM and UMTS sales. We product/system management of the computer
Kontakta: Ulf Peters, 08-404 2292,
ing alls att de utgör en fullt integrerad del av
are also responsible for development of price
platform WPP, with technical sales support to ve- ulf.peters@era.ericsson.se. Ansökan: Marknadsoperatörens nätverk. Arbetet bedrivs i en interna-strategy and tactics for BMOC Global Customers. ry highly qualified customers and with tenders. förare, Ericsson Radio Systems AB,
tionell miljö, i samarbete med våra lokalbolag.
Our customers are KAM's, NAM'S and GAM's
SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 Stockholm,
All parts require highly qualified persons. All
around the world that we support with tactical
parts are necessary prerequisites for be able to mari.skoglof@era.ericsson.se.
and operative pricing. We work closely with LN deliver successful products to the market If you
• Tjänsten som AFFÄRSUTVECKLARE GSM OFFIsales management to give the best possible pri- are working with technical sales support or tenCE SOLUTIONS innebär många marknadskontakcing support to the local accounts, involved in ders you have the same view of our products as
ter för att säkerställa att våra lösningar tillgodoser
winning new business in the GSM/GPRS/EDGE our customers have. You have to focus on the
• Du ansvarar här för att sätta samman och pakundemas krav.Du kommer att ansvara för utand UMTS area, and making sales to existing
most critical aspects for them.
veckling av modeller för lönsamhetsberäkningar,
ketera vårt produkterbjudande mot olika
customers on GSM. As a Global Price Manager
hantera priser, tariffer och annan marknadsinforkundsegment ofta i samarbete med interna och
you will be responsible for up to two Global
mation för våra tillämpningar. Resultaten anexterna partners. Du arbetar nära såväl mark• We believe it will be beneficial if you mix
Customers. As a Price Manager you will be revänds i kundmöten och presentationer för att pånadskommunikation som produktansvariga.
sponsible for a number of accounts, working clo-technical sales with tenders and system managevisa lönsamheten av att investera i våra lösningar.
Du bör ha erfarenhet av produkt- eller systemment but the proportions is up to you. It is also
sely with a Global Price Manager.
Du har en ekonomisk högskoleexamen. Du har
ledning gärna inom IP/Ethernet lösningar eller
possible to focus on some area. You have to have
ett utpräglat affärssinne och förmågan att självaccessnät Du har lätt att översätta kundbehov i
experience from at least some of the areas GPRS,
ständigt planera och genomföra kvalificerade åtasystemlösningar. Du tycker om att arbeta nära
• We expect that you can take initiative, are not
GSM, mobile data, data communication or deveganden. Du behärskar engelska i tal och skrift
afraid of taking decisions, are goal-oriented, amkunder med en blandning av marknadsfrågor och
lopment of technical systems. You are able to
och är övertygande i din kommunikation. Du har
bitious, possess perseverance and enjoy working
teknik. Du är social och utåtriktad.
tussle with the technical experts from the custounder en tid arbetat med mobiftelefoni och vill
in a fast moving environment. In addition to the
mer and earn their respect. You have experience
nu vidga dina vyer. Tidigare arbete i kundprojekt
above, you possess a degree in business admifrom related work elsewhere within the industry
Kontakta: Britt-Marie Hagman, 08-404 2099,
är meriterande.
nistration and/or engineering and 2-3 years exand have a M.Sc or similar fomal degree. The
britt-marie.hagman@era.ericsson.se. Ansökan:
perience within Ericsson. Commercial experiennext move is yours.
Market Solution Manager, Ericsson Radio
ce,
negotiation
skills
and
a
well-developed
sense
Systems AB, SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80
Kontakta: Michael Bjärhov, 08-404 4203, miof humor, are also valuable assets.
Stockholm, mari.skoglof@era.ericsson.se.
chael.bjarhov@era.ericsson.se, Ann Nordenstam,
Contact: Per-Martin Hedström, 031-344 6921,
We can offer you a dynamic, challenging enviPersonal, 08-757 2287. Ansökan: Affärsutvecklare
0706-734 901, per-martin.hedstrom@erv.ericsronment in one the key focus areas within the
- GSM office solutions, Ericsson Radio Systems
son.se. Application: Ericsson Mobile Data Design
company. We have a serious approach to work
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM,
AB, Personalavdelningen, St Sigfridsgatan 89, 412
but
believe
that
to
have
fun
is
equally
important!
kerstin.almblad@era.ericsson.se.
66 GÖTEBORG, helena.andreasson@erv.ericsOur aim is to reach our goals whilst developing
son.se.
your competence and career opportunities to

Market Solution Manager

ERICSSON COMPONENT DISTRIBUTION, KISTA

their full potential. You can find us in Kista. Come
and join us!

Project Manager Event Marketing

The mobile market is rapidly moving into "Third
Gear" (30). The task for Marketing & Launch at
BMOG is to globally market GSM, GPRS, EDGE
Ericsson Component Distribution ingår i EricssonContact: Susanna Gibas,
and UMTS. We will, together with Product Markesusanna.gibas@era.ericsson.se, Jan Björson,
Microelectronics Europe AB. Ericsson MicroeAiming for the stars, Join the Satellite team. Sa- ting, ensure that Ericsson will be the leader in
0709-860 215, jan.bjorson@era.ericsson.se. Aplectronics Europe AB är en framgångsrik distributellite Systems, a new and challenging business 3G. This is achieved by excelling in market straplication: Price Manager/Global Price Manager,
tör inom området elektronikkomponenter och
for Ericsson. Satellite Systems belongs to New tegy, generic maricet analysis, generic operator
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LN/HA Lisehar en stark marknadsposition i norra Europa. Vi
and Special Business Operations, BNSO, who
business cases, market business opportunities,
Lotte Ramneby, 164 80 Stockholm, lise-lotte.ramomsätter drygt I miljard kronor och antalet anhas a mission to give new small business activiti-value argumentation, Price models and Price
neby@era.ericsson.se.
ställda är ca 220 personer. Vi har kontor i alla
es the appropriate attention and conditions for strategies, marcom 8 PR, events, market launch
nordiska länder samt i Tyskland och England.
successful operations. If you think this is a real and FOA strategies. User Group Management
challenge and want to work in a small organisa- and Mega Networks. The Event Marketing team
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
tion, then we can offer you interesting positions for BMOG is responsible for providing marketing
• Vi söker en INNESAUARE till vår försäljningsavEstablished in June 1999, Ericsson Services is the
event activities such as participation in public exdelning. Vi är ett sammansvetsat team som arbenew name for service excellence within Ericsson,
hibitions, conferences, sponsored events and
tar med försäljning av elektronikkomponenter.
•
As
a
Sales
Manager
you
will
work
with
the
saa Business Unit in tfie Network Operators & Sercustomer events with stands, advertising, speaFörsäljningen avser aktiva, passiva och elmekales and be responsible for fulfilling the custovice
Providers
(OS)
segment
Ericsson
Services
kers and demonstrations
niska komponenter samt kraft- och Industri PCmer's high expectations. You will be a part of the
combines
the
best
elements
of
OS's
service
unit
produkter. Våra kunder finns på den svenska
network to create a single focused organization. marketing and sales team towards the customer

Innesäljare

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. SUNDBYBERG

Sales Managers - Satellite

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 factories 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 to our customers 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 Adaptation switches, Data Transcript and Operational Development. 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 deliveries 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 the 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 throughout 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 cultures. 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 service-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: Robert Kuba, LVT/OGC Orderoffice Southern Europe,
phone +46 8 757 3493
Madeleine Fries act, LVT/ONC Orderoffice Northern Europe,
phone +46 8 404 35 06
Sean Bowie, LVT/OOC Orderoffice Asia Pacific & Direct
markets, phone +46 8 764 16 41
Fredrik Westerstähl, LVTIODC Orderoffice China,
phone +46 8 404 92 03
Karl Olov Lindroth, LVT/OJC Orderoffice Americas,
phone +46 8 757 21 10

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 management 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.iarlsson@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 to 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 together with 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, preferably also experience from having worked at a Market
Unit outside Sweden. Fluency in English is also a prerequisite.
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 with the
pre-loading and pre-testing 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 hardware 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.

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 independanrly
and as part of a team. You are prepared to take responsibility, 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 candidates to Node Engineering. Node Engineering is responsible 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 rhis area are ASOs, FSCs,
MU s and ERA/LVZ. When the process to handle corrections of MAS is set SU Fast Track packages will be able to
serve all customers with up to date SW for new and upgraded switches.
YOU will work within a team of IE and DT people.
We expect that YOU can contribute with experience from
relevant areas within AXE SW. Your work will be characterised by many contacts with other Ericsson companies.
Travels will initially be needed in order to get the new processes in place. Initially the work will be within 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 Ericsson.
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. Experience 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 independent 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 Stockholm
kerstin.almblad@era.ericsson.se

You will carry out the node and installation test, supervising and increasing the competence of our existing personnel, locally and in the field during overseas assignments.
The above tasks will lead to a broader system knowledge within the area of node and installation testing of GSM
and fixed networks, for yourself and our existing personnel.

Make yourself heard.
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• We are now looking for an additional project
manager. The job involves a wide variety of activities, the main ones being the following: Planning
and execution of BMOGs participation in major
events and customer events: Managing people in
an international environment as a project manager and team leader. Managing producer of conference programme. Managing sub-contractors
regarding event development, design and stand
building. Follow-up/evalution of the projects. Internal communication.
You will be working in close cooperation with
other Ericsson companies, product units and subcontractors. As part of the team you must be an
enthusiastic, resultoriented, supportive and creative team player and above all be both an efficient and effective administrator. You must be
fluent in English (spoken and written), and have
ability to work under pressure to meet deadlines.
You like to travel, have good Ericsson knowledge,
a communications background, as well as experience of events is expected. We belive that you
hold a university degree in business or similar.
Contact: Sten Yondt, Manager, Event Marketing,
+46 8 764 1688, sten.yondt@era.ericsson.se. Per
Andersson, Teamleader, Event Marketing, +46 8
757 1529, per.f.andersson@era.ericsson.se. Application: Project Manager - Event Marketing, Ericsson Radio Systems AB, K1/ERA/LFH Ann-Britt
Stillberger, 164 80 Stockholm, ann-britt.stillberger@era.erksson.se.

JOBBNYTT
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 capability to elaborate with our customers on
their business issues is an essential key to success. You will also become 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 messagingYou are a creative, entrepreneurial and experienced self starter, intrigued by the challenge to
develop and implement 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 others 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: Senior Business Consultant, Ericsson Messaging Systems Inc. Katie Raftery, Human Resources, 145 Crossways Park Dr.W.Woodbury, NY
11797

ments for seminars and marketing events in the
region. The ES-RO EMEA distribution and contact
lists. Giveaways. Content of our regional web page. Links to and from other web pages. Be contact person with other web functions within
Ericsson Services. Gather information to be
published on our web page.
Preferrably, you have some experience and a
background relevant to the responsibilities above. You should have good communication and
language skills in English, an interest to learn more about Ericsson Services, International Marketing and the web. You will work closely with your
colleagues in the Marketing group and the
central Marketing group at Ericsson Services.
Contact: Henrik Albrecht, +46 8 719 4673. Application: Ericsson Radio Systems AB, HF/ERA/GHS
Inger Pettersson, 126 25 STOCKHOLM, inger.pettersson@era.ericsson.se.

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB, NACKA
STRAND

Ericsson communications solutions for enterprise
networks combine and improve advanced ways
of exchanging information via voice, data, video
and evolving future media. This requires a true
understanding of how businesses and professionals interact an understanding that goes far
beyond meeting just the technological requireERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
ments. Our customers include owners of small to
large enterprise networks, local as well as multinational. We also offer solutions for Internet serEstablished in June 1999, Ericsson Services is the vice providers. We deliver quality of service over
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, TELEFONPLAN
new name for service excellence within Ericsson,
converged networks. We provide staff with full
a Business Unit in the Network Operators & Seronsite and offsite mobility. We integrate compuvice Providers (OS) segment Ericsson Services
ter and telephony applications on the desktop.
combines the best elements of OS's service unit
We enable coordination of all business interacEstablished in June 1999, Ericsson Services is the network to create a single focused organization.
tions over the media of choice. In essence, we
The result a dynamic resource which aims to
new name for service excellence within Ericsson,
help businesses forge enduring relationships
build on our impressive sales growth and maxia Business Unit in the Network Operators & Serwith customers.
vice Providers segment Ericsson Services combi- mize business opportunities well into the millenines the best elements of Operator Segment's
um. To find out more about this new force in serservice unit network to create a single focused
vice solutions, please visit our website at
organization. The result, a dynamic resource
http://networkoperators.ericsson.se/services/
which aims to build on our impressive sales
Telecom Management Solutions is a Service
growth and maxi-mize business opportunities
Product Unit within Ericsson Services Consisting
well into the new millennium.
• You will be responsible for driving market
of 6 Practices responsible for the development
communications projects, establishing the exterOur Regional Office, Europe, Middle East & Af- and marketing of advisory services, integrated
nal awareness and customer demand on our ensystems solutions and operation related services
rica (EMEA), has job opportunities, within the
terprise portfolio in the global business commuin a multi-vendor environment for operators and
Network Management area, as Marketings Sanity. Together with the Portfolio Managers and
service providers so that they can manage their
les managers, to be filled by sales oriented and
Business Managers you will create and implebusiness in a profitable and competitive manner.
entrepreneurial persons As a Marketing & Sales
ment the content of our marketing messages and
The practice Managed Services offer today
manager you will be responsible for building up
advise our various sales channels on the right
outsourcing services for Network Operation and
our business of Integration, Network Managetools and media to communicate. You should haMaintenance, Network Management Consulting
ment Systems, and Managed Services (i.e.
ve experience from startegic communications
Operation and Maintenance Assistance.
outsourcing services), to Telecom operators and
planning and possess a University degree in
Service providers, in the EMEA region. We offer
Communications, Marketing or closely related diboth, internally developed systems and services,
• We are looking for a senior person who can
scipline. That includes excellent practical knowas well as systems and services from external
help us to drive the implementation of our busiledge of communication processes, channels and
partners. You will ensure customer buy-in for our
ness. As a Strategic Business Developer you will
media in an IT/telecoms company. You are fluent
systems and services together with our local actake part/be reference person in the work of
in English, both in speech and writing. You are
count teams and you will have an overall reestablishing complex outsourcing business deals
positive, creative, result orientated and a great
sponsibility for following projects through untill
and establish business models for outsourcing.
team player. You will be based at our modern
completion. I.e., you will work very closely with
You are responsible for developing business stralocations in Nacka Strand, Stockholm.
Ericsson s partners, account managers and
tegies and plans and communicate and drive imcustomers. You must be able to travel extensiveplementation of these in our global Practice.
Contact: Magdalena Örtendahl, Manager Market
Another major task is to perform Business IntelliCommunications BU Enterprise Systems, 08-422
gence. To be successful in this position you
0139, Magdalena.Ortendahl@ebc.ericsson.se, Sushould have a strong business perspective and
• As a Marketing & Sales manager, in addition to
sanne Pettersson, Human Resources, 08-422
be a teamplayer as well as a driver. Since we
the general requirements, you will have: Experi0102, susanne.petterson@ebc.ericsson.se. Appliwork in a changing and international organisaence of Network Management Systems or
cation: Market Communications Manager, Ericstion, you must be flexible and be able to shift
Network Management consulting for telecom
son Business Networks AB, NA/EBC/BEES/HR
focus.
operators. Experience in handling contract negoKristina Holm, 131 89 Stockholm,
We
belive
that
you
have
an
university
degree
in
tiations and in outlining proposals. International
hr.helpdesk@ebc.ericsson.se.
Engineering
or
Economics.
You
should
also
have
marketing & sales experience. International marexperience
with
business
models
and
complex
keting.
business deals and a solid financial experience.
We expect you to have good communication
Contact: Tobias Jenssen, Director Network Manaskills in Swedish and English.
gement Systems & Services, +46 8 719 47 50,
• You will be responsible for coordination and
Håkan Sjödin, General Manager EMEA, +46 8
Contact: Hans Olav Steneng, +46 8 585 343 29,
production of market communications activities
719 4572. Application: Marketing & Sales
hansolav.steneng@era.ericsson.se. Application:
and materials on our enterprise portfolio in the
Network Management Solutions, Ericsson Radio
global business community. You work closely toSTRATEGIC BUSINESS MANAGER, Ericsson Radio
Systems AB, HF/ERA/GHS Inger Pettersson, 126
gether with the market communications mana25 STOCKHOLM,
Systems AB, KI/ERA/GH vlveka Vlklund, 164 80
ger in different projects. Together, you will create
inger.pettersson@era.ericsson.se.
STOCKHOLM, viveka.viklund@era.ericsson.se.
global integrated campaigns, materials, seminars
etc, targeting the enterprise market.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, TELEFONPLAN
You possess documented skills in communicaERICSSON MESSAGING AB, STOCKHOLM
tion product management or alike. You preferably have great experience from a business-tobusiness communications agency or IT company.
For
the
EMEA
(Europe,
Middle
East
and
Africa)
Ericsson Messaging Network Operators and SerYou are a true driving coordinator, result oriented
region
and
for
a
six
month
period
with
possible
vice Providers Segment (SO) has created a new
and a good team player. You are also fluent in
extension,
we
are
looking
for
a
Marketing
AssiProduct Unit Product Unit Ericsson Messcging,
English, both in speech and writing.You will be
stant
based
in
Stockholm.
The
regional
office
is
with objective to increase Ericsson's presence in
based at our modem locations in Nacka Strand,
responsible for the entire Services within
the rapidly growing messaging market Asa SeNetwork Operators & Service Providers, i.e. GSM-, Stockholm.
nior Business Consultant and Marketing ProWireline, TDMA and WCDMA-systems and Datagram Manager in the Marketing Department of
corn Networks and IP Services. Our overall objecContact: Magdalena örtendahl, Manager Market
Ericsson Messaging, you wiH spearhead the imtive is to meet the needs of our customers and
Communications BU Enterprise Systems, 08-422
plementation of customer business advisory and
expand our service business. In EMEA Regional
0139, Magdalena.Ortendanl@ebc.ericsson.se, Sumarketing programs in Europe, Africa, Middle
sanne Pettersson, Human Resources, 08-422
East The successful candidate has many years of Marketing, we are a small, dedicated team looking for a new colleague due to the continuous
0102, susanne.petterson@ebcericsson.se. Appliexperience of the telecommunications industry
expansion of Services
cation: Production Leader, Market Communicaand has held positions in advanced solutions
tions, Ericsson Business Networks AB,
marketing, business management or consulting.
NA/EBC/BEES/HR Kristina Holm, 131 89 StockFrom your own experience, you know how to de- • As a Marketing Assistant at the ES-RO EMEA,
holm, hr.helpdesk@ebcericsson.se.
velop value based selling and customer business
your responsibility will include: Practical arrange-

Strategic Business Manager

Marketing & Sales Network
Management Solutions

Market Communications
ManagerChannel Sales &
Marketing

Production Leader,
Market Communications

Senior Business Consultant

Marketing Assistant
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ERICSSON COMPONENTS DISTRIBUTION,
KISTA

Produktassistent
Ericsson Component Distribution ingår i Ericsson
Microelectronics Europe AB. Ericsson Microelectronics Europe AB är en framgångsrik distributor inom området elektronikkomponenter och
har en stark marknadsposition 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 PRODUKTASSISTENT till marknadsavdelningens sektion för passiva komponenter. Din uppgift blir att ge produktchefen och säljkåren teknisk och kommersiell support, sköta inköp och leveransbevakning samt orderläggning.
Detta innebär daglig kontakt med våra utländska
leverantörer av elektronikkomponenter.
Det här är ett roligt och krävande arbete som
kräver teknisk utbildning på gymnasienivå, intresse av marknadsföring samt goda kunskaper i
engelska. Vår arbetsplats är belägen i Kista. Tjänsten är ett vikariat på i första hand ett år. Det finns
dock stora möjligheter till fast anställning.
Kontakta: Peter Falke, 08-757 4104, peter.falke@eke.ericsson.se, Bitte Rutberg, personalchef,
08-757 4730, bitte.rutberg@eke.ericsson.se. Ansökan: MEC-1 Ericsson Microelectronics Europe
AB, VDS Ingela Ström, 164 84 KISTA-STOCKHOLM, ingela.strom@eke.ericsson.se.

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB,
KARLSKRONA

Marketing & Sales
Managers
Ericsson Software Technology AB utvecklar produkter och tjänster med den senaste tekniken inom mobiltelefoni, företagskommunikation och
programvaruteknik. Vi är ett ungt och expansivt
företag med ca 800 anställda. Huvudkontoret
finns i Karlskrona men vi har också kontor i Ronneby, Malmö och Sundbyberg. Vårt företag ingår
i nätverket TelecomCity, som består av 30 växande IT- och telekomföretag i Karlskronaregionen.
På affärsområdet New Solutions finns förutom
Wireless Telematics även produkter för att positionsbestämma mobiltelefoner, Research & Innovations och Integration av Ericssons WAP gateway. Telematik är när maskiner talar med andra
maskiner. Detta kan vara cola-maskinen som talar om att den behöver fyllas pä eller får veta att
den ska ändra priset elmätaren som rapporterar
in förbrukning, kopiatorn som rapporterar användning samt papper och toner-nivå. Marknaden för telematiklösningar väntas omsätta miljardbelopp bara i Sverige inom ett par år. På
Ericsson Software ansvarar vi för att ta fram dessa lösningar för Ericssons kunder över hela världen.
• För att fullt ut axla detta ansvar behöver vi nu
rekrytera ett antal kompetenta medarbetare som
vill vara med och bygga upp Wireless Teiematic
Solutions inom Ericsson.Marketing & Sales Managers. Planerar, driver och deltar i lösningarnas sälj
och marknadsföring. Du har en mycket aktiv roll i
förhandlingar och marknadsaktiviteter mot Ericssons lokala marknadsbolag och deras kunder
över hela världen. Vi vill att Du har examen från
högskola/universitet och att Du har minst tre års
erfarenhet inom området. Du behärskar engelska
i tal och skrift. Har Du dessutom telekom- och/eller Ericsson-erfarenhet är detta meriterande. För
mer information om tjänsterna är Du välkommen
att kontakta.
Kontakta: KennetKjellsson, 0455-39 5248, kennet.kjellsson@epk.ericsson.se, Eva Nilsson, 045539 5653, eva.nilsson@epk.ericsson.se. Ansökan:
Marketing & Sales Managers D, Ericsson Software
Technology AB, Human Resources, Annika Larsson, Box 518, 371 23 KARLSKRONA,
job@epk.ericsson.se.

ERICSSON SVERIGE AB, STOCKHOLM

Marknadsstrateg,
Marknadsanalytiker
Ericsson Sverige AB är kärnbolaget i den svenska
marknadsenheten. Vi verkar på världens mest
spännande och avreglerade marknad, med en
ständigt expanderande infrastruktur för tele- och
datakommunikation. Våra kunder ligger i framkant när det gäller både mobilitet och Internet
Det ställer höga krav på oss som snabb leverantör av tjänster, produkter och lösningar inom
dessa områden. Våra kunder är operatörer, privata och offentliga företag och organisationer
samt konsumenter i Sverige. Ericsson Sverige AB
består av cirka 600 medarbetare med starkt
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niska ansvaret för näten. Vi arbetar direkt mot
kundfokus. Vi har kontor bland annat i Malmö,
nal contact network within Ericsson. Can work rial and tools. After the actual launch the longer
operatörerna, vilket är både roligt och utvecklanKumla, Göteborg och Nynäshamn. Huvudkonto- with marketing on an expanding worldwide mar- term market message and updates of
de, men också krävande. Du ansvarar i tekniska
ret ligger på Kungsholmen i
'Stockholm. ket Can develop your competence about our
product/solution structures to support the sales
frågor och utför kundpresentationer, offertarbete,
complete solutions. Will utilize your mobile telep-of our products take over. The position requires
teknisk rådgivning och löser olika problem.
hony competence. Will work together with moti- co-ordination of different functions, both within
• Inom enheten Business Strategies & Developthe Product Unit and across other Business and
För att ryckas tror vi att du är civilingenjör och
vated and enthusiastic colleges.
ment ansvarar vi bl a för omvärldsbevakning och
Markets Units. It is therefore essential that you
har erfarenhet från något av följande områden:
strategisk planering. För att säkerställa att vi satWe are a small una at Base Station Systems
are outgoing, independent creative and self-moTelekommunikation, AXE, mobiltelefoni, radiosar där tillväxten finns behöver vi löpande bevaka
(PU-BSS) responsible for GSM Office Solutions
tivated. You will also need high interpersonal and
kommunikation. Du är en drivande och utåtriktad
och analysera vad som händer på den svenska
based on dedicated in-building radio networks
communications skills to convey our messages in
person som är van att arbeta snabbt och självmarknaden. Denna information bildar sedan baand centralized services. We are working with
the right way.
ständigt och inte främmande för kommersiella
sen för den strategiska planen som formellt uppprofitability analyses and solutions packaging to
frågor. Bra kunskaper i såväl muntlig som skriftlig
Candidates for the position should have a unidateras årligen, men arbetet med att fördjupa
ensure that our solutions are efficiently handled
engelska är en förutsättning.
analyser och följa upp och kommunicera innein all phases, from early marketing until they are versity degree or similar, several years experience
Vi erbjuder ett utvecklande och dynamiskt arhållet pågår kontinuerligt
fully integrated in the mobile operator network. working in an international business environbete i ett trevligt team. Rätt person har stora möjSpecial attention is given to solutions and servi- ment preferably in the telecommmunications
Som Marknadsstrateg är Ditt primära ansvar
ligheter till en spännande yrkeskarriär.
ces related to the in-building radio network and business. Fluency in English is required.
den strategiska planeringen. Detta innebär att Du
the evolution to JG. This position as one of our
driver framtagandet och uppdateringen av den
Solutions Managers, GSM Office Solutions will Contact: Johan Brännmark, 08-404 77 53, joKontakta: Per Wistrand, +46 8 404 8774 alt +46
strategiska planen och att Du sedan ser till att inrequire extensive market contacts to ensure that han.brannmark@era.ericsson.se, Magnus Niel70 561 8772, per.wistrand@era.ericsson.se, Anita
nehållet kommuniceras ut och följs upp i handour solutions meet our customers requirements. sen, 08-404 45 62, magnus.nielsen@era.ericsMalmström Wallner, Human Resources, +46 8
ling. Du kommer också själv driva utredningar av
404 2429, an'rta.malmstrom-wallner@era.ericsson.se. Application: Product marketing Manager,
enskilda strategiska frågor och representera enson.se. Ansökan: TECHNICAL MANAGER, Ericsson
Ericsson Radio Systems AB, AH/HS Elisabet
heten i Ericsson-gemensamma forum. Den störs• You have a masters in science and have been
Radio Systems AB, SG/ERA/LP/HA Pirjo Hautala,
Grahl, 164 80 Stockholm,
ta delen av arbetet kommer dock att utföras tillworking in the industry for a number of years.
164 80 STOCKHOLM, pirjo.hautala@era.ericselisabetgrahl@era.ericsson.se.
sammans med kollegor inom Ericsson Sverige, t
You have experiences from mobile applications
son.se.
ex när den strategiska planen skall brytas ner till
and are eager to learn more. We are especially
en marknadsplan.
interested in persons with GSM Data and/or RaERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Som Marknadsanalytiker är Ditt primära ansvar
dio background. Experience from work with/at
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG
omvärldsbevakning. Du skall se till att relevant
operators is also a merit
marknads- och konkurrentinformation finns tillgänglig både i samband med vår strategiska plaContact: Michael Bjärhov, 08-404 4203, minering och vid offerter. Frågor kring segmenterchael.bjarhov@era.ericsson.se, Hans Falk, 08-757
ERA/LN/M is a small unit within ERA/LN with the
ing, marknadsstorlek och marknadsandelar kom1402. Application: Solutions Management-GSM
responsibility to drive the development of strate- Within the sub-unit Business Innovations, invenmer högt upp på prioriteringslistan. Vi vill också
Office Solutions, Ericsson Radio Systems AB,
gies for global agreements with ERAs largest
ha en kontinuerlig bevakning t ex i form av måtions are reviewed and evaluated with respect to
LV/HS Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM,
customers. ERA/LN/M has also the responsibilitybusiness opportunities within Ericsson. The innadsbrev med de senaste trenderna på marknakerstin.almblad@era.ericsson.se.
to ensure that the strategies and guidelines are ventions that have potential are evolved into
den. Du kommer alltså att arbeta både med inimplemented in the signed global agreements.
formationsinsamling, analys & slutsatser samt inVentures for further business development One
We work close with GAMs, KAMs and with other of these ventures is the Multilet Venture, which
formationsspridning. Till stor del handlar det om
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
parts ofERA/L We are looking for a candidate to products offer Residential Internet Access. The
att etablera ett nätverk samt utnyttja och vidadevelop and drive the implementation of Global technology is based on a patent pending solureutveckla den kunskap som finns tillgänglig inAgreement strategies.
om och utom Ericsson.
tion and tile Multilet is released and marketed
both in Sweden and worldwide. We are looking
För att klara av de här uppgifterna tror vi att fölfor a Marketing Manger to join our team and tajande stämmer in på Er: Ni har en mycket bred
TDMA Systems is one of the fastest growing busi-• The suitable candidate for this position should
ke part in building an entire new business area
och god förståelse över vad som händer i vår
have: Sales and negotiation experience in teleness units within Ericsson Radio Systems. We are
within Ericsson. An employment where you have
bransch och gärna på den svenska marknaden.
the market leader for cellular telephone systems com system sales. Wide knowledge of the telethe opportunity to shape and influence your fuNi har dokumenterad erfarenhet av strategiskt recom business. Good analytic skills. An academic
and services based on TDMA standards. Our
ture and the road to result
spektive analytiskt arbete. Ni är lätta att samarbackground M Sc or MBA, preferably both?.Good
main markets are in North and South America.
beta med och är bra på att kommunicera. Goda
social and diplomatic skills. Strong drive and reGlobally we are around 9200 people.
språkkunskaper i svenska och engelska. Som
sult orientation.
• Your tasks will include: Coordinate marketing
Marknadsstrateg ställs det dessutom extra höga
We are looking for someone with a great inactivities. Responsibility for MARCOM activities.
krav på Din förmåga att leda och driva arbete i
• We need a dynamic, fluent English speaker
terest for the market and with a deep knowledge
Produce and maintain a marketing strategy plan.
grupp och som Marknadsanalytiker på Dina egna
who enjoys to be a project manager for creating
about Ericsson. You will have many close conDeal with PR, fairs and other external media.
branschkunskaper och förmåga att få fram nödand executing the marketing communications
tacts within as well as outside the organisation.
We are looking for someone who has: Experivändig markandsinformation.
plan for different projects within TDMA Systems.
There will be some travelling required.
ence of marketing of technology products. DocuYou will develop and execute the marketing commented results within sales & marketing. Social
munications plan together with respective proskills - internally and in international customers
Kontakta: Ola Elmeland, 08-579 18428, Ola.EIContact: Anders Henriksson, +46 8 757 14 38,
ject where you focus on defining the target audisituationstrong driving force to build a new busimeland@ese.ericsson.se, Pia Bernmark, 08-579
anders.henriksson@era.ericsson.se. Application:
ence, choosing the right channel, defining approness and to do business.
18123, Pia.Bemmark@ese.ericsson.se. Ansökan:
Global Agreement Strategist Ericsson Radio
priate messages and deciding what communicaEricsson Sverige AB, SE/ESE Kirsi Penttilä, 126 25
Systems AB, KI/ERA/LN/HA Lise-Lotte Ramneby,
tion tool to chose; like brochures, data sheets,
STOCKHOLM
164 80 STOCKHOLM, liseContact: Staffan Söderlund, 08-404 53 70, stafadvertisements, videos and Interactive Presentalotte.ramneby@era.ericsson.se.
fan.soderlund@era.ericsson.se. Application: Martions. You will also be responsible for evaluating
keting/Market Communication Manager, Ericsson
the result of the plan.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Radio Systems AB, SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf,
You should be the type of person who has the
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG
164 80 STOCKHOLM,
skill and experience to spread a positive and cremari.skoglof@era.ericsson.se.
ative feeling to your team members. The project
With the arrival of datacom and packet switched is not necessarily in Sweden. A willingness to traservices, the way GSM works today will radically vel to both North and Latin America is a must A
ERICSSON CABLES AB, SUNDBYBERG
change. Functions like GPRS and EDGE will not knowledge of TDMA Systems would be helpful,
• Vi behöver ytterligare en erfaren GSM-projektonly increase the bitrates dramatically, but will as would Spanish and Portuguese. You should
ledare som vill syssla med försäljning av GSMalso make it possible for the end user to stay
have a bachelor degree or equivalent in markesystem och ansvara för projektdelen, och även
connected all thetime,only paying for what he
ting/business and should have experience of
Ericsson Cables provides the new telecoms world
vara projektledare för offertprojekt Du är en del
receives or sends. The GPRS and EDGE servicesworking with Marketing Communication. You will
with reliable network infrastructure that combine
av ett Core Three Team, tillsammans med en saare delivered with Ericsons GSM R8 and R9 re- belong to the Marketing Communications Detelecom, datacom and power technologies. With
les manager och en technical manager och ni
lease, respectively, where R8 will reach the mar- partment and be a part of a dedicated, supportiover 1100 employees world wide and unique exsäljer tillsammans mobiltelefonsystem direkt mot
ket this summer.
ve and creative team.
pertise in cable network solutions and power
operatörerna på våra marknader, vilket är roligt
cable systems, we offer a portofolio of products,
och utvecklande, men också krävande. Du är anservices, systems and solutions enabling our
• As responsible for product marketing of the
Contact: Dag Arnemo, +46 8 585 305 80, dag.arsvarig i implementationsfrågor och utför kuncustomers to succeed in the complex world of
Base Station System (BSS), we promote the new
nemo@era.ericsson.se. Application: Project Madpresentationer, offertarbete, diskuterar, förhandcommunications. Ericsson Cables' Marketing Diproducts to our local sales forces and to custonager Marketing Communication, Ericsson Radio
lar och planerar projekt enligt kundens krav.
vision is responsible for sales and marketing of
mers. This includes defining product value, perSystems AB, AH/R HR Helpdesk, 164 80 StockFör att lyckas tror vi att du är civilingenjör och
solutions, systems and products for telecom and
forming presentations and workshops with
holm, HR.Helpdesk@era.ericsson.se.
har erfarenhet från helst flera av följande områdatacom networks. Ericsson Cables'customers
customers, and following the development of our
den: Telekommunikation, AXE, mobiltelefoni, raare located worldwide.
competitors. We have a world wide responsibility
diokommunikation. Du är drivande, utåtriktad,
although the european market normally requires
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
van att arbeta snabbt och självständigt och inte
the major part of our support, and need to rein• We are now seeking one position for the secfrämmande för kommersiella frågor. Bra kunskaforce our team with a person who wants to put
tion of Scandinavia. The position can be based
per i såväl muntlig som skriftlig engelska är en
his/her technical competence in commercial use.
either in Sundbyberg or in Hudiksvall, depending
The product Unit (PU) Radio Network Products förutsättning.
Qualifications needed include: A good technion personal preferences. As an Area Sales Mana(RNP) is responsible for the development, supply, Vi erbjuder ett utvecklande och dynamiskt arcal understanding of GSM and data communicager you are responsible for marketing and sales
bete i ett trevligt team. För rätt person finns möjmaintenance and marketing of radio products
tion. Working experience from the telecom inof our product-range towards a no. of customers
for TDMA & PDC systems. RNP is a truly interna- ligheter till fortsatt spännande karriär.
dustry. A market orientation. Last but not least
on a regional basis. Through your own market
tional organization with units at several locations
you need to be a teamworker and fully master
plans and budgets you are developing the custoin Europe and in the Americas. To our group of Kontakta: Per Wistrand, +46 8 404 8774 alt +46
the english language.
mers within your market segment Your expertise
Product Marketing and Support, TDMA we are
70 561 8772, per.wistrand@era.ericsson.se, Anita
covers areas like strategic analysis of potential
looking for a Product Marketing Manager.
Malmström Wallner, Human Resources, +46 8
market segments, customer interacting, verbal
Contact: Fredrik Wallgren, +46 8 404 5998,
404 2429, anita.malmstrom-wallner@era.ericsand written presentations as well as quotations
fredrik.wallgren@era.ericsson.se. Application:
son.se.
Ansökan:
CUSTOMER
PROJECT
SALES
• The position as product marketing manager
and negotiations. You are good at establish good
PRODUCT MARKETING, Ericsson Radio Systems
MANAGER, Ericsson Radio Systems AB,
requires both commercial and technical compeand long-term relations with your customers and
AB, LV/HS Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM,
SG/ERA/LP/HA
Pirjo
Hautala,
164
80
STOCKtence. The successful candidate will be able to
you shall be able to represent Ericsson Cables at
kerstin.almblad@era.ericsson.se.
HOLM,
pirjo.hautala@era.ericsson.se.
translate the technical functionality of the provarious levels at the customer.
ducts into clear, concise commercial arguments
Your education has provided you with a solid
which highlight our customer needs and value.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
and good platform in both the economical and
As a product marketing managare you will be reERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG
technical areas. In addition you have been worsponsible both for the introduction of new proking at least 3-5 years with marketing and sales,
ducts as for the longer term marketing messages
on a relatively high technical level, towards
and support
• Vi behöver ännu en Technical Manager för
customers. We would of course welcome experiA successful product launch requires a clear
GSM-system. Tillsammans med en Sales Manager
ence from the Telecom area, but it is not manda77me for another step in your career? Do you
marketing messages, attractive packaging, goodoch en Project Manager säljer du mobiltelefontory. To be able to function well in your role as
want a job where You: Get more personal resystem till nya kunder. Din roll är att ha det teksponsibility. Can develop an extensive internatio-pricing strategies and well structured sales mate-

Global Agreement
Strategist

Marketing/Market
Communication Manager

Project Manager
Marketing Communication

Product Marketing

Customer Project
Sales Manager

Area Sales Manager

Product Marketing Manager

Solutions Management GSM Office Solutions

Technical Manager
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Area Sales Manager it is important to emphasise
that you have a strong own drivingforce and that
you are prepared to work actively with your
customers. You are a good team player and are
willing to work hard in our ambition to fulfill the
company objectives. Do not hestiate to contact
us for more information.
Contact: Bo Lenander, 08-764 3135, bo.lenander@eca.ericsson.se, Tomas Flodin, 0650-363 64,
070-588 9714, tomas.flodin@eca.ericsson.se, Jan
Tezcanli, 08-764 0961, jan.tezcanli@eca.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 datakomtillämpningar ökar ständigt och överträffar
ofta de mest agressivt ställda prognoser. Sättet
att möta denna utmaning finns inom Optiska
Nät och WDM (våglängdsmultiplexering). WDM
är därför en av de snabbast växande teknologierna inom telekom idag. Ericsson ser denna teknik som ett viktigt kärnområde och ökar därför
sin satsning på utveckling och marknadsföring
av optiska nätlösningar och nätkomponenter baserade på WDM-teknik. Vår produktfamilj ERION
(ERicsson Optical Networking) har redan ett fotfäste på marknaden och vi utvecklar för närvarande bl.a. ett tredje generationens system som
ska klara av att skicka 32 kanaler med 10 Cbit/s
vardera över flera hundra kilometer fiber. För att
klara denna och framtida utmaningar söker vi
nu en medarbetare till:

Tekniskt marknadsoch säljstöd
• D j kommer att ingå i gruppen Tekniskt Mark"•" stöd inom Marketing. Du kommer att vara
vårt primära tekniska stöd till vår internationella
toisäljningsorganisation med ansvar for introduktion av de nya systemfunktionerna och produktreieaserna till våra kunder.
Du ansvarar för det tekniska innehållet i våra
offertsvar på kundförfrågningar. Vid kontraktsdiskussioner kommer du att vara huvudkontakt för
alla tekniska frågor rörande vårt system, svara på
kundfrågor, delta i kundmöten, presentera våra
systemprodukter, tekniska nätlösningar samt genomföra produktdemonstrationer. Du har kunskap om fiberoptiska system och har bakgrund
från teknisk utveckling. Vi utbildar dig på vår produkt samt följer upp med fortsatt affärsorienterad
och teknisk vidareutbildning som del i din personliga utveckling.
Kontakta: Pär Johanson, Marketing Director, 08719 85 95, ParJohanson@etx.ericsson.se, Anita
Lindqvist Personal, 08-681 21 92, Anita.Lindqvist@etx.ericsson.se. Ansökan: TEKNISKT
MARKNADS- OCH SAUSTÖD, Ericsson Telecom
AB, KK/ETX/W/H Susanne Hellberg, 126 25
STOCKHOLM, Susanne.Hellberg@etxericsson.se.

JOBBNYTT
solutions marketing, product marketing and/or
marketing communications. From these positions
you have developed a good understanding for
product positioning, market messages, communications and marketing of solutions. You will be
assigned the responsibility of both internal and
external marketing of our Internet applications
solutions. You will handle issues related to both
the Internet applications commercial impact as
well as the Ericsson complete Internet applications solution portfolio. You will convey new
trends, business opportunities and solutions
from Ericsson to our customers.
You will be dedicated to marketing activities
that span over the following: Support local account management organisations with operational sales support required to win new business.
Customer presentations all over the world for all
levels within the customer's organisation. Representing Ericsson at exhibitions and large events
(chairman, speaker). Internal presentations (Business Units, Local Companies, training, etc). Marketing Guides production. Going through Business Cases on our solutions with customers
showing the commercial viability for the investment. Negotiation and Pricing support. Content
responsibility towards production of marketing
material in terms of OH-presentations, marketing
messages, advertisement campaigns. Transfer of
competence, understanding, and knowledge
within the area of Internet applications market
and solutions to the Business Units and Local
Companies.
You are a creative, entrepreneurial and experienced "serf starter", result-oriented with a strong
drive, intrigued by the challenge to develop and
implement a new way of marketing Ericsson's Internet applications solutions. You like to travel,
you are a true team player and enjoy sharing
your competence and enabling others to perform. You have excellent communication skills.
Contact: Helene Birknert, +46 8 757 1867, +46
70 246 9139, helene.birknert@era.ericsson.se.
Application: Marketing Manager, Mobile Internet
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LH/S Ewa
Strandendahl, 164 80 Stockholm, ewa.strandendahl@era.ericsson.se.

Marketing Manager,
Mobile Internet
Mobile Internet Marketing and Sales are a unit
wfthin Ericsson Radio Systems responsible for
making a difference in the success of mobile Internet solutions. Our responsibilities encompass
the marketing and technical support of our complete Wireless Internet product and service portfolio, the management of our Wireless Internet
Solutions packaging program, a leading competence management, and the handling of various
market projects. The mobile Internet is about to
enter our daily lives in a big way. It will change
the way we keep in touch with our friends and
family, the way we do business, the way we shop
the way we access entertainment and the way
we conduct our personal finances More than
ever before, mobile devices will be our personalized windows on the world - multiplying the
range of information, services and applications
available to us while on the move, and enhancing the quality of our lives Ericsson is already
working across several industry sectors to develop mobile Internet services and applications for
mobile operators around the world. Business
Unit Ericsson Internet applications is in a very intensive and exciting phase. The market interest
in our solutions is very high and we are now expanding our marketing and sales forces! Are you
an enthusiastic and driven marketing person
with several years of experience from marketing,
marketing communications or program management? Perhaps you are just the person we are
looking for!

• The successful candidate have several years of
experience of the information technology or telecommunications industries, in positions such as

Market Sales Support
Ericsson is the world leader in mobile packetdata
communication. The market responseon our new
offering of mobile data servicesfor CSM networks
based on CPRS is exceedingour expecations.
• We are now looking for additional co-workers
in order to increase our sales supportactivities.
The responsibilities for the newpositions will include system presentationsfor customers, acting
as the prime contactfor RFI/RFQ work with the
Market Units.conducting business oriented workshops withcustomers and assisting in product salesseminars.
The vacant positions are with a unit forMarket
Sales Support within Product Marketing. If you
are interested in this position andhave 2-3 years
experience in data communi-cations combined
with good knowledge inmarketing activities, we
can offer you achallenging position in a fast
growingorganisation.
Contact: Bengt Didner, +46 8 757 17 21,
bengtdidner@era.ericsson.se, Britt Paju, Human
Resources, +46 8 757 37 72, brittpaju@era.ericsson.se. Application: MARKET SALES SUPPORT,
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LK/HS Susanne Holmene, 164 80 STOCKHOLM,
susanne.holmene@era.ericsson.se.

mmmmimmuimmmmmmmmmmmmM
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

Technical Marketing +
Direct Markets
7he main purpose with the una is to market
Ericsson's and GSM Systems' solutions. We market the packages from GSM Systems and while
necessary, we influence the Product Units to adopt packages suitable for the direct markets
area. We work close to ERA/LF and with account
organizations at LP and its market units.

ERICSSON SVERIGE AB. STOCKHOLM
Ericsson Sverige AB är kärnbolaget i den svenska
marknadsenheten. Vi verkar pä världens mest
spännande och avreglerade marknad, med en
ständigt expanderande infrastruktur för tele- och
datakommunikation. Våra kunder ligger i framkant när det gäller både mobilitet och Internet
Det ställer höga krav på oss som snabb leverantör av tjänster, produkter och lösningar inom
dessa områden. Våra kunder är operatörer, privata och offentliga företag och organisationer
samt konsumenter i Sverige. Ericsson Sverige AB
består av cirka 600 medarbetare med starkt
kundfokus. Vi har kontor bland annat i Malmö,
Kumla, Göteborg och Nynäshamn. Huvudkontoret ligger på Kungsholmen i Stockholm.

• På New Business söker vi Dig som är intresserad av att arbeta med nya affärsupplägg och ny
teknologi i framkanten riktat till företagsmarknaden. Du bör ha lite: Entreprenöranda. Näsa för
nya affärsupplägg. Förståelse för hur man omsätter nyheter till affärsmöjligheter. Projektledarkänsla. Att leda och koordinera team bestående
av enheter både i Sverige och internationellt
Känsla för tid, starta med målet i sikte. Sälj inriktad "Sense of urgency". Gillar att arbeta med
kunder. Inom marknadsbolaget Ericsson Sverige
AB samlas nu ansvaret för försäljning av produkter (via distibutionskanaler) samt försäljning och
utförande av konsulttjänster till externa företagskunder under Ericsson Business Consulting. I
och med denna förändring skapas ett tydligare
ansvar och ett klarare fokus för denna marknad.
New Business är en av enhet inom Ericsson Business Consulting.
Du kommer på New Business att arbeta med
att etablera nya produkter, lösningar och tjänster
på den Svenska marknaden inom områdena:
Mobilitet (t ex WAP, GSM Pro) Integration (t ex
M2M, Bluetooth) DataCom/lnternet (t ex E-Box,
ny router och LAN teknologi) New Business
"New Business - New Customers". Arbetet kommer till stor del bedrivas i projektform tillsammans med övriga enheter inom EBC samt Business och Product Units. Du kommer att arbeta på
Ericsson Sverige AB som är Ericssons marknadsbolag i Sverige. Arbetsplatsen är på Lindhagensgatan 80 på Kungsholmen i Stockholm.
Kontakta: Robert Alrwin, +46 8 579 182 90, RobertJVIIwin@ese.ericsson.se, Elinor Skogfors, +46
8 579 184 56, Elinor.Skogsfors@ese.ericsson.se.
Ansökan: Business Managers, Ericsson Sverige
AB, SE/ESE/Personal Lena Simonsson, 126 25
STOCKHOLM, Lena.Simonsson@ese.ericsson.se.

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB,
STOCKHOLM

Personaladministratör
IT Services
Ericsson IT Services är en service enhet (SU) inom Business Unit Business Consulting och har till
uppgift att tillhandahålla Ericssonkoncernen
med en gemensam och global IS/IT infrastruktur
med fokus på att göra Ericsson ledande i den
nya mobila telecom världen. Verksamheten bedrivs i Stockholm, Kuala Lumpur och Dallas och
har ca 1500 anställda globalt
• Vi behöver nu förstärka Human Resource-teamet som idag består av sju personer, med en administratör. En viktig del i ditt arbete blir att bidra
till att utveckla och förbättra rutiner kring administrationen. 1 ditt arbete ingår det också att ge
allmän service till linjen. Du kan räkna med diverse frågor och uppdrag både från chefer och medarbetare runt om i organisationen.
I dina arbetsuppgifter ingår administration
kring: Stöd till personalchef samt personalansvariga. Ansvara, uppdatera och utveckla personalfunktionens gemensamma Webb-sida. Personalstatistik. Uppdatering och underhåll av personalsystem. Introduktionsdagar för nyanställda.
Tjänstgöringsbetyg/Intyg.
Vi söker dig som är självgående och har intresse för, och helst erfarenhet av, serviceinriktat arbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av personaladministration men det viktigaste för oss är att
du är serviceorienterad och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift Eftersom våra ämnesområden är många och detaljrika, tror vi att
du har lätt för att lära och ett stort intresse av att
sätta dig in nya frågeställningar.
Som person är du utåtriktad och initiativrik. Du
har också lätt för att kommunicera. Du är
stresstålig och flexibel och du sätter kundens
önskemål i centrum. Goda kunskaper i engelska
är en förutsättning i vår globala miljö och erfarenhet från Ericsson samt ett företagsinternt nätverk
är en merit Välkommen med din ansökan senast
den 31 mars.

• You are an experienced person with a solid

mmmmmmmtm Hmmuhmmmammmmttmrn technical background from different telecom
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KONTAKTEN NR 5 2000

and/or datacom areas. You will work in the marketing phase with solutions rather than specific
products. You are very skilled at conveying a message and giving presentations as well as analyzing the operator's needs and our possibilities.
The position gives an excellent opportunity to
travel to interesting and often exotic countries
and to meet many different types of customers.
You will work with growing markets and international operators. A respect for other people and
cultures is a prerequisite.
Contact: Peter Linderoth, +46 8 404 9308, peter.linderoth@era.ericsson.se, Helena Sollenberg,
Human Resources, +46 8 585 314 79,
helena.sollenberg@era.ericsson.se. Application:
TECHNICAL MARKETING - DIRECT MARKETS,
Ericsson Radio Systems AB, SG/ERA/LP/HA Pirjo
Hautala, 164 80 STOCKHOLM,
pirjo.hautala@era.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND
Ericsson Mobile Communications AB develops,
sells and markets mobile phones around the
world. We are looking for a Human Resources
Manager based in Lund but working together
with the HR managers in our Market Units to develop the Consumer Products organisational development and business tools in the whole region.

HR Manager
Market Region EMEA
• You will be responsible for HR operations
within Market Region Europe, Middle East and
Africa for Consumer Products, in order to support
the business. You will be part of the management team and you will be managing HR processes such as Competence Management Recruitment Compensations and Benefits, Incentives
Systems, Culture, Management Planning and Organizational Development.
You have a high degree of professionality based on your long international experience in the
HR area, from Ericsson and/or other consumer
business. Business minded, creativeness, perseverance and result orientation are key success
factors in this position.
Contact: Lars Åkeson, +46 8 757 23 56, Anders
Torstensson, +46 46 19 33 94. Application: HR
Manager Market Region EMEA, Ericsson Mobile
Communications AB, Personalenheten, 221 83
LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.

Kontakta: Hanna Axling, 08-568 628 09, Åsa
Ransmyr, 08-568 621 45. Ansökan: Personaladministratör IT Services. recruitment@edtericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Affärsenheten BMOJ ansvarar för att förse den
japanska marknaden med mobila kommunikationslösningar (framför allt mobiltelefonsystemet
PDC). Det är idag världens näst största mobilstandard. Japanmarknaden fortsätter att öka.
1999 gick det mycket bra för BMOJ och vi ser
därför fram mot en mycket stark tillväxt I Japan
under de närmaste åren.

Personalman
• Till vår enhet ERA/JH Human Resources på
BMOJ söker vi en personalman. Då affärsenheten
inte är så stor kommer du som personalman att
ha direktkontakt med ledningen och få goda
möjligheter till påverkan och en god inblick i den
totala verksamheten.
I och med att vi är en mindre enhet innebär
det att Du kommer att arbeta med de flesta områden inom HR. Ditt verksamhetsområde omfattar de på vår BU som arbetar på ERA i Kista. Övriga enheter inom BU:n är bolaget i Japan, EMW i
Mölndal, EPL i Luleå m fl. Självklart kommer du
ha egna ansvarsområden och kunna driva projekt
och processer inom HR-området Du kommer ha
stora möjligheter att påverka utformningen av
din befattning (inom ramen för verksamhetens
krav).Du har högskoleutbildning inom personalområdet och några års erfarenhet av personalarbete.
Kontakta: Katarina Ljunggren, +46 8 7571831,
katarina.ljunggren@era.ericsson.se, Ulrika Roos,
+46 8 7575771, ulrika.roos@era.ericsson.se. Ansökan: Gunilla Åsberg, Ericsson Radio Systems
AB, KI/ERA/JHS, 164 80 STOCKHOLM, gunilla.asberg@era.ericsson.se.

ERICSSON REAL ESTATE & SERVICES AB,
STOCKHOLM
Ericsson Real Estate & Services AB (REM) kombinerar servicetjänster, kommunikation och säkerhetssystem med traditionell fastighetsservice.
Vårt samlade erbjudande skall understödja Ericsson i dess strävan att vidareutvecklas som
världsledande företag. Erbjudandet år av både
operativ och konsultativ karaktär med ett gemensamt fokus-den produktiva arbetsplatsen
och dess miljö.
Vi är idag ca 500 anställda. REMs verksamhet
och personal övergår den I april till Skånska AB.
Personalavdelningen, som idag består av en
personalchef, personalman och personaladmi-
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KONTAKTEN NR 5 2000

Human Resource Officer

nistratör, kommer att fortsätta sin verksamhet inom det nya bolagets ram.
• Your task is to support this organisation with
HR competence together with 3 persons. Your
will work with general human resource tasks but
• Dina arbetsuppgifter spänner över samtliga
the main focus will be on recruitment, compeHR-processer med tyngdpunkt på rekrytering och
tence- and organisation development salary nestöd till chefer. Du arbetar utifrån ett konsultativt
gotiations. An important part of your job is also
arbetssätt och Du kommer att få ett självständigt
support to local Market Units within the HR area.
ansvar för personalfrågorna gentemot ett antal
To be successful in this position you should haenheter och chefer inom organisationen. Särskilt
ve a relevant university degree and some years
då verksamheten övergår till en ny koncern komexperience from Human Resource work. We exmer Du att bli involverad i att se över, utveckla
pect you to have good communication- and
och förankra de fram-tida personalprocesserna.
team work skills, be independent and have a
Vi vill att Du har en akademisk utbildning med
high level of integrity. A good level of oral and
PA-inriktning samt 3 års erfarenhet av kvalificerat
written English and experience from work with
personalarbete, företrädesvis som HR-generalist
international HR issues is an requirement
Vidare ska Du ha god erfarenhet av rekrytering
If you want to work in an ambitious team in an
och personbedömning. Har du erfarenhet och ininternational environment please send your CV
tresse för kompetensutvecklingsfrågor är detta ett
and job application as soon as possible to the
plus.
address below.
Utmärkande för Dig som person är att Du har
förmåga att driva och slutföra frågor, d.v.s. Du når
Contact: Helena Sollenberg, Human Resources,
resultat på ett effektivt sätt. Du är lyhörd, förtro+46 8 585 314 79, helena.sollenberg@era.ericsendeingivande och har en utpräglad förmåga att
son.se. Application: Human Resource Officer,
samverka och samarbeta med andra människor.
Ericsson Radio Systems AB, SG/ERA/LP/HA Pirjo
Du tycker om att ha många bollar i luften och
Hautala, 164 80 STOCKHOLM,
trivs med arbete i högt tempo.
pirjo.hautala@era.ericsson.se.

Personalman/-kvinna

Kontakta: Tobias Hultman, 08-719 20 49, tobias.hultman@rem.ericsson.se, Ulla-Britt Åstrand,
08-719 12 96, ulla-britt.astrand@rem.ericsson.se.
Ansökan: Personalman/-kvinna, Ericsson Real
Estate & Services AB, HF/REM/HS, 126 25 Stockholm, sofveig.fajerson@rem.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

Tecnical Co-ordinator
Stand/Adv Concept

PLANERING

oWe are looking for a colleague to Human ReEricsson Mobile Communications AB utvecklar,
sources and Competence Development within säljer och marknadsför mobiltelefoner över hela
BRA/LP-Direct Markets Eastern Europe, Middle världen. Global Customer Services ansvarar för
East, Africa and South East Asia. LPs mission forservice och support för våra produkter globalt
direct markets is to take full marketing, sales andInom funktionen Product Management söker vi
operations responsibility of CSM Systems offer- Dig som vill jobba med utveckling och förvakings in concert with local Market units. The unit isninga av Standard och Advanced repair koncepalso responsible for competence build-up and ten.
support of the Market Units within LPs markets.
ERA/LP have today approximately 200
employees plus 80 employees working on long • Du ingår i ett team inriktade på att utveckla
term contracts abroad.
service produkten (Konceptet) på ett globalt
plan. Ditt arbete kommer vara inriktad på tekniska frågeställningar. Arbetet bedrivs i projektform

med Dig som projektledare eller delprojektledare
och en nöjd servicepartner och kund som mål.
Dina närmaste samarbetspartners kommer att
vara våra marknads-regioner med de lokala bolagen i förlängningen. Andra kontaktytor är externa
leverantörer. Technical Development inom Global
Customer Services.
Du bör ha erfarenhet av att leda, driva och ansvara för projekt samt behärska tekniska frågeställningar. I Din kommunikation använder Du
obehindrat engelska i tal och skrift. Vi utgår ifrån
att Du är entusiastisk, drivande samt kan tänka
marknadsmässigt.
Kontakta: Jimmy Blomberg, 046-19 31 76, UK
Gustafsson, 046-23 23 16. Ansökan: Tecnical Coordinator Stand/Adv Concept HL 00:183, Ericsson Mobile Communications AB, Personalenheten, 221 83 LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.

Du bör vara analytisk och drivande samt ha en
utpräglad samarbetsförmåga.
Kontakta: Richard Hessler, 08-508 776 17, Madeleine Koch, personalchef, 08-757 17 49. Ansökan:
Planeringschef till produktionsenheten, Ericsson
Radio Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11,
164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Business Unit TDMA Systems is one of the fastest
growing business units within Ericsson Radio
Systems. We are the market leader for wireless
systems and services based on D-AMPS/AMPS.
Today, over 50% of the world's wireless subscribers are served by TDMA 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 deliERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
verable. One critical part for the success of
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs pro- BMOA Supply is to ensure all administration induktionsenhet Vi finns i Kista och sysselsätter formation regarding the products are maintaiomkring 800 personer av totalt ca 1400 anställ- ned correctiy in the order system COLF.
da vid Ericsson Radio Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är tillverkning av radiobasstationer till mobilnät
• The main activities are to: Secure correctness
and maintain the product information in the order system GOLF. Enter provided information into
the order system. Follow up orders. Administrate
and place orders for the warehouse.
• Som planeringschef kommer du att ansvara för
The BMOA Supply organisation is undergoing a
vår planeringssektion bestående av huvudplanersuccessful change program including new proing, masterplanering, nyproduktplanering (incesses and organisation. The candidate will have
dustrialisering), ändringshantering samt verksamthe freedom to self develop his/her work within
hetsutveckling. Du skall leda och entusiasmera
the framework for the group. We work is conduc15 duktiga och erfarna logistiker till att nå uppted in an international environment
satta nyckeltal och supply mål.
We are looking for a person with a customer
Förutom huvudplanering som omfattar våra
orientation and administration skills.You should
fem interna mikrofabriker innebär masterfunktiobe a driving, structured person with good comnen ett övergripande ansvar för dimensionering
mand in English. You easily work with people in
av såväl andra produktionsenheter inom Ericsson
teams. A few years working experience from adsom större underleverantörer. Arbetet innebär ett
ministration and/or order management system is
nära samarbete med våra marknadsbolag, överan advantage.
gripande supply organisationer, inköpsenheter,
utvecklingsenheter, externa produktionsenheter
samt interna mikrofabriker.
Contact: Jan Schönbeck, +46 8 404 53 36. AppliVi söker dig som är civilingenjör eller motsvacation: Order System Administrator, Ericsson Rarande med erfarenhet av framgångsrikt logistikardio Systems AB, KI/ERA/AH/R, 164 80 STOCKbete.
HOLM, HR.Helpdesk@era.ericsson.se.

Order System Administrator

Planeringschef till
produktionsenheten

Tåget har startat, vill du åka med?
Produktenheten Wideband Radio Networks
WRN)

(PU-

är ansvarig for utveckling och underhåll

Arbetet innebär med hänsyn till vår geografiska

duktledning, konstruktion och systemdesign.

spridning ett visst mått av resande.

Vi är ett glatt gäng som arbetar gränsöver-

av radioaccessnät för Ericssons nya tredje genera-

Projektledare Integrering och
verifiering av WCDMA

tionens mobiltelefonisystem.
Verifieringsenheten deltar i Ericssons u t veckling av tredje generationens mobiltelefo-

Vi söker nu en person som vill arbeta med pro-

nisystem. Tekniken tillåter bättre möjligheter

jektledning för verifiering av basstationer. Du

skridande med högt i tak.
Kontaktperson:
Gunnar Säfvenberg tel 08-764 14 63
E-mail: gunnar.safvenberg@era.ericsson.se
V ä l k o m m e n med din ansökan till:

för överföring av ljud, bild och video. Syste-

ska organisera och koordinera integrerings- och

Ericsson Radio Systems AB

met bygger på bredbandig CDMA.

verifieringsarbetet (ca 65 personer) som bedrivs

ERA/R/HS, Att: Inger Holmgren

Vi arbetar med utveckling av basstationer,

i Kista, Mölndal och Yokosuka Research Park

164 80 Stockholm

som är en central del i mobiltelefonisystemet.

i Japan 'YRP'. För att passa till tjänsten bör

E-mail: ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se

Vår kund är N T T DoCoMo i Japan, världens

Du ha en god helhetssyn samt en vilja att på-

största mobiltelefonoperatör.

verka och motivera andra människor.

Vi arbetar med snäva tidsramar och högt
tempo. Trots detta arbetar vi aktivt med kompetensutveckling och våra mänskliga värderingar.
Vi har behov av ytterligare en medarbetare
och söker Dig som har erfarenhet av projekt
(team-) ledning och/eller verifiering och som
dessutom har en utåtriktad, positiv och dri-

Verifieringsprojektet

består av

följande

teknikområden :
•

Systemtest

•

Funktionstest

•

Radioverifiering

•

Säkerhetstest

•

Mekaniktest

•

Klimattest

•

EMCtest

•

Certifiering

vande läggning. Har Du dessutom erfarenhet

Focus kommer att vara på hela noden. Allt

av mobiltelefoni är det ett stort plus.

arbete görs i ett nära samarbete med kund/pro-

Make yourself heard.
ERICSSON
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA
men på sikt också mer komplexa funktioner. Du
deltar också i utveckling och underhåll av testSOFTWARE SUPPLY AND SUPPORT OF THE FUTUsystem.
RE! Product Unit Packet Switching Systems (PSS)
VI har en arbetsorganisation där Du som mewithin Ericsson Radio Systems AB is designing, ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
darbetare ingår i en målstyrd grupp. Detta innemarketing and supplying packed data products MÖLNDAL
for GSM, CDMA, PPDQ TDMA, CDPD and UMTS Ericsson Microwave Systems AB ansvarar inom bär att Du aktivt deltar i och ibland har ansvar för
planering, uppföljning, förbättringsarbete, ekonostandards.
Ericsson för försvarselektronik och mikrovågsmi etc.Som person är du ansvarstagande, engaThe supply and support unit, responsible for allkommunikation samt är centrum för Ericssons gerad, drivande och positiv. Du kan arbeta självsupply and support activities within the product forskning och utveckling inom mikrovågsteknik ständigt såväl som i grupp.
unit needs to secure the launch and support of och höghastighetselektronik.
Vi tror att Du är högskoleingenjör med elektroGPRS and is therefore looking for a:
Enheten för Produktion Ytsystem ansvarar för nikinriktning, eller är gymnaisieingenjör alt. har
tillverkning av radarsystem som används på för- tre-årig teleteknisk gymnasieutbildning med flera
svarets fordon och fartyg. Vi tillverkar och provarårs yrkesverksamhet Erfarenhet av mätinstruradarsystem och dess ingående delar såsom
ment är meriterande.
mikrovågselektronik och kablage.
• You will be: Performing operators forecasting.
Kontakta: Tommy Jansson, 031-747 2730, tomImplementing the business model and pro- cesmy.jansson@emw.ericsson.se. Ansökan: PROVses for PSS support and market supply. Handling
• Ditt ansvar som systemprovare är att prova och
NINGSINGENJÖR REF NR 00-052.
requirements from the market and Ericsson Seri vissa fall verifiera nya radarsystem. Jobbet innevices on PSS support such as lead time, availabibär även att ta fram testutrustning och instruktiolity and service quality requirements. The interfaner för provning. Då våra projekt är mycket utce to product management Securing the synvecklingsinriktade och våra serier relativt korta inchronization between PSS software supply and
• Som installatör kommer du att arbeta med
nebär arbetet ett nära samarbete med våra konthe supply unit and node production center. The
mekanisk och elektrisk installation i de fordon
struktions- och verifieringsenheter.
PSS representative in international GSM supply
där vi monterar våra radarstativ.Då våra projekt är
Utbildning/erfarenhet inom området elektroand support forums such as the Supply and Supmycket utvecklingsinriktade och våra serier relanik/mikrovågsteknik med vana att hantera elektport Management Team and ASO Steering
tivt korta innebär arbetet ett nära samarbete med
riska mätinstrument bedömer vi som en bra
Croups. Working mainly together with EED sofvår konstruktions- och verrfieringssida.
grund att stå på.
tware supply and support unit in Aachen, GPRS
Vi tror att du är en målinriktad person som kan
design centers and the ASO:s. Reporting to the
Vi tror att du är en målinriktad och kreativ perjobba på ett strukturerat sätt i en miljö där myckPSS Supply and Support unit manager.
son med problemlösningsförmåga som tycker
et händer samtidigt Jobbet är omväxlande och
om att jobba i team. Jobbet ger goda möjligheter
ger goda möjligheter till vidareutveckling.
We believe that you: Have documented experitill vidareutveckling.
Med dig i bagaget bör du ha erfarenhet av meence in the software supply area. Have project
kanik och/eller elektrisk installation, goda kunmanagement experience, ideally from internatioskaper i att läsa ritningar och förståelse för vikten
Kontakta: Catharina Svensson, 031-747 2695,
nal project management assignments or previous
av bra dokumentationsunderlag. Har du lastcatharina.svensson@emw.ericsson.se, Rikard
customer support projects. Have a background in
bilskörkort är det en fördel.
the IT industry. Are used to operate in the interOscarsson, 031-747 1850,
national Ericsson organization. Are target-oririkard.oscarsson@emw.ericsson.se. Ansökan:
ented and good at communicating and following
SYSTEMPROVARE, REF NR 00-054.
Kontakta: Catharina Svensson, 031-747 2695,
strategies and targets.
catharina.svensson@emw.ericsson.se, Christer
Larsson, 031-747 2944,
christer.larsson@emw.ericsson.se. Ansökan: MEContact: Bengt Jönsson, +46 8 585 339 27,
• Enheten för produktion av mikroelektronik
KANIK- OCH ELINSTALLATÖR, ref nr 00-053.
bengt.x.jonsson@era.ericsson.se, Britt Paju, Husom ingår i försvarsproduktion söker produkman Resources, +46 8 757 37 72,
tionstekniker. Enhetens uppgift är att i samverkan
britt.paju@era.ericsson.se. Application: Software
med produktutvecklings- och konstruktionsenheSupply and Support Coordinator, Ericsson Radio
ter medverka vid framtagning av prototyper och
• Arbetsuppgifter: Som operatör kommer du att
Systems AB, KI/ERAAK/HS Susanne Holmene,
därefter ansvara för serietillverkning av produkter
arbeta med eftermontering och modifiering av
164 80 STOCKHOLM,
ingående i avancerade radarsystem och annan
kretskort, vilket ställer krav på bra handlag och
susanne.holmene@era.ericsson.se.
försvarselektronik.
noggrannhet Vi arbetar i målstyrda grupper med
För att upprätthålla en effektiv produktion beansvar bl.a för det dagliga arbetet och produkthöver vi 2 st produktionstekniker. Dina arbetsupkvalité. Detta innebär att vi söker folk med bra
ERICSSON TELECOM AB, KUNGENS KURVA
sammarbetsförmåga, initiativkraft och flexibilitet.
Behovet av bandbredd inom tekkom- och data- pgifter kommer spänna över ett ganska brett omKvalifikationer: Teoretisk kompetens motsvakomtillämpningar ökar ständigt och överträffar råde vilket innebär att arbetet kommer att bli
rande minst 2-årig el/tele tekniskt gymnasium elofta de mest agressivt ställda prognoser. Tekno- mycket spännande och varierat Du kommer bl.a.
ansvara
för
att
utrustning
och
verktyg
finns
för
att
ler motsvarande. Praktisk erfarenhet inom
login för att möta denna utmaning finns inom
elektroniktillverkning är meriterande.
Optiska nåt och WDM (våglängds-multiplexer- köra en effektiv produktion, ha ansvar för drift
och
underhåll,
svara
för
inköp
av
driftmaterial,
ing). WDM är därför den snabbast växande tekvårda beredningar för serieproduktion. Arbetet
nologin inom telekom idag. Ericsson ser denna
Kontakta: Fredrik Håkansson, 031-747 2932,
innebär en blandning av praktiskt mekaniskt arteknik som ett viktigt kärnområde och ökar där070-318 7769, fredrik.hakansson@emw.ericsbete och administration.
för sin satsning på utveckling av optiska nätlösson.se, Anders Carlström, 031-747 1064,070-318
För att utföra ett bra arbete som produkningar och nätkomponenter baserade på WDM7662, anders.carlstrom@emw.ericsson.se,
tionstekniker
tror
vi
att
du
är
mellaningenjör
med
teknik.
Andreas Persson, 031-747 3968,070-264 6930,
inriktning mot maskin/produktion. Alternativt har
andreas.persson@emw.ericsson.se. Ansökan:
Vår produktfamilj ERION (ERicsson Optical
du gått 4-årig teknisk och sedan arbetat ett par
Kretskortsopeatör ref nr 00-048, Ericsson
Networking) har redan ett fotfäste på marknaår. Erfarenhet från området inom
Microwave Systems AB, Personal och Organisaden och vi utvecklar för närvarande ett tredje ge- produktions/drifts-teknik är meriterande. Det är
tion, 431 84 Mölndal
nerationens system som ska klara av att skicka viktigt att du är beredd att ta egna initiativ efter32 kanaler med 10 GbH/s vardera över flera
som arbetet är mycket fritt Det är dessutom vikhundra kilometer fiber. För att klara denna och tigt att du har känsla för service eftersom arbetet
ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, BORAS
framtida utmaningar söker vi nu en:
till stor del går ut på att serva produktionen.

Software Supply and
Support Coordinator

Systemprovare

Mekanik och Elinstallatör

2 Produktionstekniker

Kretskortsopeatör

Sektionschef,
Elektronikdesign
• Du kommer 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-konstmktioner, kretsdesign, schemaritning och layout Det handlar i första hand om digitala konstruktioner men även analog elektronikdesign för optokomponenter ingår. Sektionen
ska också fungera som interface gentemot produktion.
Gruppen ska nu i ett första steg utökas med 34 personer vars huvuduppgift blir att bygga upp
en transponderdesignverksamhet som tidigare
legat i Tyskland. Du år troligen civilingenjör med
flera års erfarenhet inom analog- eller digitalkonstruktion. Du kan jobba självständigt samt har
goda samarbets- och ledaregenskaper.
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: SEKTIONSCHEF, ELEKTRONIKDESIGN, Ericsson Telecom AB, KK/ETX/W/H, 126 25 STOCKHOLM, Susanne.Hellberg@etx.ericsson.se.

Kontakta: Jouni Heikkinen, 031-747 3575, jouni.heikkinen@emw.eicsson.se, Annika Kopp, 031747 2812 eller 070-604 3773,
annika.kopp@emw.ericsson.se. Ansökan: PRODUKTIONSTEKNIKER ref nr 00-055.

Provare
På Borsfabriken tillverkas huvudsakligen radiolänkar, antenner till mobiltelefon! och andra
produkter för telekommunikation. MINI-LINK är
den största produkten, en kompakt digital länk
som används som alternativ till kabel vid överföring av telefoni och data.

Provare
• Enheten för produktion av mikroelektronik
som ingår i försvarsproduktion söker provare. Enheten ansvarar för serietillverkning av produkter
ingående i avancerade radarsystem i huvudsak
underrättelse- och luftförsvarsuppgifter samt produkter till civil mikrovågskommunikation.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att
vara provning och felsökning av digitala och analoga mikrovågs hybrider eller sändare och mottagareenheter. Detta ställer höga krav på problemlösningsförmåga och initiativkraft Arbetet sker i
små grupper vilket gör att uppgifterna blir många
och omväxlande. Detta innebär att vi söker ansvarsfulla och flexibla personer med bra samarbetsförmåga. Arbetet sker i tvåskift
Du bör ha teoretiska kunskaper motsvarande
4-årig el/tele tekniskt gymnasium eller liknande.
Praktisk erfarenhet inom elektronikservice är meriterande.
Kontakta: Jonas Karlsson, 031-747 2106,
jonas.karlsson@emw.ericsson.se. Ansökan: PROVARE ref nr 00-056

Provningsingenjör
• Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär
provning av elektronik som sitter i våra radarprodukter. Inledningsvis på lägre produktionsnivåer

• Som provare ser du till att kretskort och
mikrovågsenheter lever upp till ställda krav för
produkten. Du provar, felsöker och reparerar enheterna. Vi arbetar i grupper som är målstyrda
och vi lägger stort ansvar på varje medarbetare.
Utb-krav: Tekniks utbildning gärna el/tele. 2-eller 3-årig eller motsvarande. Erfarenhet: gärna
elektroniktillverkning liknande vår, elektriker eller
ratio/tv-reparatör.
Kontakta: SP/Z Ulf Nordlund, 033-179881,
uff.nordlund@emw.ericsson.se.

Operatör/Provare
• SP/RA består av 2 producerande enheter,
SP/RAM som tillverkar multichipmoduler och
SP/RAV som tillverkar länkarna. Dessa båda enheter arbetar idag tvåskift men kommer inom
kort att gå upp på ytterligare skift Därför söker vi
nu produktionspersonal som är intresserade av
att satsa helhjärtat på framtidens MINI-LINK. Just
nu pågår kapplöpningen med ett antal konkurrenter för att vara först ut på marknaden med en
länk som bygger på ett nytt byggsätt och teknik.
Vi håller på att utveckla ett antal olika typer av
MINl-LINK tillsammans med några olika projekt:
MINI-LINK E RAU2, en länk som är kompatibel
med dagens MINI-LINK E RAU1. MINI-LINK E

KONTAKTEN NR 5 2000

Micro, en länk som innehåller modemkortet och
därför ej behöver någon inomhusenhet MLBAS
är en ny typ av punkt till multipunktlänk som vi
hoppas blir en storsäljare. Arbetet med att komma först ut på marknaden med en ny typ av länk
som dessutom är producerbar i höga volymer är i
full gång och för att ytterligare plocka marknad
går vi nu alltså upp på fler skift
De medarbetare vi söker bör ha minst 3 årig
teknisk utbildning eller motsvarande. Eftersom
avdelningarnas arbetsuppgifter spänner över både provning och maskinoperatörsskap söker vi
nu medarbetare med både maskinoperatörserfarenhet och provningserfarenhet(även digital). Arbete bedrivs i målstyrda grupper och egenskaper
som ses som positiva är bla social förmåga, drivkraft, engagemang och lite finsk sisu.
Kontakta: SP/RAMC Torbjörn Andersson, 033179635, SP/RAVA Frida Lindvert, 033-177956,
SP/RAC Hans Hallgren, 033-179053. Ansökan:
Operatör/Provare, Ericsson Microwave Systems
AB, Personalenheten, Box 22150, 504 12 BORAS

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG
Within Node Construction & Test (ERA/LVT/OF)
we are looking for a candidate as, Complaint
handling Manager. We are situated in Sundbyberg and belongs to Supply Unit Fast Track Packages.

Complaint Handling
Manager
• Complaint Handling includes all activities that
are related to replacements of material. The reason for a replacement may be that some items
are either missing in the delivery or faulty in any
step before ft reaches the switching site. We are
only dealing with material that is related to switching and mainly AXE products.
The different challenges in this function are:
Form a group of people. There are currently five
persons working in this field but they will formally be gathered by you. Implement the TTC
Global concept for complaints in the switching
area. There are many activities going on to streamline all SUs in this area. Look for synergies
between AXE departments within WS,
BMOA.BMOG and BMOJ in the complaint area.
You will be a member of the Steering group of
Node Construction and Test (NCT). The other areas in NCT are Market adaptations. Node Engineering and Site Implementation. Above tasks will
give you plenty of rooms for own initiatives and a
large contact network within Ericsson.
We are looking for you that, ideally, have a proven competence with supply in Ericsson. Your
background may be from order handling, distribution, purchasing or similar. Experience from
work abroad is appreciated. Previous experience
in management roles is appreciated. You shall be
able to, both verbally and orally, communicate in
English and Swedish. You shall be able to work
independent and handle work on an independent and responsible matter.
Contact: Björn Johansson,
bjom.k.johansson@era.ericsson.se. Application:
Complaint Handling Manager, Ericsson Radio
Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80
STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktionsenhet Vi finns i Kista och sysselsätter
omkring 800 personer av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet ärtillverkningav radiobasstationer till mobilnät

Mikrofabrikschef till
produktionsenheten
• Kistafabrikens framtida TTC-organisation kommer att vara formerad i självständiga resultatansvariga flödesorienterade enheter, så kallade Mikrofabriker.
Vi söker ledare till våra Mikrofabriker som ansvarar för helheten i processen. Du skall vara
med och utveckla din Mikrofabrik mot högt satta
mål. Du har ansvar för resurser, planering, kvalitet
och ekonomi i Mikrofabriken. Du ska ha en naturlig fallenhet för att leda och därmed kunna
motivera och utveckla din personal. Du bör ha en
förmåga att på ett analytiskt och strukturerat sätt
föra verksamheten framåt och tillföra energi för
en positiv utveckling.
För att passa in i rollen som Mikrofabrikschef är
det en fördel om du har erfarenhet av tillverkning,
produktionsteknik och supply management Vi ser
gärna kvinnor i de här befattningarna.
Kontakta: Tomas Carlsson, 08-404 6581, Mats
Cederberg, 08-757 2093, Madeleine Koch, personalchef, 08-757 1749. Ansökan: Mikrofabrikschef
till produktionsenheten.
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Processägare
• Vi söker processägare för delar av produktionen inom elektronik, system (slutmontering)och
MCPA-området Processägarskapet innebär ansvar för löpande förbättring och utveckling av tillverkningsprocesserna. Som processägare är du
även ledare för ett tvärfunktionellt förbättringsteam.
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 1585, Per-Gunnar Nyström, personal, 08-764 1539. Ansökan:
Processägare.

Logistikkoordinator till
produktionen
• Till vår nyinrättade TTC funktion (Time To
Customer) söker vi ett antal logistikkoordinatorer
som skall arbeta med styrningen av material och
produkter ut mot våra interna kunder. Du kommer initialt att arbeta med orderadministration
och leveransplanering för att därefter bredda dig
mot material- och produktionsstyrning. Arbetet
innebär stora kontaktytor inte bara med olika
Ericsson bolag utan även med inköp, tillverkningen, ekonomi m fl funktioner.
Vi söker dig som är civil-, mellan- eller gymnasieingenjör med erfarenhet av logistikstyrning.
Viktiga egenskaper i detta arbete är att vara drivande, analytisk och noggrann. Vi ser gärna att
du är utåtriktad och har lätt för att samarbeta och
kommunicera med andra människor.
Kontakta: Martin Karlsson, 08-404 76 19, LarsÅke Eriksson, personal, 08-404 38 65. Ansökan:
Logistikkoordinator till produktionen.

Chef extern
teknikförsörjning
• I din roll som chef för extern teknikförsörjning
till produktionsenheten har du ansvaret för att
hålla samman alla teknikuppdrag inom Produktion/Teknik som läggs ut på underleverantörer
och andra samarbetspartner. Vidare omfattar arbetsuppgifterna sammanhållning av övergripande tekniska frågor vid utläggning av produktion
till kontraktsleverantörer.
Vi söker dig med högskoleutbildning alternativt
gymnasieutbildning med flerårig erfarenhet från
produktion/produktionsteknik. Vi ser gärna att du
har tidigare erfarenhet av produktions -och produktionstekniskt arbete samt av att kunna hantera arbete med underleverantörer i samband med
inköpsuppdrag. Erfarenhet av förhandlingsvana
är meriterande.
Kontakta: Bo Gunnarsson, 08-404 66 24, PerGunnar Nyström, personal, 08-764 15 39. Ansökan: Chef extern teknikförsörjning, Ericsson Radio
Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93
Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se.
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tacts, and as many of these are international, travelling will be necessary.
We look for you who have a product management background and knowledge about IP appliKontakta: Karin Nordinz, 08-4046239, karin.norKontakta: Jan-Eric Andersson Produktionschef,
cations, datacom solutions and portals. Telecomdin@micericsson.se, Jan Uhlander, 08-4046024,
0150-58 446, jan-ericandersson@era.ericsson.se.
munications knowledge, wireless as well as wirejan.uhlander@micericsson.se. Ansökan: Ericsson
Ansökan: Utvecklare, Carina Karlsson AK/UH,
line, is also desirable. As a person you are enerMicroelectronics AB, N/P Sofia Geete, 164 81
Ericsson Radio Systems AB, KH/ERA/DSP/AK
getic with the capacity to work with several smalKISTA, sofia.geete@micericsson.se.
Supply Unit Mediacom, Box 193, 641 22 KATRIler projects at the same time, and you are driven
NEHOLM, carina.karlsson@era.ericsson.se.
by results. You have good communication skills,
and working with others is something you appreERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
ciate.
ERICSSON MICROELECTRONICS AB, KISTA
Customer Support Services (CSS) is one of seveWe hope you are interested in joining our ProVI inom Power Modules utvecklar, marknadsför ral Shared Product Units within Ericsson Servicesduct Management team. We are working in a fast
- a Business Unit within Segment Operators. We
och tillverkar DC/DC-omvandlare för telekomchanging environment with short lead times and
munikationsområdet Våra produktionsvolymer have just closed our books on the most success- many challenges.
går stadigt uppåt och det resulterar i investering- ful year to date. One of our units. Network Support is currently looking for two key people - a
ar i ny teknik och mycket tekniskt avancerade
maskiner. Detta gör att vi behöver förstärka vår Price Manager and a Product Manager - to work Contact: Björn Johansson, Product Manager, +46
8 719 1295, Cecilia Sandström, Product Business
produktionsgrupp med ytterligare medarbetare. in the Product Management team.
Manager for Directory Gateway, +46 8 719 7272.
Product Management's primary responsibility Application: Product Manager, Interactive ComProduktion L/S-Power
is to develop and maintain a competitive product
munication AV-18/00, Ericsson Radio Systems
portfolio in the Network Support area. One of our
Modules
AB, KI/ERA/AV/HS, 164 80 STOCKHOLM, brittmost challenging short-term tasks is to expand
marie.olsson@era.ericsson.se.
• Vi söker Dig som vill arbeta på lördagar och
the existing product portfolio to cover 3C solusöndagar med att tillverka DC/DC omvandlare
MmumwmmmmmmxfflmmMmmMm
tions, including e-commerce. To promote our ser"kraftmoduler," vilket innebär att Du svarar för
vices we have a product marketing team that
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
komponentmontering i datorstyrda utrustningar
mainly focuses on the development of price consamt funktionstrimmning av motstånd. Du komcepts, business cases, marketing material and Product Unit Circuit Switching Systems' mission is
mer även att arbeta med montering och lödning
to provide competitive and profitable products to
market analyses.
av ledare. Avsyning, reparation och elmätning inGSM customers through Ericsson marketing and
går. Du skall också svara för kapsling, packning
sales organisations. The next generation UMTS
Price
Manager
och utleverans.
based circuit switching solutions are the latest
• As a Price Manager you will be responsible for
additions to the product portfolio.
Du går på en teknisk utbildning inom högskola
the development of attractive and competitive
med inriktning elektronik.
price concepts and easy-to-use tools as well as
Product Manager the creation and implementation of customer
Kontakta: Lars Hjorth, 08-7574863,
Network Management
business cases. You will also guide the sales orlars.hjorth@micericsson.se, Jan Uhlander, 08ganization in pricing, contract negotiations and
• In the UMTS management system and opera4046024, jan.uhlander@micericsson.se. Ansöother commercial issues. Our aim is to ensure
tion and maintenance will be an very important
kan: Produktion L/S-Power Modules, Ericsson
global consistency and simplify the whole sales
area and we are now looking for a Product MaMicroelectronics AB, N/P Sofia Geete, 164 81
process.
nager that will be responsible for the core
KISTA, sofia.geete@micericsson.se.
network management solutions.The Product Manager will work with defining requirements for
Product Manager
GSM and the third generation system UMTS.
• As a Product Manager you will be responsible
You are generally responsible for the competitifor the complete life cycle of a dedicated service
veness and profitability of our product portfolio.
product You will work with BOT analysis (BusiThis includes consolidation of market requireness Opportunity Tracing), business concept creERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
ments, definition of product requirements, preation, production of marketing & sales docuparation of business cases and definition of product plans. You are also responsible for strategies
Strategic Product Manager - ments, pricing and costing, service push etc.
and to initiate and follow up new developments
For both positions we expect you to be an
GSM BSS Business Support
in co-operation with our own international deveopen-minded individual, with a strong personal
lopment organisation. Together with our markedrive. To succeed in these positions, analytical
• The position means taking responsibility for
ting organisation you are also responsible for
skill and commercial focus will be an advantage.
pricing and other commercially oriented activities
providing market oriented product information.
Experience from the marketing and sales area is
such as writing business cases, defining business
a merit We believe that you have an academic
and price strategies, etc You will be responsible
You will have extensive intemational contacts
degree, or similar, and a financial or technical
to drive activities intended to ensure our product
with the Ericsson sales organisation and directly
background. You should be used to working with
unit's profitability. These activities are often in the
with customers. You have to be prepared to trainternational contacts and have a good comform of small teams which you set of and where
vel. The person we are looking for must posses
mand of both written and spoken English.
you are responsible for the result Our products
good technical knowledge of the GSM system. A
are GSM BSS and OSS. We foresee an exiting fusuitable background is experience from system
If you would like to know more about Network
ture with a new IP based hardware architecture
management or product management ExperienSupport before sending us your application, pleafor BSS and a new architecture for OSS which hace from marketing or other customer and comse see: http://networksupportericsson.se. Welve received very high customer attention.
mercial oriented tasks are also an advantage. The
come! We look forward to meeting you.
candidate must have good verbal and written
The job includes constant contact with the
communication skills in English.
market organisation and within the product unit
Contact: For the Price Manager position - ChristiYou are expected to take responsibility and to
na Bäck, +46 8 404 41 53,
be highly result oriented. The job requires that
christina.back@era.ericsson.se;, For the Product
Contact Peter Johansson, +46 8 757 3453, peyou could take decisions and are self going. For
Manager position - Michael Östlund, +46 8 404
ter.johansson@era.ericsson.se. Application: PROyou who have earlier experiences from the
95 86, michael.ostlund@era.ericsson.se. ApplicaDUCT MANAGER - NETWORK MANAGEMENT,
technical side, this is a golden opportunity to
tion: PRICE MANAGER & PRODUCT MANAGER,
IN015, Ericsson Radio Systems AB, LX/HS Ann
broaden your competence into more commercial
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/GH Vrveka VIBeer, 164 80 STOCKHOLM, ann.beer@era.ericsaspects and leam how our customers and senior
klund, S-164 80 STOCKHOLM,
son.se.
management are thinking.
viveka.viklund@era.ericsson.se.
processer och olika flöden, vill vi att Du har viss
vana av process- och flödestänkande.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KATRINEHOLM
Contact: Mats Eklind, 08-757 5727,
Supply Unit Mediacom i Katrineholm är Ericssonkoncernens globala försäljare av högteknologis- mats.eklind@era.ericsson.se. Application: Strateka mediacomprodukter - produkter som hante- gic Product Manager-GSM BSS Business Support,
rar data,röst och videokommunikation över Inter-Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Almbnet Vi tar ett helhetsansvar frän produktutveck- lad, 164 80 Stockholm,
kerstin.almblad@era.ericsson.se.
ling, leverans och installation av hård-och

dessutom vara drivande och på ett dynamiskt
sätt utveckla medarbetare.

ERICSSON TELECOM AB, NACKA STRAND
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, ÄLVSJÖ

Business Unit Datacom Networks and IP Services
PU MOBILE INTERNET APPLICATIONS. We are has recently announced the Multiservice Manabuilding the future, would you like to join us?Pro-gement Suite, a family of integrated applications
duct Line Interactive Communication is a unit
for Service and Network management of our Dawithin the PU Mobile Internet Applications, and tacom network offerings. As the area of System
mjukvara, till utbildning och försörjning under
belonging to the newly created BU Internet Ap- and Network management is of strategic imporproduktens livstid.
plications.
tance, we will increase our focus and investERICSSON MICROELECTRONICS AB. KISTA
ments here, hence we now seektoenhance our
We have the responsibility for the products
Vårt mål är att bli den självklara leverantören
Vi inom Power Modules utvecklar, marknadsför Directory Gateway, iPulseftm), iPulse(tm) LocatorProduct Management team within this area.
av kompletta lösningar för tjänster på e-marknaoch tillverkar DC/DC-omvandlare för telekomand Internet Advertiser. Directory Gateway, DiG,
den. Korta ledtider och snabba förändringar
munikationsområdet Våra produktionsvolymer
is an Ericsson product that creates business op- Product Managers
präglar vardagen, vilket kräver en kontinuerlig
går stadigt uppåt och det har resulterat i inveportunities around the issue of distributed infor- • The Product Management unit is responsible
kontakt med våra kunder världen över. Ericsson i
steringar i ny teknik och mycket tekniskt avancemation. DiG offers a single point of access to
Katrineholm är en världsaktör att räkna med ge- rade maskiner.
for driving the definition, positioning and packadirectory information stored in different databa- ging of our management offerings. This includes
nom produktens hela livscykel.
ses. Instead of storing copied data, the gateway collecting and analyzing requirements, defining
Produktionschef
uses an index to the source databases. We are the road map for future developments and geneUtvecklare
now looking for a Product Manager for Directory rating business cases to support the develop• Som produktionschef får Du ta ansvar för vår
• Dina arbetsuppgifter är att utveckla befintliga
Gateway, to be based in Älvsjö. (For more info onment of both new products and enhancements
produktion som består av ca 50 medarbetare
material och produktionsstyrningsmetoder samt
uppdelat på fem skift med teamledare på varje
DiG, see: httpS/miap.ericsson.se/products/inte- to existing products.
att kontinuerligt överföra dessa metoder till nya
skift Du kommer att arbeta med visioner, mål
ractive_communication/dig/indexasp )
You should be innovative, professional and buprodukter. Inriktningen på vår verksamhet är en
och strategier samt produktionsvolymer och levesiness oriented as well as having good communikundorderstyrd produktion med direkt leveranser
ransprecion. Dessutom skall Du arbeta med
Product Manager,
cations and co-operation skills. You need to be
från våra underleverantörer.
gruppdynamik, utvecklingsplaner och PU-samtal
familiar with industry trends in both the Datacom
Vi söker Dig med flerårig erfarenhet av liknanInteractive
Communication
som skall leda till organisationens och personaindustry and especially the Network Managede arbetsuppgifter samt att Du har högskoleutlens utveckling.
• As a Product Manager you will have the possiment area. You should also have a genuine inbildning inom något av områdena logistik, probility to work within several areas, such as proDu som söker bör ha en teknisk utbildning på
terest in developing and improving products and
duktion eller produktionsekonomi. De personliga
duct planning and roll out, product- and project
högskolenivå, samt ha erfarenhet av produktion,
solutions with a focus on customer satisfaction,
egenskaperna vi värdesätter är hög personlig
content requirement handling, business intellimarknadsekonomi, och personalledning. För aras well as the capability of building and driving a
drivkraft, förmåga att arbeta självständigt såväl
gence, product and pricing strategies. You will albetet krävs att Du kan kommunicera i tal och
successful and motivated team.
som i grupp i en ständigt föränderlig verksamhet
skrift på Svenska och Engelska samt att Du har
so participate in exhibitions, customer meetings
You probably have an Engineering degree
Du bör också ha god kommunikations och innogoda IT-kunskaper. Du skall även äga goda kunand be involved in partnering issues, both interand/or a Business degree and experience from
vationsförmåga. Självklart behärskar Du engelska
skaper inom arbetsmiljö och arbetsrätt. Du skall
nally and externally. This job offers a lot of conthe System and Network Management industry. If
i tal och skrift Eftersom vi arbetar mycket med
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you send your application by e-mail, please send
a copy to Steve.

experience is necessary. Join us for a challenging
and rewarding job!

Contact: Steve Alexus, +46 8 422 0801,
steve.alexus@etx.ericsson.se. Application: PRODUCT MANAGERS, Ericsson Telecom AB,
NA/ETX/D/H Siw-Britt Johansson, 131 89 STOCKHOLM, siw-britt.johansson@etx.ericsson.se.

Contact: Peter Hjorth, +46 8 404 7607. Application: Strategic Product Manager, Ericsson Radio
Systems AB, KI/ERA/AH/R HR.Helpdesk, 164 80
Stockholm, HR.Helpdesk@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

mercial oriented tasks are also an advantage. The
candidate must have good verbal and written
communication skills in English.
Contact: Peter Johansson, +46 8 757 3453, peter.johansson@era.ericsson.se. Application: PRODUCT MANAGER-NETWORK MANAGEMENT &
O&M, IN015, Ericsson Radio Systems AB, LX/HS
Ann Beer, 164 80 STOCKHOLM,
ann.beer@era.ericsson.se.

ERICSSON ER1SOFT AB. SKELLEFTEÅ

Within BMOC we are responsible for Network
Solutions within Strategic Product Management
at Product Una CSSIn the 2C and 3C wireless
systems - Mediation is an important area and we
are now looking for a Product Manager who can
EPL/X/M has since this year the full responsibility take the responsibility for the products Billing
for Snitching development of the CMS30 system Gateway and Service Order Catewey.
to Japan. We are now looking for a Product Manager with responsibility for the features and
services that we develop for the CMS30 system.

Product Manager PDC Switching Systems

Product Manager Mediations

• As a Product Manager you are responsible for
the product throughout the whole Irfecycle, with
regards to new requirements of the product, profit analysis, pricing strategies, information about
the product, technology road maps and co-operation with other product units. Contributions to
the development and marketing and sales processes are done in close contact with Strategic
Product Management, Marketing, Standardisation, design centres, other PUs and corporate
functions. You will also be working in close cooperation with Local Product Management in Japan to secure that the product fulfils the customer's requirements.
Typical tasks are to co-ordinate requirements in
development projects, be the market interface
for the projects, develop product strategies, participate in customer meetings, initiate and follow
up new development in collaboration with the
System Management and design organisation, to
create business cases and to interact with other
Product Units within PDC.
You must be interested in understanding the
dynamics in business and in order to accomplish
solid results you should enjoy travelling, building
of relationships 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 (Sc.
or similar) within marketing or technology. You
also possess skills within the area of mobile telecommunications.
Previously you have probably been working
with development, project or product management See also,
http://www.epl.ericsson.se/ - aox/top _pages/op
en_pos/index.shtml

• 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
operator's need and translate these to commercial product offerings and keep the market 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, marketing and sales, product management local companies etc.
The required expertise and skills are: Business
oriented and result oriented. At least 3 years experience working with related areas
(technical/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 3453, peter.johansson@era.ericsson.se. Application: PRODUCT MANAGER - MEDIATIONS, IN013, Ericsson
Radio Systems AB, LX/HS Ann Beer, 164 80
STOCKHOLM, ann.beer@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
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vities 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 necessary, preferably also in
combination with radio network experiences and
a good understanding of the datacom world. You
must be interested in understanding the dynamics in business and marketing. International experience is an additional qualification and you
should be used to take initiative and to drive activities.

CSM Based Products (CSM) är ett av tre produktsegment inom Ericsson Radio Access AB. ViContact: Ulf Norholm, +46 8 585 30350, ulf.norär ansvariga för utveckling och underhäll av en- hoIm@era.ericsson.se, Benita Nilsson, +46 8 757
heter ingående i CSM basstationer och GSM add 1914, benita.nilsson@era.ericsson.se. Applicaon-produkter som skapar bättre täckning och/el- tion: STRATEGIC PRODUCT MANAGEMENT-DATA
COMMUNICATION, Ericsson Radio Systems AB,
ler bättre talkvalitet i operatörernas mobiltelefonnät Exempel på produkter och lösningar från LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM,
CSM Based Products är Combiners (CDU), Towerkerstin.almblad@era.ericsson.se.
Mounted Amplifiers (TMA) och Coverage Extension Units (CEU). Utveckling och produktifiering
sker i nära samarbete med alla Ericssons affär- ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
senheter inom affårssegmentet Nätoperatörer.

Produktledningschef GSM
• Dé vår nuvarande chef för Produktledningsenheten blivit befordrad söker vi nu en ersättare.
Produktledningsenheten har ett direkt ansvar för
produktportföljens innehåll, produktlinjens totala
lönsamhet och produktbudskap. Viktiga frågor inom de närmsta åren inkluderar omvärldsbevakning, nästa generations produkter samt global
försörjningsstrategi.
Produktledningschefen är en av de mest tongivande i organisationen och ingår som sådan i
Product Line GSMs ledningsgrupp. Huvuddelen
av de kommersiella kontakterna såväl inom som
utanför Ericsson ansvarar produktledningen för
vilket medför hög exponering och stort ansvar.
Därför ser vi helst sökanden med viss vana av
kundkontakter och förhandling.
Du bör vara civilingenjör, gärna med några års
erfarenhet från GSM och produktledning. Personliga egenskaper som värdesätts är hög analytisk
förmåga, god relationsbyggare samt förmåga att
uttrycka sig väl i tal, skrift och bild.
Ansökan: Produktledningschef GSM.

Strat prod Managers
& Prod Managers

The product unit Radio Network Products provides competitive Radio Network Products for TDMA (i-e. the American Cellular Standard) and
PDC. Product Management has the overall profitability responsibility for the product portfolio.
Our business is now experiencing a tremendous
growth. We are now looking for a strategic product manager who shall manage RBS 884 micro
and pico products. You will also be responsible
for the remaining life cycle management of RBS
882. We are also looking for product managers
who will work together with the strategic product
managers.
• The strategic product manager has the mission
to ensure a sound economical and technical product portfolio evolution. He/she is responsible of
a product development budget the profitability
of the product and the product roadmap. The
strategic product manager assigns studies and
development projects and is a member of the
operative steering group.
Your work will be characterized by a strong business perspective. Since you will lead the evolution of your product portfolio together with design units and market units you need good communication skills. You will also work with financial analysis and business cases. You will make
things happen! You have a University degree in
Business and/or Engineering and knowledge and
experience in Wireless technology. Market understanding and experience is necessary. Basically we have the same requirements on the product managers but the position does not require
the same level of experience. Join us for a challenging and rewarding job!

Within BMOC we are responsible for Network
Solutions within Strategic Product Management
at Product Unit CSS.
• Vi söker nu en efterträdare på produktchefspoWe need a product manager who can take the sitionen för CDUer (Combining and Distribution
total responsibility for Interception. The Product Unit) som är en nyckelkomponent i basstationen.
Manager will work with defining requirements
Produktchefsrollen innebär självständigt ansvar
for CSM and the third generation system UMTS. inom tre huvudområden; Produktportfölj. Road
Map. Produktdefinition och omvärldsbevakning.
Contact: Anders Essner, +46 910 731867, mob
Definiera och följa upp utvecklingsuppdrag. Pro+46 70 5135619, Anders.Essner@epl.ericsson.se.
duktlönsamhet Medverkan i försörjningsstrategiApplication: Product Manager - PDC Switching
arbete. Genomföra marginalanalys och initiera
Systems, Ericsson Erisoft AB, Box 920, 971 28 LUåtgärder. TK uppföljning och prisförhandling. Pro• You will be responsible for the area during the
LEÅ
duktbudskap. Definiera operatörsnytta och skapa
life cycle in accordance with set profitability gokundrelationer. Utarbeta business case som stöd
als. You will for instance analyse operator's need
Contact: Mats Ek, +46 8 40 444 62. Application:
för säljorganisationen. Initiera marknadskommuand translate these to commercial product offerERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Strat prod Managers & Prod Managers, Ericsson
nikationsmaterial. Arbetet innebär resor och dagings and keep the market and sales organisation
Radio Systems AB, HR Helpdesk AH/R, 164 80
Business Unit TDMA systems (BMOA) is one of with the information needed for a successful
liga kontakter såväl inom som utanför Ericsson.
STOCKHOLM, HR.Helpdesk@era.ericsson.se.
the fastest growing business units within Ericsson
market launch. You will have contacts with seveDu bör vara civilingenjör och gärna ha erfarenRadio Systems. We are the market leader for wi- ral different parts within Ericsson: systems manahet från RF relaterade områden inom GSM. Perreless systems and services based on TDMA/AM-gement design, marketing and sales, product
sonliga egenskaper som värdesätts är analytisk
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
PS. Today, over 50% of the worlds wireless sub- management local companies etc
förmåga, god relationsbyggare samt förmåga att
scribers are served by TDMA systems.
Within Product Unit BSS at BMOC, we (ERA/LVX)
väl uttrycka sig i tal, skrift och bild.
The required expertise and skills are: Business
are responsible for Strategic Product Manageoriented and result oriented. At least 3 years exment (SPM) for the Base station system covering
perience working with related areas (either
Kontakta: Ulric Brandt 08-757 57 03, Anna-Grethe existing nodes BSC, OSS and all related radio
technical
or
economy/marketing).
Good
commu• We want you to be a member of a highly skilta Eriksson, personal, 08-404 53 69. Ansökan:
network functionality and O&M. PU-BSS has monication
skills.
M.Sc.,
B.Sc.
or
comparable
experiled and motivated team responsible for EricsProduktchef GSM, Ericsson Radio Access AB,
re then 40% of the CSM/BSS market share and
ence. The person we are looking for is self-motison's core business. Within the Business ManaKI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 Stockis sold to more than 100 customer in over 60
vated, ambitious, out-going and mature.
gement department at PU-RNP, Product Manageholm, jobb@rsa.ericsson.se.
countries. At this point intime,we are not only
ment are responsible for the availability of comhaving a very large customer base we are also
petitive and profitable Radio Network Products
Application: PRODUCT MANAGER - INTERCEPfacing one of the biggest challenges since the infor the CMS 8800 system.As a Strategic Product
TION, IN014.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
troduction of CSM namely the introduction of wiManager you will be responsible for one or seveProduct Unit BSS is responsible for the global de-reless packet data.
ral product areas securing that Business Opporvelopment and profitability of the CSM Base Statunities are fully analysed and potentially comTo support the market in an optimal way and
tion System. Our market is growing very fast and
mercialized.
to keep our position as 'best in dass', we are inwe have been very successful with our products.
troducing a new way of building radio access
This includes: Identify and validate opportunitiWith a market share of 40%, Ericsson is the donetworks.lP-BSS is Ericsson's new server gateway
es, define business-, market- and product strateminant player on the market
architecture based on the IP protocol. IP-BSS
gies, initiate and drive internal Ericsson projects
• You are generally responsible for the competibrings a number of advantages to the market
as well as agreements with external vendors. The
tiveness and profitability of our product portfolio.
and is being perceived by the market as the right
offerings shall be commercialized and the sucThis includes consolidation of market requireway forward. IP-BSS can also be seen as the
cess at our markets secured. The Product Area rements, definition of product requirements, prestepping stone towards the all-IP network scenasponsibility also includes portfolio management
paration of business cases and definition of prorio. Besides the new Gateway and the new Radio
securing that the existing product mix in the portduct plans. You are also responsible for strategies
Network Server, which both are based on new
folio is competitive and profitable.
•
We
are
now
looking
for
a
Product
Manager
and to initiate and follow up new developments
3C platforms, IP-BSS consists of Real time rouwith responsibility for Data Communication. We
As a Strategic Product Manager you will also
in co-operation with our own international deveters both in the network as well as in the RBS.
offer you a challenging position where continuos
act as an orderer for large development projects
lopment organisation. Together with our markecompetence development is a must to underssecuring that the RNP content of the CMS 8800
ting organisation you are also responsible for
tand and drive the changes on the market. The
releases are in line with our plans and strategies.
providing market oriented product information.
position contains opportunities to interact with
Your work will be characterized by a strong buYou will have extensive international contacts
• As a strategic product manager for IP-BSS you
our customers in discussing future requirements,
siness perspective. Since you will drive one or sewith the Ericsson sales organisation and directly
will be part of the SPM group for GSM BSS and
but
also
to
prepare
and
perform
market
commuveral product areas with several people and units
work dedicated towards the IP-BSS product line.
with customers. You have to be prepared to tranication for the global market. Other typical tasks
involved you need good communication skills.
IP-BSS is still in its early development phase and
vel.
are
to
develop
product
strategies,
initiate
and
folYou will also work with financial analysis and buis targeting market introduction mid 2001.
The person we are looking for must posses
low up new development in collaboration with
siness cases. You will make things happen! You
good technical knowledge of the GSM system. A
This is a great opportunity for you, who not just
the System Management and design organisahave a University degree in Business and/or
want to be part of, but who also want to put your
suitable background is experience from system
tion, to create business cases and to interact with
Engineering and knowledge and experience in
own flavor into Ericsson's new generation BSS
management or product management. Experienother Product Units within GSM System. The actiWireless Technologhy. Market understanding and
system.
ce from marketing or other customer and comi
,
,

Produktchef GSM

Product Manager Interception

Strategic Product Manager

Product Manager Network Management &
O&M

Strategic Product
Management - Data
Communication

IP-BSS Product Manager

As SPM for IP-BSS, you will work both into the
organization/projects as well as out to the market Areas of responsibilities are product requirements, release planning, product strategies,
system trial planning, market messaging, customer interactions, marketing communication, sales support etc Since the products are in an early
phase of its life cycle, the job includes constant
contact with the market (including local companies and customers) as well as within the product units.
You are expected to take responsibility and to
act decisively. In the job you will work both as
part of teams but also individually, why it is important that you are self going. You must have
good verbal and written communication skills in
English since the job is market related. The ideal
candidate has already a solid background in cellular systems, preferable within GSM systems,
preferable also in combination with datacom experience. You must have an interest to drive and
introduce the new IP-BSS products on the global
market
Contact: Göran Coster, +46 8 508 77399,
goran.coster@era.ericsson.se. Application: IP-BSS
Product Manager, Ericsson Radio Systems AB,
LV/HS, 164 80 STOCKHOLM,
kerstin.almblad@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
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Strategic Product
Management Data Communication
• We are now looking for a Product Manager
with responsibility for Data Communication. We
offer you a challenging position where continuos
competence development is a must to understand and drive the changes on the market The
position contains opportunities to interact with
our customers in discussing future requirements,
but also to prepare and perform market communication for the global market.
Other typical tasks are to develop product strategies, initiate and follow 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 necessary, preferably also in
combination with radio network experiences and
a good understanding of the datacom world. You
must be interested in understanding the dynamics in business and marketing. International experience is an additional qualification and you
should be used to take initiative and to drive activities.

Are YOU the right person to bring GSM/BSS into
the new millennium?ERA/LVX Strategic Product
Management (SPM) for GSM/BSS has the full life Contact: Urf Norholm, +46 8 585 30350, urf.norcycle responsibility for GSM Base Station Systemholm@era.ericsson.se. Application: Strategic Proincluding the operation and maintenance system duct Management-Data Communication, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad,
OSS. PU-BSS has more then 40% of the
GSM/BSS market share and is sold to more than 164 80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se.
100 customer in over 60 countries.
At this point in time we are not only having a
very large customer base we are also facing on ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG
of the biggest challenges since the introduction
of GSM namely the introduction of wireless data. Broadband to the Home! Mass-market services
In order to be prepared for the New World of te- based on IP-networks will demand broadband
lecom BSS is introducing new network topologiesaccess. Fixed wireless access will be a major
based on the Server Gateway way of thinking. A competitive technology for the residential and
cornerstone in this is the new IP BSS. In order to small office/home office market! Fixed Radio Acmeet the high expectation from our customer we cess is a sub business unit within New and Spedo need to strengthen our department with more cial Business Operations (BNSO). We intend to
become the world leader also in the field of fixed
personal.
Internet connections via radio.

tens, initiativförmåga och presentationsvana. Tidigare erfarenhet av försäljningsverksamhet är ett
plus.
Vi söker Dig som inte är rädd för nytänkande
kunder och ny tekniklåter ovanstående intressant? Tveka i så fall inte att ta kontakt med oss så
snart som möjligt.

Strategic Product Manager
• You will participate in our strategic work and
do the strategic planning, overall life cycle business analyzes, business intelligence for our product portfolio, together with a small dedicated
group of people.
Contact: Peter Brokmar, +46 8 764 0408,
peter.brokmar@era.ericsson.se. Application: Strategic Product Manager, Ericsson Radio Systems
AB, SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 STOCKHOLM, mari.skoglof@era.ericsson.se.

Kontakta: Thomas Bergstrand, 08-579 18109,
thomas.bergstrand@ese.ericsson.se, Charlotte
Rubin, 08-579 18 388, charlotte.rubin@ese.ericsson.se. Ansökan: Solution Manager för Svenska
Marknaden, Ericsson Sverige AB, SE/ESE/HR Lena Simonsson, 126 25 STOCKHOLM, lena.simonsson@ese.ericsson.se.

ERICSSON SVERIGE AB, STOCKHOLM
Ericsson Sverige AB är Ericssons nystartade
marknadsbolag i Sverige. Vi verkar på en av
världens mest spännande och avreglerade
marknader, med en ständigt expanderande infrastruktur för tele- och datakommunikation.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

The former VAS organization has been transformed to the new Product Unit Service Capability
Servers and Applications (SCSA) per November
Ericsson Sverige Afi_ kunder ligger i framkant 1st, 1999. Within SCSA the Strategic Product Manär det gäller områdena tele-, datakommunika- nagement Unit is established. The SPM Unit is responsible for strategic product management of
tion och IP. Det ställer höga krav på oss som
snabb leverantör av tjänster, produkter och lös- the existing Intelligent Network platforms as well
ningar inom dessa områden. Våra kunder år
as the new IP based Service network consisting
operatörer, samt såväl privata som offentliga or- of Service Capability and Application Servers.
ganisationer i Sverige.
We are in a dramatic change of technology
when leaving AXE in favor of IT platforms at the
Företaget består av cirka 600 medarbetare
med starkt kundfokus. Vi har kontor bland annat same time as the service network is separated
i Malmö, Kumla, Göteborg och Nynäshamn. Hu- from the core network and is made independent
vudkontoret ligger på Kungsholmen i Stockholm.of the access type. We are working towards Fixed, GSM, PDC, TDMA, UMTS and IP core
networks. 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
• På kundenheten Operatörer söker vi efter SoUMTS networks. Some key challenges we are helution Managers som vill utvecklas tillsammans
ading introduction of the new Jam bala (TelORB)
med Ericsson Sverige AB och våra operatörskunplatfonn; The migration from AXE 10 to new platder. Den närmaste tiden är full med nya affärsforms; Post and Pre-paid charging or any combimöjligheter som behöver ytterligare resurser,
nation thereof. Easy integration in of SCSA profrämst inom följande områden: UMTS. Fasta
ducts our customers networks.
bredbandsaccesser. Datacom.

Solution Managers för
svenska marknaden

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. Eftersom Du
kommer att delta i försäljningsprocessen som
tekniskt ansvarig förutsätts god social kompe-

Product Manager Charging
• In the Product Strategy unit we are looking for
a Product manager who can address the Charging area for the SCSA nodes. You will act as the
spider in a large network with many contacts in-

Shape the future of
optical networking with Ericsson.
Right now, telecommunications is the most
dynamic and interesting industry there is. At
Ericsson Transmission Solutions, we supply telecom operators and Internet service providers
with high-capacity broadband networks to deliver the next generation of services to business
and mass-market customers.
It's a challenge that demands a combination of
vision, market understanding and technical excellence. And it's a challenge that we are meeting,
thanks to Ericsson's unrivalled expertise in all
these areas.

The world needs optical n e t w o r k i n g Demand for bandwidth to deliver new applications means that high-capacity optical networks
are vital to the future of communications - for
both fixed and mobile operators, in access, metropolitan and core networks.
Transmission Solutions are vital to Ericsson.
Our world leading Optical Networking solutions comprising of SDH, DWDM and Network Management technologies, combined with

a full services portfolio are being implemented
world-wide and we are growing fast.

... and you can help us provide it.
To help us further develop the solutions that
will shape the future of communications we need
a number of highly qualified team players.

websites: http://wdm.ericsson.se/Vacancies/ and
http://sdh.ericsson.se/ptta/organisation/bl_job_
vacancies.htm
For further information about these vacancies,
you can also contact
chris.vaughan@etl.ericsson.se in the UK
anita.lindqvist@etx.ericsson.se in Sweden.

Ericsson Transmission Solutions is based in two
of Europe's most dynamic telecommunications
regions: Kungens Kurva in the southern part of
Stockholm, and Horsham, an attractive town
close to London in the south-east of England.
We offer a stimulating and convivial working
environment, and all the benefits you would
expect from a world leader in the world's most
exciting industry.
If you can rise to the challenge of shaping the
future of telecommunications, make yourself
heard and contact us now.
For more information about our Sweden and
UK based vacancies, please view the following

Make yourself heard.
ERICSSON J5
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ternalfy 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, outgoing and mature. The job involves worldwide
traveling.

de. Våra produkter har en ledande ställning på
marknaden och vi avser ytterligare befästa den1.Performing self-directed business intelligen- na. Portföljen inkluderar bland annat MCPA,
ce, reporting on companies, especially targeting combiners, filter och TMA.

port and American cultural advantage to Ericsson's alliance process through:

Silicon valley start-ups, which will contribute to
Ericsson's technology roadmaps.

Produktledningschef,
Product Line TDMA

2. Conducting client requested business intelligence projects, supplying an early business as- • Då vår nuvarande chef för Produktledningsensessment of potential alliance candidates as
heten blivit befordrad söker vi nu en ersättare.
precursor to a final decision.
Produktledningsenheten har ett direkt ansvar för

KONTAKTEN NR 5 2000

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.
RSA är ansvarig för utveckling och produktion
av RF komponenter och delsystem som ingår i
radiobasstationer för de amerikanska TDMA och
CDMA standarderna. TDMA (IS-136) och CDMA
(IS-95) systemen utvecklas nu snabbt mot 3 Generationens mobilsystem med stöd för avancerade IP och datatjänster. Det innebär bland annat
att bredbandsförstärkare och mjukvarudefinierad radio introduceras i basstationerna.

produktportföljens innehåll, produktlinjens totala
3. Executing client requested projects as a
sourcing support function, performing services lönsamhet och produktbudskap. Viktiga frågor inleading uptoand including contract execution. om de närmsta åren inkluderar omvärldsbevakContact: Dan Fahrman, Mgr Product Strategies,
4. Conducting supplier relationship manage- ning, nästa generations produkter (MCPA), introduktion av våra produkter för IS-95 och cd08-585 32631, dan.fahrman@era.ericsson.se, Anment, providing liason support to the Product
ma2000 samt global försörjningsstrategi.
na Sandström, Human Resources, 08-719 54 93,
Units for local suppliers.
Rollen som Produktledningschef är en av de
anna.sandstrom@era.ericsson.se. Application:
From the beginning, it was desired that the
• För att styra denna utveckling söker vi nu en
mest tongivande i organisationen och ingår som
Product Manager -Charging, Ericsson Radio Acpreponderance of IPO competence be local sili- sådan i Produkt Line Timas ledningsgrupp. Hudrivkraftig produktledare som kan samla in och
cess AB, SG/ERA/LU/P, 164 80 Stockholm,
con valley or equivalent, in order for Ericsson to vuddelen av de kommersiella kontakterna såväl
formlera marknadskrav, initiera förstudier och
ase.ronn-angleby@era.ericsson.se.
get a transfusion of thinking and experience
styra vår utveckling så att vi behåller vår markinom som utanför Ericsson ansvarar produktledfrom the silicon valley start-up culture. Additio- ningen för, vilket medför hög exponering och
nadsledande position. I arbetet har du täta konnally it was recognized that developing/maintai- stort ansvar. Därför ser vi helst sökanden med
takter med våra kunder och kollegor i såväl NorERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
nig an effective internal Ericsson network would viss vana av kundkontakter och förhandling.
damerika som andra delar av världen, varför du
Established in June 1999, Ericsson Services is the
be critical to the success of the IPO.
bör behärska engelska i tal och skrift Du bör ockDu bör vara civilingenjör eller motsvarande,
new name for service excellence within Ericsson, Therefore an early decision by the Steering
så vara beredd på en del resor.
gärna med några års erfarenhet från mobiltelefoa Business Unit in the Network Operators & Ser- Board was to staff 1 IPO slot with an Ericsson
För att lyckas i det här jobbet bör du vara självni och produktledning. Som person har du goda
vice Providers segment Ericsson Services combi-contractor from Sweden. This person would both
gående och drivande och känna till Ericssons
ledaregenskaper, analytiskt förmåga och helhetsnes the best elements of OS's service unit
mobilsystem. En lämplig bakgrund är en teknisk
give the IPO a strong bond to the home office
syn. Dessutom ser vi att du har ett affärsmässigt
network to create a single focused organization. and bult-in network to key customers, but also
utbildning och erfarenhet från konstruktion, protänkande och förmåga att skapa kontakter över
The result - a dynamic resource which aims to provide a path for infusing Ericsson in Sweden
jekt- eller produktledning.
organisationsgränser.
build on our impressive sales growth and maxi- with the Silicon Valley experiences of that indivimize business opportunities well into the new dual, upon his return home.
Kontakta: Carl-Magnus Månsson, 08-404 2541,
Kontakta: Carl-Magnus Månsson, 08-404 25 41,
millennium. To find out more about this new forBim Ahlström, personal, 08-757 1674. Ansökan:
Bim Ahlström, 08-757 16 74. Ansökan: Produktce in service solutions please visit our web site
Product Manager till TDMA, Ericsson Radio Acledningschef, Product Line TDMA, Ericsson Radio
at: httpS/ericssonservices.ericsson.se/Service
cess AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93
Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93
Product Unit Network Roll-Out i Network InStockholm, jobb@rsa.ericsson.se.
STOCKHOLM, Jobb@rsa.ericsson.se.
tegration is the largest PU within Ericsson Servi- • Business Intelligence Manager responsibilities:
ces. It offers an extensive service portfolio to ourTo initiate and coordinate Ericsson's IPO business
customers when either building new networks, intelligence activities focused on Software and
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
expansions or migrate to Next Generations
OEM Systems Suppliers. To analyze and prepare
LUND
PU MOBILE INTERNET APPLICATIONS. Ericsson is
Network. It is a challenging task to support manyperiodic trend analysis reports regarding venture
Världen står inför en förändring som saknar hi- one of the original founders of the WAP specifidifferent system standards (GSM, tdma, UMTS, funding activities, competitor funding activities,
storiska paralleller. Den utvecklingen som skett cations, and a major player in the WAP area. The
PDC, Wireline, Datacom & IP). The forecasted netand Silicon Valley business models. To participate
Ericsson WAP Program is responsible for the deav mobiltelefoni är bara början av denna försales for 1999 is well over (hmm) MSEK !We are as member of Ericsson technology teams (PAM's)
ändring. Den verkliga revolutionen sker når In- velopment of the WAP infrastructure. This incluexpanding our business and need to recruit mo- to provide input regarding Silicon Valley trends,
ternet blir mobilt Och detta sker nu, med UMTS. des product development, pre-studies, future dere:
while staying abreast of Ericsson's strategic techUMTS är ett helt nytt mobiltelefonisystem som in-velopment of the WAP specifications, and more.
nology plans. To identify and report on new busitroduceras i Japan under 2001 och i Europa
ness opportunities for Ericsson regarding sourWithin our unit in Kista, we develop a WAP Ga2002. Det är ett system som på korttidväntas få teway and WaplDE. WAP Gateway connects the
cing and partnering. To develop significant client
spridning i hela världen. UMTS kommer att ernetwork for business intelligence reports within
mobile network with Internet and WaplDE is a
bjuda modemhastigheter som är 10- 50 ggr
Ericsson. To build strong external network in Silidevelopment environment that facilitates the cre• You like to be a business engineer who talks
snabbare än dagens Internet modem. Det skacon Valley, and help connect internal Ericsson cliation of mobile services based on WAP. These
the business language with business people and
par helt nya möjligheter, oändliga möjligheter. products are built using standard components
ents. To promote perceived good business optechnical language with engineers. You like to be
portunities within Ericsson. To contribute to the
in the forefront identifying customers' needs and
Att i en liten mobiltelefon kombinera GPS - för based on open development platforms such as
continous improvement of the IPO's business inthe required services.
nedladdning av kartinformation, digital kamera - Windows NT, C++ and Java.
telligence initiatives.
för att skicka vykort hem frän skidsemestern,
When analyzing the latest major Request For
We work in projects that last for 6-9 months,
nedladdning av video - för att se Rapport på
Proposals, the same message is seen from our
Skills required.Bachelor min, MS preferred, CS,
where it is easy to get an overview of the whole
bussen. Game Boy - för att spela schack över luf-product development process, from customer recustomers: "the right service solution is the diffeEng and/or Business plus 10 years min experienten, Palm Pilot - för att alltid ha koll på kalenrentiation factor to get the order or not". The
ce in marketing and/or business development or
quirement analysistoproduct installation. Would
dern, MP3 -för att lyssna pä HiFi ljud i mogrowing complexity and rapid technology of torelated. Strong understanding of the Silicon Valyou like to join us creatingtoenew Mobile Intertionsspåret,
och
högupplöst
färgskärm
för
att
day's telecom networks have made it both difley business model; broadbased Silicon Valley
net?
skapa tydlighet och enkelhet, kräver hårt arbete
ficult and expensive to stay abreast More and
network preferred. Prefer previous Ericsson histomen
är
fullt
möjligt
Utmaningen
är
att
förstå
vad
more customers have therefore chosen to outry with significant existing internal network. Effeckunden vill ha ochtillvilken kostnad. Ericsson är
source the Network Integration activities. Ericstive communicator, written and oral. Strong busiden oomtvistat ledande drivkraften bakom
son Services will be there to fulfill these needs.
ness acumen and business intelligence experienUMTS-standarden och kommer att vara den le- • As an Operational Product Manager you will
ce. Documented ability to develop relationships,
You will focus on a few system products and
dande leverantören av UMTS-system och telefo- work at the WAP design center, helping the Straexplore business potential. Comfortable with
become our Integration expert in that You will
ner.
professionally representing Ericsson with 3rd parhave the opportunity to work with: Product life
tegic Product Management with technical prety executives. Self-motivated, and serf-disciplined,
cyde management Product marketing. Sales
sentations, investigations, requirement analysis
and strong organizational skills.
support (2nd or 3rd line). Service delivery.
and product planning. The work also includes
helping the design units with product related
You will have to develop a very close cooperaAdditional Comments: Position requires signifi• Som Product Manager, UMTS Technologies
questions. Experience as a Product or System
tion with the concerned system Product Units
cant travel (25 %) to build and manage client
and Operator Relations, ansvarar du för att ställa
Manager is an advantage.
(within GSM, tdma, UMTS, PDC Wireline, Datanetwork with Ericsson product units in Sweden.
marknadskrav på Ericssons UMTS-plattformar
com & IP), Service Delivery Units and Ericsson's
Domestic travel to meet with 3rd party companioch att besvara samt följa upp krav och förfrågRegional Service Offices. Through marketing ines.
Contact: Tomas Aurell, 08-404 6596. Application:
ningar från operatör på UMTS terminaler.Kundtroductions and sales support you will also have
WAP- Operational Product Manager AV-23/00,
gruppen mobiloperatörer växer i betydelse. De
close contacts with our Market Units and their
Contact: Greg Cruz, +1 650 4636747,
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/AV/HS, 164
tenderar att bli större och globala samt ställer
customers. Travelling will therefore be a natural
80 STOCKHOLM, britt-marie.olsson@era.ericsgreg.cruz@ericsson.com, Lennart Nilsson, +46 8
krav på Ericsson att leverera komplexa produkter
part of your assignment
son.se.
med allt snävare tidsramar.
757 02 10, lennartnilsson. Application: Bus IntelTo be successful you should be characterized
ligence Mgr in Silicon Valley, Ericsson Radio
I din roll som produktchef kommer du att ha
by a strong business perspective, have good
Systems AB, ERA/T/HS Elisabeth Sandström, SEdaglig kontakt med de tunga operatörerna i Eurocommunication skills, a team player as well as a
164 80 STOCKHOLM,
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
pa och Asien. Du är civilingenjör med flera års erdriver. You will make things happen ! High knowelisabeth.sandstrom@era.ericsson.se.
farenhet från telekombranschen, gärna från
ledge about datacom and telecom is a good
GSM/UMTS standardiseringssammanhang. Du
start Experience from customer projects (project
har fallenhet för att snabbt sätta dig in i tekniska
management installation and integration) or otERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
problem samt har vana att jobba i en nära relaher close market activities (marketing and sales)
Ericsson Radio Access AB (RSA) har en välkänd tion med kunder och har ett naturligt sätt att leda
are of great value. Earlier product management
och bred kompetens inom trådlös kommunika- möten. Dessutom är du van att arbeta med mänexperience will naturally pay off.
• Do you want to work with the 3rd generation
tion. Vi är verksamma inom radioaccess system niskor från olika kulturer och är väl bevandrad i
mobile communication?Our Unit works within
This is a dynamic business area, with fast chanför trädlös telefoni, basstationer, antennära pro- det engelska språket både i tal och skrift
PU-Wideband Radio Networks, with Strategic
ging requirements and unlimited opportunities.
dukter och transmissionssystem för analoga och
Product Management for Radio Access Network
Are You ready for such a challenge ?
digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet Kontakta: Henrik Bengtsson, 046-19 38 85, henProducts. We are at the moment up at full speed
finns i Kista och vi är idag ca 1400 anställda.
rik.bengtsson@ecs.ericsson.se. Ansökan: Product in developing commercial products to be ready
Contact: Tord Cederkäll, Manager GI/YN, 46 8
for launch during year 2001 and planning for laInom Ericsson är RSA känt som ett okonventio-Manager - Ref. G066, Ericsson Mobile Communi404 4570., tord.cederkall@era.ericsson.se, Agneter revisions. We are recieving a lot of attention
nellt men resuHatinriktat företag. Så vill vi fort- cations AB, Personalenheten, 221 83 LUND, perta Hjertén, Human Resources, 46 8 757 2902, agfrom customers worldwide.
sonalenheten@ecs.ericsson.se.
sätta att vara. Vår kultur bygger på att vi klarar
neta.hjerten@era.ericsson.se. Application: ProThe unit is now in the need for personel in the
det omöjliga, det som ingen förut har gjort VI säduct Manager - GI/YN, Ericsson Radio Systems
following areas: Requirement co-ordination for
ger om oss själva att vi är flyhänta, snabbfotade,
AB, SG/ERA/GH Anna Häger, 164 80 Stockholm,
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
second phase of products. Long term product
jordnära, kundnära och uppfinningsrika. Det
anna.hager@era.ericsson.se.
handlar verkligen om passion för det vi gör. Pro- Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkändplanning. Business analysis for internal Ericsson
duct Line TDMA är den enhet inom Ericson Radiooch bred kompetens inom trädlös kommunika- case. ATM/IP transport architecture and strategiAccess AB som ansvarar för antennära produktertion. Vi är verksamma inom radioaccess system es. Customer Product Information.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA
i Ericsson radiobasstationer för TDMA standar- för trädlös telefoni, basstationer, antennära pro- As a Strategic Product Manager at the Radio
The lPO-Cal'ifomia was founded in 1996 by the den och MSR produkter.
dukter och transmissionssystem för analoga ochNetwork Architecture unit you will be responsible
ERicsson Procurement as a Silicon Valley based
digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet for the product portfolio of Radio Network proVärt
ansvar
sträcker
sig
från
road
map
och
sourcing office, with the following mission:The
finns i Kista och vi är idag ca 1400 anställda. In- ducts by securing that the business opportunities
produktdefinition
genom
utveckling
av
nya
proIPO focuses on North American OEM systems
om Ericsson är RSA känt som ett okonventionellt are fully analysed, optimizing the overall technidukter
till
tillverkning
och
leverans
av
existeranand software suppliers. The IPO contributes sup-

Product Manager till TDMA

Business Intelligence
Manager in Silicon Valley

Product Managers, Network
Integration Services

WAP- Operational
Product Manager

Product Manager

Strategic Product
Management WCDMA
Radio Access Network

cal solution while maximizing the business potential.
The work includes product strategies and definition, profitability analysis, writing product information, product presentations and technical sales support for our product marketing unit and
customers. We assume that you are a person
who is openminded, independent and creative,
with good analytical skills and commercial orientation combined with the ability to understand
technical capabilities and limitations. You should
have a university degree and some years of experience in the areas listed above, preferable with
in systems or product managment.
Requirement co-ordination for second phase
of products
In this job you will be the Product management interface to Design for the Large rollout release to customers of the Ericsson 3rd generation
Radio Network products. The work includes prioritization of funtionalfty by investigation of customer needs and at the same time secure in time
deliveries.
Long term product planningThis challenging
job includes making strategic product plans for
the family of Radio Network Products and functionality in a longer perspective. By analyzing the
customer needs and technique opportunities you
will plan the content of coming releases of the
products in cooperation with marketing and other parts of the WCDMA system.
Contact: Caisa Carneheim, ph. +46 8 508 774
21, Caisa.carneheim@era.ericsson.se. Application: Strategic Product Management, WCDMA Radio Access Network, ref nr: R/H1456, Ericsson
Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger Holmgren,
SE-164 80 STOCKHOLM, ansokan.PUWRN@era.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Product Manager

och i nära samarbete med våra underleverantö- Ericsson Software ansvarar vi för att ta fram dessa lösningar för Ericssons kunder över hela värlrer i USA
En av de accesspunkter vi utvecklar är e-boxen den. För att fullt ut axla detta ansvar behöver vi
nu rekrytera ett antal kompetenta medarbetare
ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
som gör det möjligt att skapa smarta hem där
utrustningen går att styra och kontrollera på di- som vill vara med och bygga upp Wireless Tele- MÖLNDAL
matic Solutions inom Ericsson.
stans. Ett annat exempel är modem för snabb
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom
dataöverföring via befintliga fasta telenät Dessa
Ericsson för försvarselektronik och mikrovågsprodukter innefattar arbete med den allra senaskommunikation samt är centrum för Ericssons
te tekniken inom telekommunikation och internet • Som SPM reser Du jorden runt för att kombiforskning och utveckling inom mikrovågsteknik
somtillexempel IP-telefoni, ADSL, Bluetooth,
och höghastighetselektronik. Enheten för utvecknera vitt skilda kunders krav med den senaste
WOBase-SX (fiber), VLAN och utveckling av
ling av Datorplattformar ansvarar för konstruktekniken. Resultatet är en strategisk viktig utvecktjänster i Java. Det är till detta område vi nu sö- lingslinje för produkten. Du undersöker affärstion och utveckling av datorstyrda presentationsker förstärkning.
och ledningssystem för ERIEYE. Dessa baseras
möjligheter, hanterar marknad och pris och är
på på inköpta produkter så kallade COTS (Comprodukternas ansikte gentemot de lokala markmersial Of The Shelf)- Systemen blir alltmer krafnadsbolagen. Du definierar exakt vad som krävs
tfulla med ett flertal datorer i varje system. Vi arför att en produkt ska bli en succé. Du ansvarar
• Vi söker en erfaren produktchef inom produkbetar inom ett brett kompetensområde från daför underleverantörer, support och kommunikatområdet xDSL terminaler. Tjänsten innebär antorsystemkonfigurationtillmaskinvarukonstruktion med kunden.
svar för Ericssons produktsortiment inom detta
tion.
Vi vill att Du har examen från högskola/univerområde och omfattar alla aspekter av produktsitet och att Du har minst tre års erfarenhet inom
ledningsarbete, inklusive strategisk produktledområdet. Du behärskar engelska i tal och skrift
ning. Som produktchef ansvarar du för framtagHar Du dessutom telekom- och/eller Ericsson-erning och uppföljning av både kortsiktiga och
farenhet är detta meriterande.
långsiktiga produktplaner samt upprättande av
• Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir delar
riktlinjer för såväl funktionalitet som design.
av: specificering av konstruktion och verifiering,
Ansökan: Strategic Product Managers D.
Dessutom ansvarar du för kundkontakter samt
deltaga i konstruktions- och verifieringsarbetet
utveckling av säljmaterial och övrigt produktrelauppkörning och integration av maskinvaran och
terat material. Vidare är research inom konkurreoperativsystem, val och uppföljning av inköpta
rande områden samt marknadsanalyser viktiga
produkter är en viktig del.
verktyg för att du som produktchef ska kunna
Vi söker dig som har några års erfarenhet inom
fullfölja dina åtaganden. Du förutsätts vara väl
• Du kommer att arbeta med den tekniska prokonstruktion av elektroniksystem. Du har kunförtrogen med trender och utveckling på marknaduktledningen för delkomponenter i lösningen.
skap om datorsystem, kretskorts- och kablageden samt ha erfarenhet från liknande arbete.
Du är den som ansvarar för teknisk och strategisk
konstruktion samt inköp. Delprojektledning kan
Du är en fokuserad, målinriktad och drivande
produktutredning ur såväl teknisk som affärsmäsbli aktuellt för dig som har intresse av det.
person med ett utpräglat affärssinne i kombinasig synvinkel. I rollen som operativ produktledare
tion med stort teknikintresse. Du är en lyhörd
ansvarar du för produkterna som finns på marklagledare med dokumenterad erfarenhet som leKontakta: Per Austrin, 031-747 2326, per.aunaden. Detta innebär bl a resor till kunder och
dare. Du är utåtriktad och har en god förmåga att
strin@emw.ericsson.se, Inge Andersson, 031-747
Ericssons lokala marknadsbolag över hela värlhantera kundrelationer utifrån ett strategiskt per0556, ingeJ.andersson@emw.ericsson.se. Ansöden.
spektiv. Lämplig utbildningsbakgrund är civilingkan: KONSTRUKTÖR DATORPLATTFORMAR, ref nr
Vi vill att Du har examen från högskola/univerenjörsexamen eller motsvarande högskoleutbild00-007, Ericsson Microwave Systems AB, Persositet och att Du har minst tre års erfarenhet inom
ning alternativt annan likvärdig bakgrund. Det är
nal och Organisation, 431 84 Mölndal
området Du behärskar engelska i tal och skrift.
viktigt att du behärskar engelska i såväl tal som
Har Du dessutom telekom- och/eller Ericsson-erskrift men i vardagslag talar vi förstås svenska.
farenhet är detta meriterande.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Strategic Product Managers

Produktchef

Konstruktör
Datorplattformar

Operative Product
Managers

Kontakta: Anders Lindström, Tel 013-32 24 20,
Enheten Advance Product Planning i Lund an- anders.p.lindstrom@era.ericsson.se, Ann- Christin
svarar för produktplanering och framtida proForssell, Tel 013-32 22 19, annduktpositionering för Ericsson's GSM mobiltelefochristin.forssell@era.ericsson.se. Ansökan: Proner världen över. Detta innebär ansvar för att leduktchef 0003, Ericsson Radio Systems AB, Att:
ta reda på attraktiva kundsegment, definiera
Anette Kindvall, Box 1885, 581 17 Linköping,
framtida produkterbjudanden samt att initiera
anette.kindvall@era.ericsson.se.
och prioritera nya marknadskoncept
• Arbetet innebär även att kontinuerligt integrera de nya funktioner som vår spetsteknologi erbjuder. Arbetet sker inom ramarna för produktledning, marknads- och produktundersökningar,
samt ledning av industridesignarbete, trendanalyser och scenariobyggande. Vi jobbar med hela organisationen, framförallt med R&D och marknadsregionerna. Detta medför att Du behöver en
tekniskt förståelse samt ett stort intresse för konsumenter runt om i världen.
Som produktchef ansvarar Du för att driva fram
nya produkter baserat på dess målgrupp, initiera
och driva nya koncept samt ansvara för marknads- och affärsmässiga aspekter i konceptstudiearbetet. Arbetet innebär också att utvärdera lönsamhet och driva industridesignarbete. Syftet är
att definiera och driva en produkt fram till dess
att utvecklingsprojekt sätts igång.
Din bakgrund är civilekonom eller civilingenjör
med minst 5 års arbetslivserfarenhet Du ska ha
väldokumenterad erfarenhet av projektledning
och/eller produktledning.
Vidare bör Du vara väl bevandrad inom marknadsföringsområdet samt ha erfarenhet av konsumentvaror.
Har Du dessutom erfarenhet av industridesign
och strategiarbete är detta meriterande. Tjänsten
innebär internationellt resande.
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KONTAKTEN NR 5 2000

ERICSSON TELECOM AB, NACKA STRAND

Customer Solution Manager
• As a Customer Solution Manager you will act
as the catalysator between the Ericsson Market
Units and the Network Management Product
Unit in Sweden. Typical activities will include the
design of customer solutions for management of
Ericsson ATM and IP networks.
You will also be responsible for creating enhancing a number of best-practice solutions that
address the need for typical ATM and IP network
scenarios. You will also be responsible for coordinating solutions with other Ericsson Business
Units.
The applicant should have 3+ years' experience in data communications or telecom. Furthermore, experience of working at an Operator and
competence in the Network Operations, Service
Provisioning or Customer Administration/Billing
areas is valuable for this position. The applicant
should be fluent in English, serf-motivated with
leadership experience. If you send your application by e-mail, please send a copy to Ingemar.
Contact: Ingermar Häggström, +46 8 422 0994,
ingemar.haggstrom@etx.ericsson.se. Application:
SOLUTION MANAGER, Ericsson Telecom AB,
NA/ETX/D/H Siw-Britt Johansson, 131 89 STOCKHOLM, siw-brittjohansson@etxericsson.se.

Vill du jobba med en produkt där dina idéer kan
användas av miljontals människor världen över
redan imorgon? De 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 vitilldenna tillväxt genom att kontinuerligt tillföra ny teknik. Nu öppnar sig nya möjligheter för CSM som kommer att
bli det första mobila systemet för multimedia. InERICSSON ERISOFT AB, SKELLEFTEÅ
för detta accelererar vi vår utveckling inom områden som Data Com, bredband, TCP/IP,
Network Operation samt migration till olika standarder. I CSM-systemet är basstationen den i
särklass mest sålda produkten och även den
EPL/X/M has since this year the full responsibilityprodukt som har den största teknikbredden. Den
for Switching development of the CMS30 system innefattar t ex radio, signalbehandling, paketto Japan. We are now looking for a Product Ma- och bredbandstransmission, processorplattfornager with responsibility for the features and
mar, kraft- och klimatsystem. Vi inom Base Staservices that we develop for the CMS30 system. tion System Features i Kista utvecklar applikationer i basstationen för att möta framtidens krav
med nya lösningar för CSM. Till detta söker vi nu
• As a Product Manager you are responsible for
följande tjänster:
the product throughout the whole lifecycle, with
Kontakta: Kennet Kjellsson, 0455-39 5248, kennetkjellsson@epk.ericsson.se, Eva Nilsson, 045539 5653, eva.nilsson@epk.ericsson.se. Ansökan:
Operative Product Managers D, Ericsson Software
Technology AB, Human Resources, Annika Larsson, Box 518, 371 23 KARLSKRONA,
job@epk.ericsson.se

Product Manager PDC Switching Systems

regards to new requirements of the product, profit analysis, pricing strategies, information about
the product, technology road maps and cooperation with other product units. Contributions to
the development and marketing and sales processes are done in close contact with Strategic
Product Management, Marketing, Standardization, design centers, other PUs and corporate
functions. You will also be working in close cooperation with Local Product Management in Japan to secure that the product fulfills the customer's requirements.

Typical tasks are to coordinate requirements in
development projects, be the market interface
for the projects, develop product strategies, participate in customer meetings, initiate and follow
Kontakta: Bo Ekelund, 046-19 31 44, bo.ekeup new development in collaboration with the
lund@ecs.ericsson.se. Ansökan: Product Manager
System Management and design organization, to
- GH 00:255, Ericsson Mobile Communications
create business cases and to interact with other
AB, Personalenheten, 221 83 LUND, personalenERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB,
Product Units within PDC. You must be inheten@ecs.ericsson.se.
KARLSKRONA
terested in understanding the dynamics in busiEricsson Software Technology AB utvecklar pro- ness and in order to accomplish solid results you
dukter och tjänster med den senaste tekniken in- should enjoy traveling, building of relationships
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING
om mobittelefoni, företagskommunikation och on a high level and working in an international
Center for Wireless Internet Integration medver- programvaruteknik. Vi är ett ungt och expansivt environment. You should also be used to take
kar i flera av de framtidsprojekt som uppstått i
initiative and to drive activities.
företag med ca 800 anställda. Huvudkontoret
mötet mellan telekom- och dataindustrin. Vår
finns i Karlskrona men vi har också kontor i Ron- Suitable background include a university despecialitet är att snabbt förädla nya idéer till
neby, Malmö och Sundbyberg. Värt företag ingår gree (Sc. or similar) within marketing or technokompletta produkter som kunderna behöver, fär-i nätverket TelecomCity, som består av 30 växanlogy. You also possess skills within the area of
diga för produktion och försäljning.
de IT- och telekomföretag i Karlskronaregionen. mobile telecommunications. Previously you have
För att kunna arbeta effektivt med kompletta
probably been working with development, proPä affärsområdet New Solutions finns förutom
lösningar har enheten, trots att den är relativt liject or product management
Wireless Telematics även produkter för att positen, kompetens inom mänga olika områden från
tionsbestämma mobiltelefoner, Research & Innosystemarkitektur och inköp via elektronik- och
vations och Integration av Ericssons WAP gate- Contact: Anders Essner, +46 910 731867 (offimekanikkonstruktiontillprogrammering på alla
way. Telematik är när maskiner talar med andra ce), +46 70 5135619 (mobile),
nivåer, dokumentation, support utbildning och
maskiner. Detta kan vara cola-maskinen som ta- Anders.Essner@epl.ericsson.se. Application: Proindustrialisering. Idag arbetar vi bland annat
lar om att den behöver fyllas på eller får veta att duct Manager - PDC Switching Systems, Ericsson
med produktledning och utveckling av framtiden ska ändra priset elmätaren som rapporterar Erisoft AB, Att: Ola Pettersson, 932 83 URSVIKEN,
dens bredbandsteknologier där vi ansvarar för
in förbrukning, kopiatorn som rapporterar anOla.N.Pettersson@epl.ericsson.se.
olika typer av accesspunkter mot internet Arbevändning samt papper och toner-nivå. Marknatet kräver att vi noga följer teknikutvecklingen på
den för telematiklösningar väntas omsätta milområdet vilket gör att vi agerar internationellt
jardbelopp bara i Sverige inom ett par år. På
. f 6 y'il t i
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Projektledare
• Leder systemarbetet i mjukvaruprojekten från
och med förstudier. En projektroll med stort ansvar för kvaliteten i slutprodukten. Du bidrager
aktivt till att vi når våra 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 samarbete med projekt- och produktledning. Du delar
med dig av din väl utvecklade känsla för vad som
är viktigt för våra kunder.
Kontakta: Pär Janby, 08-7573486,
par.janby@era.ericsson.se. Ansökan: Projektledare och Teknisk koordinator, Ericsson Radio
Systems AB, LR/H la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, ingegard.pettersson@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG
Enhetens ansvarsområde är projektledning för
implementering av AXE-växlar i kundprojekt för
mobiltelefonsystem CSM, NMT och TACS. Vi söker en

Projektledare
• Du skall arbeta med projektledning för implementering av AXE-växlar (swftchingnoder) samt
kringutrustning. Detta innebär att i samarbete
med totalprojektledare i fält noggrannt planera
interna och externa aktiviteter 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(SUttOjMO 0"\\ S(H *\9'|\Q:,
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bildning från universitet eller högskola, och har
erfarenhet 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. Kundprojekten varvas med
metodikutvecklingsprojekt för implementationoch integration av switchingnoderna i GSM systemen.
Kontakta: Jan Brännström, +46 8 764 1041,
jan.brannstrom@era.ericsson.se. Ansökan: PROJEKTLEDARE, Ericsson Radio Systems ABLV/HS,
Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se.

JOBBNYTT

have a complete test plant that also includes
Till avdelning Teknik & Kvalitet hör sektionen utformas efter dina förutsättningar och önskemål.
tools that simulate mobile traffic), with the op- Projekt & Produktkontoret som ansvarar för att ta Du har några års erfarenhet av utvecklingsarbete
portunity to continuously develop your compe- fram beslutsunderlag för vilken fabrik som skall inom telecom gärna inom de nämnda teknikomtence, with international contacts (both internallyvara Lead Supply Unit för nya produkter. Du
rådena och arbetar troligen i någon typ av ledarwithin Ericsson and externally with our opera- kommer som Process Team Leader för Kumla- roll redan idag.
tors) and have a chance to travel and to continu- fabriken att arbeta inom följande områden: TTM
ously develop your competence. Your general Industrialiseringsprocessen, TPI Transfer ProjectKontakta: Ulf Bergqvist 08-422 13 69, ulf.berbackground may vary, you may have previous
Introduction processen, Projektstyrningsmodel- gqvist@era.ericsson.se. Ansökan: Systemutveckexperience of test or SW/HW design. You enjoy len, LEP Lead Supply Unit Evaluation Process, ling - Delprojektledare - Ref nr R/H1394, Ericsson
working both independently and in teams. You Projekt & Produkt rapporteringsprocessen. Inom Radio Systems AB, ERA/R/HS Inger Holmgren,
are interested in new concepts and new techno- ovanstående arbetsområden kommer Du att ar- 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PUlogy. You are flexible and well organized. You ha-beta med att vidareutveckla och hälla processer WRN@era.ericsson.se.
ve the ability to understand complex systems. uppdaterade, enligt de förändringar som sker inYour personality traits are very important: out- om respektive område. Du kommer också att angoing, result oriented and with a willingness to svara for att alla pågående projekt i Kumla fabriERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
continuously develop your competence through ken, rapporteras in i rätt tid och på rätt sätt
KUMLA
work.

Project Managers
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Improvement Leader
• Vi söker en Improvement Leader för Marketing
& Sales och Process Management TTC (Time To
Customer) inom GSM Systems. Arbetet bedrivs i
en virtuell organisation där du är anställd på Sales, LN/GL, men även ingår i den totala Process
Management (TTC) organisationen inom GSM
Systems. Arbetet är stimulerande och varierande,
du kommer i huvudsak att driva förbättringsarbete, -projekt inom ramen för våra TTC-processer.
Du kommer också att arbeta med dess globala
implementering inom GSM Systems.
Du som söker bör vara positiv och utåtriktad,
självgående och drivande samt ha initiativförmåga. Du ska också kunna uttrycka dig i tal och skrift
på såväl engelska som svenska samt bör dessutom ha erfarenhet från Marketing & Sales. Besök
gärna vår hemsida på adress: http://gsmsystems.ericsson.se/scm/processMgmt/.
Kontakta: Lars Hagebris, +46 8 404 23 98,
lars.hagebris@era.ericsson.se. Ansökan: Improvement Leader, Marketing & Sales, Ericsson Radio
Systems AB, KI/ERA/LN/HA Lise-Lotte Ramneby,
164 80 Stockholm, lise-lotte.ramneby@era.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
KUMLA

Objektledare

• We need to expand our Integration and Verification test teams with PROJECT MANAGERS for
the CMS30 standard and for the CMS88 standard. As a SYSTEM INTEGRATION & VERIFICATION
PROJECT MANAGER you play an important role
to lead the test teams both during the integration
and the verification test phase. You will be involved early in the project to evaluate the AD plan
for testing purposes and other test aspects. It is
your responsibility to plan for the l&V activities so
that the test teams can successfully quality assure the system before a new release is delivered
to the customer.
We are the last ones to test the complete
system with all new functionality added before it
is delivered to the customer so your project has
high visibility. Your project will be organized in
test teams. The CMS30 project have three test activities: Stability, Call Handling, Speech Quality.
The CMS88 project consists of the test activities
Early System test (EST), Robustness, Stability, Accuracy, Call Handling and Speech Quality. The
projects sizes can vary with different objectives.
Your role for these projects gives you great flexibility to influence your dairy work with the responsibility that follows that
As a PROJECT MANAGER your background may
vary, you may have previous experience as a
team leader or of project management or other
leading roles. You enjoy the challenge of supporting and encouraging the test teams. You have
the ability to work independently. Your personality traits are very important and you should be a
team builder.

Ericsson Mobile Communications AB i Kumla är Contact: Helena Stjernstedt ARL/VK, 08-404
Ericssons största tillverkningsenhet och industria4439, Bo Lundblad ARL/VIC, 08-585 313 34. Apliserar och tillverkar digitala mobiltelefoner i
plication: Project Manager, Ericsson Radio
mycket stora volymer.
Systems AB, KI/ERA/AH/R HR Help Desk, 164 80

• Du har tidigare erfarenhet från arbete i industrialisering och/eller transferprojekt Du besitter
tillräckliga tekniska kunskaper för att kunna förstå
nya teknologier i nya produkter. Då arbetet till
stor del är globalt krävs goda språkkunskaper i
engelska. Du bör också ha viss interkulturell erfarenhet Vi förutsätter att Du har en god samarbetsförmåga, är utåtriktad, målinriktad, självgående och drivande. Du har naturligtvis ett stort intresse för processinriktat arbete.

tionens ansvarige i utvecklingsprojekt med ansvar för att nya produkter produktionsanpassas
och industrialiseras på ett optimalt sätt. Dessutom skall du vid hytt av tillverkning mellan olika
Ericsson fabriker eller vid outsourcing av produkter, ansvara för överföring av nödvändiga tillverkningsprocesser.
Din bakgrund är högskoleutbildning, gärna
med teknisk inriktning eller motsvarande och
med praktisk erfarenhet 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 kunskaper i
engelska.

Senior Project Manager
Ericsson Mobile Communications AB i Kumla är
Ericssons störstatillverkningsenhetoch industrialiserar ochtillverkardigitala mobiltelefoner i
mycket stora volymer. Till avdelning Teknik &
Kvalitet hör sektionen Projekt & Produktkontoret
som ansvarar för industrialiserings-, volym,
transferprojekt samt produktsupportprocessen i
Kumla fabriken. Vi ansvarar också för att ta fram
beslutsunderlag för, vilken fabrik som skall vara
Lead Supply Unit för nya produkter.

Kontakta: Bengt Parkedal, 019-58 42 78 eller
070-554 65 56, bengt.parkedal@ecs.ericsson.se.
Ansökan: Process Team Leader, Ericsson Mobile
Communications AB, CP/TH Gwen Anderson,
Box 901 692 29 KUMLA,
gwen.anderson@ecs.ericsson.se.

• Vi söker en mycket erfaren projektledare med
mycket god erfarenhet av projektledning. I Din
befattning ingår att driva stora och viktiga projekt
inom områden som industrialisering av nya produkter, kapacitetsuppbyggnad av produktion,
transfer- och utveckling av nya produktionsprocesser, teknologiutvecklingsprojekt osv. för Kumla
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
fabriken. Även mindre men för fabriken viktiga
projekt kommer att hamna på Ditt ansvar. Du
Projektledare I & V till RDU
kommer också att fungera som stöd för övriga
projektledare och rådgivare till ProjektkontorVår uppgift inom enheten RDU, Radio Design
Unit är att utveckla kostnadseffektiva basstation- schefen vid beslut rörande projekt och projektlesprodukter för cellulära mobiltelefonsystem. En- dare.
hetens huvudområden är: RadiobasstationDu skall ha en teknisk högskoleexamen och
system, primärt inom 400 MHz-bandet Produk- dokumenterad erfarenhet av att driva stora protertillradiobasstationer, utförda i Multi-Carrier jekt inom olika kategorier. Du har också genomteknik, baserade på Software Radio konceptet gått ett antal projektledar-/ledarskapsutbildningEffektförstärkare för radiobasstationer. Enheten ar. Många av våra projekt är globala, varför vi
har en för Ericsson unik kompetens samlad kring förutsätter att Du har lätt att uttrycka Dig i tal och
den nya Multi-Carrier tekniken, lång erfarenhet skrift på englska. Du bör också ha ett stort mått
av basstationsutveckling och väl inarbetade ruti- av interkulturell erfarenhet. Du har naturligtvis en
ner. Vi kombinerar den mindre organisationens god samarbetsförmåga, är utåtriktad, målinriktad,
smidighet med en stor organisations styrka. Vi självgående, beslutsam och drivande. En stor förstår nu inför nya utmaningar och behöver fler
del är om Du kommit en bit i livet och därmed
kollegor som kan delta i pågående och komutökat Din erfarenhetsbank. Vår verksamhet
mande utvecklingsprojekt
präglas av snabbhet och förändring, krav som Du
med lätthet lever upp till.

• Inom enheten System Design & Verification söker vi nu en projektledare som ska ansvara för
Till avdelning Teknik & Kvalitet hör sektionen Stockholm, KI/ERA/AH/R HR Help Desk.
systemintegrations- och verifieringsprojekt I arMaskin & Underhållsteknik som främst arbetar
betsuppgifterna ingår att skriva projektdokument,
med integrering av produktionsutrustning i prodelta i styr- och projektgrupper samt rapportera
duktion. Detta omfattar konstruktion, inköp, till- ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
och fatta projektbeslut
verkning och support av produktionsutrustning
Du har teknisk högskoleutbildning eller motenligt behov från produktionen och projekt
Projektledare till
svarande. Du har erfarenhet av systemintegraGruppen Projekt- och Objektledning driver framtions- och verifieringsprojekt samt testmetoder
tagande av utrustningar, deltar i projektgrupper- produktionsenheten
na samt driver både interna och externa projekt, Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs pro- inom H/W- och S/W system. Önskvärt är tidigare
erfarenhet som team- eller objektledare. Som
ex förbättringsprojekt
duktionsenhet Vi finns i Kista och sysselsätter
person är du målinriktad och har goda ledareomkring 800 personer av totalt ca 1400 anställgenskaper. Du har också lätt för att samarbeta
da
vid
Ericsson
Radio
Access
AB.
Fabrikens
hu• Du kommer att driva egna projekt/objekt enmed andra.
vudsakliga
verksamhet
är
tillverkning
av
radioligt rutin, mallar och Ericsson direktiv, kartlägga
basstationer
till
mobilnät
Vi
behöver
nu
förstärkobjekt upprätta projektformuleringar, projektdeningtillvårt projektkontor.
Kontakta: Björn Haraldsson, 08-764 13 23, Pia
finitioner, handlings-/tidsplaner, kostnadsplaner
Bolmgren Svensson, 08-585 341 35. Ansökan:
samt redovisning mot kund och den egna organiProjektledare I & V till RDU, Ericsson Radio Access
sationen. Du kommer att delta i utvecklingspro• Du kommer att arbeta med projekt- och
AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 Stockjekt för framtagande av ny och gammal produkdelprojektledning i industrialiserings- och transholm, jobb@rsa.ericsson.se.
tionsutrustning.
ferprojekt. Arbetet innebär bl a att vara produkDu bör ha erfarenhet från projekt-/objektledning och gärna en teknisk gymnasieutbildning. Vi
förutsätter att Du har goda språkkunskaper i engelska och lätt för att formulera Dig skriftligt Din
person präglas av flexibilitet ordningssinne och
mycket god samarbetsförmåga. Du är drivande
och tycker om att arbeta i ett högt tempo.
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, NACKA
STRAND

Systemutveckling Delprojektledare

Kontakta: Bengt Parkedal, 019-58 42 78 eller
070-554 65 56, bengtparkedal@ecs.ericsson.se.
Ansökan: Senior Project Manager, Ericsson Mobile Communications AB, CP/TH Gwen Anderson,
Box 901 692 29 KUMLA,
gwen.anderson@ecs.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Project Manager WCDMA
Methods and Tools
Our project office for Radio Base Station development is responsible to manage the development of the radio base station for the third generation WCDMA mobile telephone system. Our
projects are large, multicultural and spread over
different sites and countries.
• We are now looking for a project manager in
the Methods and Tools area to our Radio Base
Station development projects. Design methods
and design tools are two key factors for success.
As project manager for Methods and Tools you
will, co-ordinated with the line organisation, drive the following tasks: Identify new methods and
tools, implement them and then support the design projects in using them.
You should have a background from both hardware and software design, both as designer and
project manager. Experience from the Methods
and Tools area is a plus. Your will work together
with our design departments that are spread out
in different countries. The project office that is
part of Product Unit Wideband Radio Networks is
responsible for project management hardware
co-ordination, project support and internal communications.

Vi utvecklar nu UMTS, nästa generations mobiltelefonisystem för integrerat tal, video och data
baserat på den nya W-CDMA standarden. Ett
område med enormtillväxtpotentialoch stora
tekniska utmaningar. På vår sektor i Nacka
Strand arbetar ungefär 200 personer med utveckling av en produkt som kallas Cello. Cello
består av ett realtids multiprocessorsystem, maERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
nagementsystem samt ATM transportnät Detta
bildar en gemensam plattform för de olika delarWe belong to the business unit BMOA and the Kontakta: Christer Arnafors, 08-404 2229, Perna i framtidens mobiltelenät (W-CDMA). Vi har
product unit Radio Network Products (P.NP). Our Gunnar Nyström, personal, 08-764 1539. Ansöett öppet teamorienterat arbetssätt och vi finns
task is to work with the Integration and verifica- kan: Projektledare till produktionsenheten, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS, Box 11, 164
10 minuter från Slussen i nya fräscha lokaler i
tion of the Radio Network Products for both
Nacka Strand med Stockholms garanterat bästa
CMS88 and CMS30 standards. Test tools plays 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se.
Contact: Olle Sigward, 08-585 34 347,
utsikt!
an important role to enable us to perform this
olle.sigward@era.ericsson.se. Application: Project
complex task. We work in projects of various siManager WCDMA Methods and Tools, ref nr:
ERICSSON
MOBILE
COMMUNICATIONS
AB,
zes ARE YVU READY FOR A CHALLENGE? Our
R/H1444.
• På vår avdelning utvecklar vi en distribuerad,
KUMLA
scope and our mission & vision are demanding
avbrottssäker och högpresterande multiprocesthat we increase our team with a number of peosorplattform vilken är kärnan i Cello-produkten.
ple within Integration and verification. You
Process Team Leader
Project Manager WCDMA
Detta baseras på PowerPC processorer och OSE
should apply to us if you want to work with new
Ericsson Mobile Communications AB i Kumla är (realtids-OS). Eftersom vi växer inför vi nu ett nytt
Radio Base Station
exciting technology, with highly skilled test
Ericssons störstatillverkningsenhetoch industria- delprojekt inom detta område, där vi söker en
teams, in an environment that gives you the full
•
We are now looking for project managers for
liserar och tillverkar digitala mobiltelefoner i
drivande och entusiastisk delprojektledare.
picture of what we deliver to the customer (we
our development projects. You should have a
mycket stora volymer.
Innehållet i delprojektet kan inom vissa ramar
Kontakta: Anna Hedström, 019-58 41 25 eller
070-637 49 39, Anna.Hedstrom@ecs.ericsson.se.
Ansökan: Objektledare, Ericsson Mobile Communications AB, CP/TH Gwen Anderson, Box 901,
692 29 KUMLA, gwen.anderson@ecs ericsson.se.

We need your help to sell the future!
ERA/LN is the newly established sales unit within
BMOG. LN is responsible for all markets, except the
direct markets, and handles sales of GSM and
WCDMA infrastructure to both existing and to new
UTRAN Dimensioning
accounts. The units mission is to support BMOG's marThe
UTRAN
dimensioning consists of the folloket-share and sales-growth objectives in a focused and
efficient way. The primary interfaces are the KAM and wing activities:
- Plan and execute all necessary dimensioning actiNAM teams in the Market Units and the Global
vities (RNC, access network etc)
Account teams.
- Guide customers in planning for the migration
from GSM, GPRS, EDGE
- Assist in cost estimations

Dimensioning
Engineers UMTS

Price Managers/
Global Price Managers

We are responsible for global price co-ordination
and harmonisation for GSM and UMTS sales and
also for development of price strategies and tactics
for BMOG Global Customers. We also support the
KAM, NAM and GAM organisations with operativ and tactical pricing. As Global Price Manager
you will be responsible for up to two Global Customers. As Price Manager you will be responsible
for a number of accounts, working closely with a
Global Price Manager.
Contact person: Susanna Gibas LN/PC
Phone +46 8 404 21 08
E-mail: susanna.gibas@era.ericsson.se

Pricing Tools Development/
Project Manager
We are responsible for developing and implementing Intranet/Extranet based pricing tools on the
Sales and Marketing portal, Business Workbench.
Tools we are responsible for covers tender pricing,
price comparison and tender profitability for GSM
and UMTS. We are also responsible for some of the
content in the Business Workbench portal.
Contact person: Carina Nycander LNIPTC
Phone +46 8 404 24 40
E-mail: carina.nycander@era.ericsson.se

Bid Managers
for UMTS and GSM

You will be part of the proposal team and responsible for the UTRAN part of the proposal.

Core Network Dimensioning
The Core Network Dimensioning consists of the
following activities:
- Plan and execute all necessary dimensioning activities of the Transmission System and the nodes
in the Core Network including both the CSS and
PSS
- Perform capacity calculations of the nodes
- Guide customers in planning for the migration
from GSM to UMTS
- Assist in cost estimations
You will be part of the proposal team and responsible for the Core Network transmission and node
part of the proposal.
Contact person: Stig Hemstrb'm LN/RDC
Phone +46 8 757 10 70
E-mail: stig.hemstrom@era.ericsson.se

Solutions Manager UMTS
ERA/LN has established a dedicated team for
rapid and focused efforts in improving the workflow and technical content when creating UMTS
proposals. The target is to win new contracts and
ensure that diversified customer requirements are
acknowledge by development organizations.
Our improvements projects must be rapidly
implemented, responsive to a very volatile business environment and truly add considerable effect
in winning the business.

The Bid Manager acts as the project leader for an
offer towards a customer. He is responsible for
planning, managing, co-ordinating and controlling the offer preparation phase in co-operation
with ERA Business Management, the local
NAM/KAM team and the UMTS System Management and SPM.

Contact person: Zoltan Paska
Phone +46 8 757 14 35
E-mail: zoltan.paska@era.ericsson.se

Contact person: Frank Henschke LN/RBC
Phone +46 8 404 86 93
E-mail: frank.henschke@era.ericsson.se

We are a section within Bid Management with the
responsibility to drive the PMI process in co-operation with the PU's and secure that it will always
be updated. You as the Project Leader are responsible for co-ordinating and controlling the PMIprocess.

3G Solution Manager
We are searching for team players to be a part of
our team working with the overall System offering
for Ericsson WCDMA Systems. The job involves
broad contacts within and outside Ericsson. Main
internal interfaces are the Product Units, System
Management and Market Units. External interfaces include GSM Key Customers and Greenfield
operators.

Multimedia Producer
Bid Management for
UMTS and GSM
We have the honour to really produce Multimedia
for our Customers and make them feel being
something special for us. For recent offers, we as a
competence center, produced Multimedia Productions around the globe, from Milan to Dublin,
from Tokio to Montreal.
You as the Multimedia Producer are responsible
for planning, managing, co-ordinating and controlling the Tender CD Production.
Contact person: Jens Karoly i LN/RMC
Phone+46 8 757 19 31
E-mail: jens.karolyi@era.ericsson.se

Project Assistant
Multimedia Services
Bid Management for
UMTS and GSM
You as the Project Assistant are responsible for coordinating and controlling the offer production.
Therefore you need to use close contacts to our Bid
Managers and establish a teamworking atmosphere
with our partnering agencies. You will be the one
keeping track on the offer preparation and producing layout and documentation material.
Contact person: Jens Karolyi LN/RMC
Phone +46 8 757 19 31
E-mail: jens.karolyi@era.ericsson.se

Please send your application to:
Ericsson Radio Systems AB
KI/ERA/LN/HA Lise-Lotte Ramneby
16480 Stockholm
e-mail: lise-lotte.ramneby@era.ericsson.se

Product Marketing
Implementation UMTS

Contact person: Kjell LbfLNIRPC
Phone +468764 10 93
E-mail: kjell.lof@era.ericsson.se

Contact person: Stig Hemström LN/RDC
Phone +46 8 757 10 70
E-mail: stig.hemstrom@era.ericsson.se

Make yourself heard.
ERICSSON

^
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background from hardware projects, preferable
radio base station development, and long experience as project/tine manager. The project office
that is part of Product Unit Wideband Radio
Networks is responsible for project management,
hardware co-ordination, project support and internal communications.

JOBBNYTT
dare för MCR-projekt - RDU, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93
Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se.
IM' IlaMUlWimMJllWIIH IMH> Wlhlli»11 llimK HIIIIIWl IHIIII I

Contact: Carina Brodén, 031-344 6018,0706-97
44 95, Carina.Broden@erv.ericsson.se, Håkan
Berglund, 031-344 6404, 0705-24 92 02, Hakan.berglund@erv.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
HUMLA

Project Manager

KONTAKTEN NR 5 2000

har en för Ericsson unik kompetens samlad kring
den nya Multi-Carrier tekniken, lång erfarenhet
av basstationsutveckling och väl inarbetade rutiner. Vi kombinerar den mindre organisationens
smidighet med en stor organisations styrka. Vi
står nu inför nya utmaningar och behöver fler
kollegor som kan delta i pågående och kommande utvecklingsprojekt Till vår enhet i Gävle
söker vi nu en projektledare.

• The GPRS market introduction will be done
Junior Project Leader
world wide with several FOAs and customers. In
Contact: Olle Sigward, 08-585 34 347,
olle.sigward@era.ericsson.se. Application: Project
Ericsson Mobile Communications AB i Kumla är parallel with the GPRS WPP market introduction
we are working wfth several development proManager WCDMA Radio Base Station, ref nr:
• Du kommer att leda utvecklingsprojekt för
Ericssons största tillverkningsenhet och industriajects, some with the goal to improve WPP itself
R/H1446, Ericsson Radio Systems AB,
kunds räkning från förstudie till produktionssättliserar och tillverkar digitala mobiltelefoner i
KI/ERA/R/HS Inger Holmgren, SE-164 80 Stockning. Detta innebär att samordna samtliga intresmycket stora volymer. Till avdelning Teknik & and others with the goal to create other compleholm, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se.
senter, dvs kund, utvecklings-, inköps- och proKvalitet hör sektionen Projekt & Produktkontoret te Ericsson data communication systems. This is
putting very tough demands on the support and
duktionsenheter.
som ansvarar för industrialiserings-, volym,
Vi söker dig med god teknisk/ekonomisk uttransferprojekt samt produktsupportprocessen i maintenance of WPP.
ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB,
bildning samt projektledarutbildning. Du har flera
Kumlafabriken. Vi ansvarar också för att ta fram As the project manager of the WPP training
team
you
will
be
responsible
for
building
up
a
set
KARLSKRONA
års erfarenhet av projektledning och har du desbeslutsunderlag för vilken fabrik som skall vara
of WPP courses, guide and coordinate 2 WPP
sutom erfarenhet av utvecklingsprojekt inom raEricsson Software Technology AB utvecklar pro- Lead Supply Unit för nya produkter.
teachers and other persons involved in the WPP
dioområdet är detta en merit Som person är du
dukter och tjänster med den senaste tekniken incourses and set up a short term as well as a long
uthållig, analytisk, självständig och har lätt för att
om mobiltelefoni, företagskommunikation och • Vi söker nu två junior projektledare med interm plan for WPP training. The fast development
uttrycka dig på svenska och engelska i både tal
programvaruteknik. Vi är ett ungt och expansivt tresse för projektledning. Dina arbetsuppgifter
of WPP on top of the fact that several different
och skrift. Du har goda ledaregenskaper och är
företag med ca 800 anställda. Huvudkontoret
blir att driva mindre projekt inom olika områden i
projects are already using WPP today makes it
lätt att samarbeta med.
finns i Karlskrona men vi har också kontor i Ron- Kumla fabriken. Du kommer att driva dessa unabsolutely necessary to stay on top of what is
neby, Malmö och Sundbyberg. Vårt företag ingårder överinseende av en rutinerad projektledare
going on and on an early stage inform the WPP
också i det lokala nätverket TelecomCity som be-som blir Ditt stöd. Du kommer också att fungera
Kontakta: Mats Jonsson, 026-15 94 78, Pia Bolusers. It is therefore important to get a jump start
står av ett flertal expansiva IT/telekomföretag i som assisterande projektledare, till en rutinerad
mgren Svensson, personal, 08-585 341 35. Ansöon this position. Hence, earlier experience within
Karlskronaregionen. New Solutions ansvarar för projektledare i ett större projekt. Din tid kommer
kan: Projektledare till RF Power i Gävle, Ericsson
training, preferably within the data communicaatt hitta och fostra nya idéer åt Ericsson. Idag an- också att präglas av en hel del utbildning för att
Radio Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11,
tion area, is an absolute must Good managesvarar New Solutions för Positionering (MPC),
kunna ta Dig an mer utmanande projekt längre
164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se.
ment and English skills is also a must.
Wireless Telematic Solutions, EPK Research & Infram. Tiden som junior projektledare kommer att
novations och Integration av WAP gateway. Vi vara mellan 1-2 år. Syftet är att ge Dig erfarenhejobbar med integration, industrialisering, supply ten att bli en mer rutinerad och självgående proContact: Rikard Pettersson, 031-747 15 34, RiERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
och support inom Telematik och Mobil positio- jektledare för att efter något/några år kunna ta
kard.Pettersson@erv.ericsson.se.
Vi på l&V, Integrering och Verifiering inom WCDnering. Mobile Positioning System är en helt ny, Dig an mer krävande projekt
MA Radio Network Management söker folk. Vår
spännande produkt Den används för att posiDu bör lägst ha examen från 4-årig teknisk linje
sektion ansvarar för integrering och verifiering
tionsbestämma nödställda som ringt 112 eller
Medarbetare
eller motsvarande, och ha någon form av tidigare
av de produkter som utvecklas pä vår avdelning.
guida bilister bil närmaste bensinmack eller re• Vi befinner oss i en mycket expansiv fas och
ledarerfarenhet Det är en fördel om Du har arbeHär utvecklas bla en OSM nod, RANOS, baserad
staurang. Åkerier och taxibolag kan erbjuda sina
söker därför nya medarbetare med intresse av att
tat i några industrialiserings-, volym- eller transpå Java och Corba teknik, verktyg för Radionät
kunder snabbare service. Användningsområdearbeta i en internationell, tjänste- och kundorienferprojekt så Du har förståelse för hur dessa funoch Transportnätsplanering samt IP säkerna är nästan obegränsade, speciellt när vi ska
terad miljö.
gerar. Många av våra projekt är globala, varför gohetsprodukter.
integrera Telematik och WAP. Det enda som
da språkkunskaper i engelska är ett krav. Du bör
krävs av slutkunden är en vanlig mobiltelefon. Vi
också ha viss interkulturell erfarenhet. Vi förutsätKontakta: Claes Alströmer, 031-747 3359,
Delprojektledare
söker nu en person som ska vara områdesanter att Du har god samarbetsförmåga, är utåtrikclaes.alstromer@etx.ericsson.se. Ansökan: Ericssvarig för
•
Här finns mycket spelutrymme att prova nya
tad, målinriktad, självgående, beslutsam och drison Mobile Data Design AB, Personalavdelningidéer. VI tycker själva att det råder en positiv nyvande. Vi tror också att Du har ett stort intresse
en, St Sigfridsgatan 89,412 66 GÖTEBORG, sverbyggaranda i vår dynamiska verksamhet vilket ju
att arbeta och utvecklas som projektledare.
Mobil Positionering
ker.walldal@etx.ericsson.se.
på en gång är både stimulerande och krävande.
• Vi håller på och startar upp ett verksamDu behöver ha erfarenhet från projektledning elhetsområde som skall ansvara för integration,
Kontakta: Bengt Parkedal, 019-58 42 78 eller
ler testkoordinering inom integrering och verifierERICSSON
MOBILE
COMMUNICATIONS
AB,
testning, verifiering, supply och support för pro070-554 65 56, bengt.parkedal@ecs.ericsson.se.
ing. Har du det kommer du att få ansvara för straLUND
dukten Mobile Positioning System (MPS). Första
Ansökan: Junior Project Leader, Ericsson Mobile
tegier, planering och genomförande av integrerkommersiella leveransen har gjorts, och fler leveCommunications AB, CP/TH Gwen Anderson,
ing och verifiering av Network Management proProjektledare inom GCS
ranser är på gång. Vi söker Dig som vill ta ansvar
Box 901 692 29 KUMLA,
dukter. Delprojekten du kommer att arbeta med
för, driva och utveckla vår verksamhet inom Mogwen.anderson@ecs.ericsson.se.
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, är cirka 10 personer stora. Eftersom vi har en
bil positionering. Du bör ha erfarenhet inom INsäljer och marknadsför mobiltelefoner över hela geografisk spridning av verksamheten blir det en
mBmmmMmmmmmummwBmmmmmm
DUS, Supply och Support samt ha förmågan och
världen. Till vår enhet Product Projects inom Glo-del resor. Vi vill att du har teknisk erfarenhet inerfarenheten av att leda en grupp människor. Du
ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB,
bal Customer Services i Lund söker vi en projekt- om mjukvaruverifiering. Har du dessutom erfakommer att ansvara för all koordinering, planerGÖTEBORG
renhet inom mobil telefoni, drift och underhåll,
ledare av produkter som är utvecklade inom
ing samt uppföljning gentemot vår uppdragsgivaJava och Corba så ser vi det som extra meriteranConsumer Segment
re BSS. Idag är 10 personer involverade inom
de.
Projektledare
På avdelningen "Technical development EuroMPS på vår enhet
• Civilingengör eller gymnasieingengör med flerpe" inom Global Customer Services (GCS), arbeårig vana från projektledning/digitalkonstruktion.
tar vi bl a med beredning av reparationsprocesKontakta: Mikael Nilsson, 0455-39 5093 eller
Vi kan erbjuda ett omväxlande arbete där man
ser, produktvalidering, projektledning, beredning Integrator
070-310 5093, mikael.nilsson@epk.ericsson.se.
medverkar från förstudie till färdig produkt Du
av informationspridningssystem, beredning av • Har du flera års erfarenhet av systemintegraAnsökan: MPS 0O03, Ericsson Software Technoloskall kunna driva större/mindre konstruktions
reservdelslistor, förstudier av nya produkter samttion av komplexa mjukvaruprodukter? I så fall
gy AB, Human Resources, Annika Larsson, Box
projekt inom området hårdvara/mobildatakomproduktvård. Vi deltar aktivt i produktprojekt och kanske du kan bli vår problemlösare. Integratö518, 371 23 KARLSKRONA, job@epk.ericsson.se.
munikation. Då våra projekt ofta innebär internaproduktvårdsarbete som drivs från olika utveck- rens uppgift är att sätta samman inlevererade
tionella kontakter bör Du ha goda kunskaper i
lingscentra inom Europa. Du kommer att vara
produkter och därmed uppnå en högre ordning
engelska.
ansvarig för GCS delprojekt i de produktprojekt av funktionalitet ett mervärde, i systemet Som
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
som genomförs på olika utvecklingscenter i Eu- integrator krävs övergripande systemkännedom
ropa, med ett rapporteringsansvartillhuvudpro- och ett djupt tekniskt kunnande, arbetet innebär
Kontakta: Ulf Pettersson, 031-344 62 83, Ulf.PetProjektledare för
jektledningen. Som delprojektansvarig för GCS teknisk felanalys och åtgärdsförslag, Trouble
tersson@erv.ericsson.se.
kommer arbetet bla omfatta beredning av servi- Shooting. Det integrerade systemet lämnas seMCR-projekt
ce- och supportprocesser, produktvalidering, ut- dan för verifiering där integratören har en stödVår uppgift inom enheten RDU, Radio Design
bildning mot våra kunder på marknadsregioner- jande roll för verifieraren, tex vid felsökning. InProjektledare
Unit, är att utveckla kostnadseffektiva basstationna och naturligtvis allt det arbete som ligger i en tegratören har stor påverkan i kravställningsarbe•
Du
kommer
att
leda
utvecklingsprojekt
omfatsprodukter för cellulära mobiltelefonsystem. Enprojektledarbefattning. Du kommer ansvara för te på system och hjälpmedel samt stort inflytantande
5-50
personer
från
förstudie
till
leverans.
hetens huvudområden är: Radiobasstationalla aktiviteter mellan MS1-MS7 enligt vår egen de på arbetsmetodik och strategier. Har du erfasystem, primärt inom 400 MHz-bandet Produk- Administrativ förmåga och ledaregenskaper är
CSP-process och inom ditt delprojekt kommer renheter inom management system, mobil teleadelsmärken
i
sammanhanget.
Vi
söker
Dig
som
ter Ull radiobasstationer, utförda i Multi-Carrier
det arbeta mellan 15-30 personer.
foni, mjukvarudesign, TCP/IP, Java och Corba ser
har
en
teknisk
bakgrund,
gärna
från
programutteknik, baserade på Software Radio konceptet
vi det som mycket meriterande.
veckling,
samt
tidigare
erfarenhet
av
projektledEffektförstärkare för radiobasstationer. Enheten
ning.
•
Vi
söker
dig
som
är
utåtriktad,
ansvarskännanhar en för Ericsson unik kompetens samlad kring
de, drivande, positiv, flexibel, kreativ, målmedveden nya Multi-Carrier tekniken, lång erfarenhet
Verifierare
ten och ser detta som ett naturligt steg i din egen
av basstationsutveckling och väl inarbetade ruti- Kontakta: Lennart Allinger, 031-344 60 17 eller
• Verifierarens uppgift är att specifiera och utföra
vidareutveckling. Sökande bör också ha en tekner. Vi kombinerar den mindre organisationens 070-246 91 37, lennart.allinger@erv.ericsson.se,
verifiering av de krav som ställts på systemet. Venisk högskoleexamen, relevant datakunskap och
smidighet med en stor organisations styrka. Vi Micael Caiman, 031-344 69 91, micael.cairifieraren har en grundläggande system och proengelska i tal och skrift. Erfarenhet av projektarstår nu inför nya utmaningar och behöver fler
man@erv.ericsson.se.
duktkännedom samt kunskaper om verifieringsbete med fördel som objekt/projektledare.
kollegor som kan delta i pågående och kommetodik, design regler, felanalys, hjälpmedel och
mande utvecklingsprojekt
utveckling av test program. Du har erfarenheter
Subproject Managers
Kontakta: Carl Tollin, 046-19 40 52 alt 0706-50
från integrering och verifiering eller mjukvarude83 52. Ansökan: Projektledare inom GCS, HL
• You have worked wfth verification or software
sign. Extra meriterande är kunskaper inom mana• Till vårt projektkontor söker vi en driven och
00:147, Ericsson Mobile Communications AB,
design for some years. You like to plan and co-orgement system, mobil telefoni, TCP/IP, Java och
erfaren projektledare som ska leda vårt MCR
Personalenheten, 221 83 LUND, personalenhedinate
and
are
now
looking
for
a
challenge.
Most
Corba.
(Multi-Carrier Radio) projekt Projektet omfattar
ten@ecs.ericsson.se.
of
our
development
and
maintenance
of
the
Wi50-80 personer och du rapporterar direkt till chereless
Packet
Platform
is
performed
in
projects.
fen för utvecklingsenheten. I projektet ingår bl a
These projects involves people from several deproduktframtagning och produktsättning i nära
Test Support SW handling
sign centers and will give good opportunities to
ERICSSON RADIO ACCESS AB, GÄVLE
samarbete med vår produktionsenhet
• Gillar du att vara spindeln i nätet? Då är test
both international contacts and travels. Our proLämplig bakgrund är civilingenjör med några
support jobbet något för dig. Du kommer att anjects are often time crra'al and can involves 5-50
Projektledare
års arbetslivserfarenhet från projektledning inom
svara för mjukvaruleveranser, konfigurationshanpersons for 6-18 months. As a project manager
mobiltelefoni. Du är en tekniskt kunnig person
Vår uppgift inom enheten RDU, Radio Design
tering, uppföljning av kravändringar och felrättyou have the responsibility to carry out your tasks
som har stor förmåga att leda och entusiasmera
Unit, är att utveckla kostnadseffektiva basstation-ningar samt konfigureringsdata. Kort och gott att
within frames given but still supported by prodin omgivning. Du har också en hög personlig
sprodukter för cellulära mobiltelefonsystem. En- arbeta nära projektledaren och se till att det är
duct owners and line managers. We are looking
drivkraft och kan arbeta självständigt.
hetens huvudområden är: Radiobasstationordning och reda i vår testmiljö.
for subproject managers for software design, insystem, primärt inom 400 MHz-bandet ProdukDu har erfarenheter från liknande arbete och
tegration and verification in development project
ter till radiobasstationer, utförda i Multi-Carrier extra meriterande är kunskaper om ClearCase,
Kontakta: Jan Bohuft, 08-757 3563,
for future WPP products as well as a project mateknik, baserade på Software Radio konceptet Clearddts och Ericssons produkthanteringsjan.bohutt@rsa.ericsson.se, Pia Bolmgren Svensnager for design maintenance.
Effektförstärkare för radiobasstationer. Enheten system.
son, personal, 08-585 34135. Ansökan: Projektle-

Ett annat mål är är att ha en god blandning
medarbetare, just nu har vi lite obalans i könsfördelningen så vi ser gärna fler kvinnliga sökanden.
Kontakta: Per Larsson, 08-757 30 07, per.larsson@era.ericsson.se. Ansökan: Vi på l&V söker
folk + ref nr, Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA

Senior Project
Manager till GSM
CSM Based Products (CSM) är ett av tre produktsegment inom Ericsson Radio Access AB. Vi
är ansvariga för utveckling och underhåll av enheter ingående i CSM basstationer och CSM add
on-produkter som skapar bättre täckning och/eller bättre talkvalitet i operatörernas mobiltelefonnät Exempel på produkter och lösningar frän
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 en erfaren projektledare som kan driva projekt som utvecklar nästa generation av produkter inom vårt område. Projekten spänner över
planering/systemering, konstruktion, industrialisering och introduktion. Konstruktionsområden
är RF-konstruktion, mekanik och programvara.
Du skall vara en erfaren projektledare med erfarenhet av produktutveckling och produktion.
Har du erfarenhet av produkter som produceras i
stora volymer är detta en merit Vi söker dig som
har stor initiativförmåga, är målfokuserad och
kreativ. God helhetssyn och förmåga att kunna
motivera din grupp att nå gemensamma mål är
viktigt.
Kontakta: Tomas Lindström, 08-757 15 73, Anna-Greta Eriksson, personal, 08-404 53 69. Ansökan: Senior Project Manager till GSM, Ericsson
Radio Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11,
164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se.

ce in service solutions please visit our website at:
http://networkoperators.ericsson.se/services/
The Systems Integration unit in Regional Office
EMEA is responsible for the delivery of Telecom
Management solutions to fixed and mobile
network operators and service providers in
EMEA. As systems integrator we take on the total
responsibility for delivery of end to end customer
solutions based on own and best-of-breed 3rd
party products. Customer Management Solutions, including Billing, Customer Care, Pre-paid,
Fraud and Mediation, is a focused area whithin
Telecom Management The market is growing
rapidly as new operators and service providers
are entering the market and existing operators
are preparing for the IP based technologies in
the new telecoms world. To meet the market
needs for new solutions in Billing and Customer
Care we are now looking for Senior Project Managers for our new challenging customer projects in this area.
• We are looking for outgoing and independent
individuals with strong leadership capabilities
and communication skills. You have a university
degree, M.Sc. or equivalent Good English is required as well as interest in travelling longer or
shorter periods.
As a Senior Project Manager in Customer Management you will be responsible for: Project
Management related issues during the sales phase. Preparation and establishment of new projects. Management of customer projects. Maintenance of relationships with business and account
managers and their customers. As a Senior Project Manager in Customer Management you will
have: A minimum of 5 years experience in information technology, telecommunications or related field. Experience in Billing and Customer Administration or Business Support Systems in similar environments. Demonstrated experience and
relevant skills in the management of projects.
Demonstrable knowledge and skills, with an
overview of strategic planning in the area of telecommunications.
Contact: Erik Strömstedt, Director Systems Integration EMEA, +46 8 719 52 24. Application: Ericsson Radio Systems AB, HF/ERA/GHS Inger Pettersson, 126 25 STOCKHOLM,
inger.pettersson@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Projektledare - End Of Life
Vår enhet för Bredbandiga Radionät, Product
Unit Wideband Radio Network, utvecklar nya
system och produkter för Ericssons bredbandiga
mobiltelefonisystem. Systemen bygger på bredbandig CDMA (WCDMA) radioteknologi och ATM
transmission. Vi startar nu arbetet med kommersiella produkter för WCDMA inom produktenheten. Vi söker Dig som är villig att pröva nya utmaningar och som gillar många kontaktytor.
Vårt mål är att få en, ur alla aspekter, fungerande produkt på marknaden, du kommer att bidra
till detta genom att ställa miljökrav pä våra designavdelningar.
• Du kommer att arbeta med strategiska miljöfrågor för våra produkt. Syftet är att implementera en ny process för hur vi tar hand om produkterna vi slutet av produktlivscykeln. End of Life.
Det innebär att du ska: Samordna vårt arbete
med det som görs inom koncernen. Vara ett stöd
för produktutvecklingsprojekten. Ansvara för att
rätt miljökrav ställs på produkterna tidigt i utvecklingen.
Arbetet innebär att du bör ha skinn på näsan
och förmåga att sätta dig in i verksamheternas
olika behov. Din arbetsdag kommer att präglas av
rörelse och förändring och du måste kunna vara
med på snabba puckar. Förmåga att arbeta självständigt och i grupp är nödvändiga egenskaper.
Ericssons koncernspråk är engelska. Erfarenhet
av vår företagskultur är en stor tillgång i arbetet,
men inget absolut krav.
Kontakta: Johan Sundqvist, 08-585 319 48, johan.sundqvist@era.ericsson.se. Ansökan: Projektledare - End Of Life, ref nr R/Hl 186, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger Holmgren,
164 80 STOCKHOLM, ansokan.PUWRN@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, TELEFONPLAN

Senior Project Managers
Established in June 1999, Ericsson Services is the
new name for service excellence within Ericsson,
a Business Unit in the Network Operators & Service Providers segment Ericsson Services combines the best elements of OS's service unit
network to create a single focused organization.
The result, a dynamic resource which aims to
build on our impressive sales growth and maximize business opportunities well into the new
millennium. To find out more about this new for-
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ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB,
KARLSKRONA

Projektledare WAP
Ericsson Software Technology AB utvecklar produkter och tjänster med den senaste tekniken inom mobiltelefon!, företagskommunikation och
programvaruteknik. Vi är ett ungt och expansivt
företag med ca 800 anställda. Huvudkontoret
finns i Karlskrona men vi har också kontor i Ronneby, Malmö och Sundbyberg. Värt företag ingår
också i det lokala nätverket TelecomCity som består av ett flertal expansiva IT/telekomföretag i
Karlskronaregionen. Ronnebykontoret har ca
100 anställda. New Solutions är ett affärsområde
på EPK där vi bl a arbetar med Integration av
Ericssons WAP gateway, Mobil Positionering, Wireless Telematics och Research & Innovations.

sational processes. Another responsibility is to lead Internet projects, from development to testing. You will carry out pre-studies, set together a
project plan and drive the project with a project
team.
In this role, you will act as the contact among
the internal needs, the user's needs and the external web agencies' capabilities. An important
part of your job is to lead the maintenance and
support of the Ericsson Bluetooth web site, the
official Bluetooth web site and the Bluetooth Intranet. This involves making sure that technical
documentation is up-to-date and is available to
those that need i t You will also implement new
technical changes, update and correct bugs/errors. For this position, you should have experience of similar tasks. We expect you to be a marketing person who understands how to best use
this medium for communication. You are creative
and have the ability to sell in ideas. Furthermore,
you are curious, full of initiative and independent
but co-operative. Naturally you must both speak
and write English fluently.
Contact: Christina Björkander, +46 46 23 23 91,
christina.bjorkander@ecs.ericsson.se. Application:
Internet Project Manager - Bluetooth - Ref. G070,
Ericsson Mobile Communications AB, Human Resources Department 221 83 LUND, Sweden, personalenheten@ecs.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG
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 factories 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 to our customers 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 Adaptation
switches, Data Transcript and Operational Development 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

Internet Project
Manager Bluetooth

• 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 deliveries 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 the 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 throughout 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 cultures. 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 service-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.

• We are looking for an Internet Project Manager
for the Marketing Communications team within
our Product Unit Bluetooth to work closely with
our Web Editor. Your main task is to act as the
web co-ordinator for Ericsson Bluetooth activities. This entails gathering requests, defining projects and identifying needs to support the organi-

Contact: Robert Kuba, LVT/OGC Orderoffice
Southern Europe, +46 8 757 34 93, Madeleine
Fries act LVT/ONC Orderoffice Northern Europe,
+46 8 404 35 06, Sean Bowie, LVT/OOC Orderoffice Asia Pacific & Directmarkets, +46 8 764 16
41, Fredrik Westerståhl, LVT/0DC Orderoffice Chi-

• Vi söker nu en projektledare som vill vara med
och driva Indus för Ericssons WAP-Gateway. Vår
enhet arbetar med att ta fram Ericssons WAP-Gateway. Vi ansvarar för support, supply, indus, PLM
samt I0T. Arbetet innebär mycket kundkontakter
och även stora möjligheter till resande runt om i
världen.
Du bör ha några års erfarenhet av projektledning inom test projekt. Du ska vara stresstålig,
drivande och ha förmåga att entusiasmera andra
människor för att nå gemensamma mål. Engelska
behärskar Du i tal och skrift. Du får vara med och
påverka hur WAP ska användas i mobile internet
samt hur Telematik och Positionering kan dra
nytta av WAP.
Kontakta: Håkan Jönsson, 0455-39 5983, hakan.jonsson@epk.ericsson.se. Ansökan: Projektledare WAP 0003, Ericsson Software Technology
AB, Human Resources, Annika Larsson, Box 518,
371 23 KARLSKRONA, job@epk.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

na, +46 8 404 92 03, Karl Olov Lindroth, LVT/OJC
Orderoffice Americas, +46 8 757 21 10.

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 management 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, +46 8 757 20 58,
marianne.karlsson@era.ericsson.se

Project Managers
• The Supply Unit needs people with a background in Logistics to run improvement projects.
A number of new concepts are to 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 together with 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, preferably also experience from having worked at a Market Unit outside Sweden. Fluency in English is also a pre-requisite.
Contact: Lars Sundvall, +46 8 404 21 80,
lars.sundvall@era.ericsson.se

Senior Installation Tester,
AXE
• Our Node Construction and Test area, working
with the pre-loading and pre-testing 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
hardware platforms (BYB 202 & BYB 501). The
work is mainly directed at the hardware testing
of AXE Switches, in which we pre-load and pretest 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 supervising and increasing the competence
of our existing personnel, locally and in the eld
during overseas assignments. The above tasks
will lead to a broader system knowledge 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
responsibility, 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, +46 8 585 347 03,
per.sjostrand@era.ericsson.se

SW Handling
• Within Node Construction & Test we are looking for candidates to Node Engineering. Node
Engineering is responsible to supply Node unique SW, as well as HW-DT, to the factories. Node
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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 corrections of MAS is set SU Fast Track packages will be
able to serve ail customers with up to date SW
for new and upgraded switches.YOU will work
within a team of IE and DT people. We expect
that YOU can contribute with experience from relevant areas within AXE SW. Your work will be
characterised by many contacts with other Ericsson companies. Travels will initially be needed in
order to get the new processes in place. Initially
the work will be within 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 Ericsson.
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. Experience 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 independent and responsible matter. Don't wait
with contacting us to get a new challenge in your
career.
Contact: Peter Ericsson, +46 8 585 346 91, peter.ericsson@era.ericsson.se. Application: Samlingsannons, Ericsson Radio Systems AB, Kerstin
Almblad LV/HS, 16480 Stockholm, kerstin.almblad@era.ericsson.se.

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, BORAS

Projektledare
Prognos/Statistik
• På Boråsfabriken tillverkas huvudsakligen radiolänkar, antenner till mobiltelefoni och andra
produkter för telekommunikation. MINI-LINK är
den största enskilda produkten, en kompakt digital radiolänk som används som alternativ till kabel vid överföring av telefoni och data.
Kontakta: SP/MIC Anna Renhäll, 033-179638,
SP/Z Helena Bredberg, 033-177916. Ansökan:
PROJEKTLEDARE PROGNOS/STATISTIK, Ericsson
Microwave Systems AB, Personalenheten, Box
22150,504 12 Borås

JOBBNYTT

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA

Radiokonstruktör till TDMA
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd
och bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är verksamma inom radioaccess system
för trådlös telefoni, basstationer, antennära produkter och transmissionssystem för analoga och
digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet
finns i Kista och vi är idag ca 1400 anställda. Inom Ericsson är RSA känt 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 ffyhänta, snabbfotade, jordnära, kundnära och uppfinningsrika. Det handlar
verkligen om passion för det vi gör.
• Radiokonstruktörens arbetsuppgifter innefattar
konstruktion av bl a lågbrusiga förstärkare, RFtestloopar, signalkombinering och filtrering. Du
kommer att delta i framtagning av produkter från
specificering till produktifiering. I arbetet ingår
specificering, simulering, framtagning av prototyper, verifiering, dokumentation och problemuppföljning. Vidare ingår kontakter med uppdragsgivare, 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 erfarenhet inom radioteknik eller mikrovågsteknik värderas högt Erfarenhet av konstruktionsarbete är önskvärt. Datorvana i allmänhet och
vana vid simuleringsverktyg i synnerhet är meriterande. Vi vill att du har goda kunskaper i engelska, både tal och skrift Som person är du Initiativrik, målinriktad, drivande och har lätt för att samarbeta. Vi söker dig som ser utmaningar där
andra ser problem.
Kontakta: Magnus Marthinsson, 08-757 1571,
Bim Ahlström, personal, 08-757 1674. Ansökan:
Radiokonstruktör till TDMA, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93
Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Signalbehandling - GSM
Vi arbetar med utveckling och implementering
av digitala signalbehandlingfunktioner för Ericssons CSM-basstationer. Vi står nu inför nya tekniska utmaningar bland annat genom införandet av EDGE och behöver förstärka med fler duktiga personer.

KONTAKTEN NR 5 2000

testanalyser och utredningar rörande test typ automatiserad testning. Arbetet sker i huvudsak i simulerad miljö på unix arbetsstationer.
Vi är placerade vid Älvsjö station. Tjänsten kräver ett öppet sinne, viljan att göra något konkret
och goda kunskaper i engelska. Är du beredd på
att satsa din tid hos oss så kommer vi att satsa på
dig oberoende av bakgrund och grundförutsättningar. För mer information se vår hemsida
http ://erasouth.ericsson.se.

• Verifieringsenheten deltar i Ericsson utveckling
av 3:e generationens mobiltelefonsystem. Tekniken tillåter bättre möjligheter för överföring av
ljud, bild och video. Systemet bygger på bredbandig CDMA. Vi arbetar med utveckling av basstationer, som är en central del i mobiltelefon-systemet Vår kund är NTT DoCoMo i Japan, världens
största mobiltelefonoperatör.
Vi arbetar med snäva tidsramar och högt tempo. Trots detta arbetar vi aktivt med kompetensutveckling och våra mänskliga värderingar. Vi har
behov av ytterligare en medarbetare och söker
Dig som har erfarenhet av projekt- (team) ledning och/eller verifiering och som dessutom har
en utåtriktad, positiv och drivande läggning. Har
Du dessutom erfarenhet av mobirtelefoni är det
ett stort plus. Arbetet innebär med hänsyn till vår
geografiska spridning ett visst mått av resande.
Vi söker nu en person som vill arbeta med projektledning för verifiering av basstationer. Du ska
organisera och koordinera integrerings och verifiering arbetet (ca 65 personer) som bedrivs i
Kista, Mölndal och Yokosuka Research Park i Japan "YRP'.
För att passa till tjänsten bör Du ha en god helhetssyn samt en vilja att påverka och motivera
andra människor. Venfieringsprojektet består av
följande teknik områden: Systemtest Funktionstest Radio verifiering. Säkerhet test Mekanik test Klimat test EMC test CertrRering. Focus
kommer att vara på hela noden. Allt arbete görs i
ett nära samarbete med kund/produktledning,
konstruktion och systemdesign. Vi är ett glatt
gäng som arbetar gränsöverskridande med högt i
tak.
Kontakta: Gunnar Säfvenberg, 08-764 14 63,
gunnar.safvenberg@era.ericsson.se. Ansökan:
Projektledare Integrering och verifiering av WCDMA, ref nr: RH1474, Ericsson Radio Systems AB,
Kl/ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se.

• Vi söker dig som vill jobba med att utveckla,
systemera, implementera och simulera nya algoritmer och funktioner. Det är meriterande om du
är kunnig inom området digitalradiokommunikation, och behärskar assemblerprogrammering
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 våra teknikområden.
Kontakta: Johan Backman, 08-764 1774,
johan.backman@era.ericsson.se. Ansökan: Signalbehandling - GSM, Ericsson Radio Systems AB,
LR/H la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, ingegard.pettersson@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, ÄLVSJÖ

Test & Verifiering
• Vi söker dig som vill arbeta i en framtidsmiljö,
där det finns tekniska utmaningar i en internationell miljö och gott stöd från ledningen. Vi står nu
inför en kraftig expansion där vi har en rad öppna
positioner och vi kan även erbjuda hela grupper
intressanta uppdrag. Vi arbetar med 3:e generationens Core Network för UMTS/GSM inom MSC
och HLR noderna och deltar nu bl a i plattformsbyte från AXE 10 till TelORB. Det inbegriper vid sidan av nya programspråk såsom C++ och Java
även nya metoder och verktyg för Configuration
Management Clear Case. Arbetet sker i nära samarbete med en rad internationella Local Design
Centras vilket innebär möjligheter till resor om
det passar den personliga situationen. Vårt framgångsrecept är situationsanpassat personligt ledarskap. För oss är det viktigt att alla medarbetare utvecklas individuellt på samma gång som vi
som ett lag levererar kvalificerade produkter. Vi
tror på, kraften och förmågan hos varje medarbetare, att effektivt sammanfoga våra ansträngningar till ett lagarbete och att arbeta utefter en långsiktig strategi för Design Centret.
Arbetsuppgifterna inom Test & Verifiering omfattar förutom att testa och verifiera den funktionalitet som implementeras i vår design även

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA

Cost Management

Kontakta: Stefan Englund, 08-719 91 80, stefan.n.englund@era.ericsson.se. Ansökan: Test &
Verifiering, IN169, Ericsson Radio Systems AB,
LX/HS Ann Beer, 164 80 STOCKHOLM,
stefan.n,englund@era.ericsson.se.

Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktionsenhet Vi finns i Kista och sysselsätter
omkring 800 personer av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är tillverkning av radiobasstationer till mobilnät

ERICSSON INFOTECH AB, KARLSTAD

Sektionschef RBS Customer Product
Information
EIN/R utgör en central del av PU RNP's verksamhet avseende utveckling av basstationer för den
amerikanska och japanska marknaden. EIN/R/I
har inom detta område ansvar för att utveckla
och beskriva installationsmetoder 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 installation, beskriva installationsförfaranden och dokumentera dessa.
• Till denna enhet söker vi en sektionschef. Som
sektionschef ingår du i avdelningens (EIN RNP's)
ledningsgrupp. Detta innebär en aktiv roll i utveckling av avdelningens planering, ledning och
uppföljning. Inom sektionen 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 TDMA. Sektionen du skall leda består av 10 glada medarbetare med varierande och bred bakgrund inom radiobas- och informationshanterings-området Vi jobbar i huvudsak
med SGML för våra 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
våra samarbetspartners finns både i Kista, Japan
och USA är det viktigt att du behärskar engelska i
både tal och skrift

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Projektledare Integrering
och verifiering av WCDMA

Kontakta: Johan Ekblom, +46 8 757 38 99, johan.ekblom@era.ericsson.se, Asa Djärv, personal,
+46 8 404 44 29, asa.djarv@era.ericsson.se. Ansökan: Sektionschef - System Verifieringslabb, Ref
nr R/H1386, Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/RHS Inger Holmgren, SE-164 80 STOCKHOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se.

Kontakta: Magnus Alburg, 054-19 31 30, MagnusAlburg@ein.ericsson.se, Arne Linder, 054-29
41 92, Arne.Linder@ein.ericsson.se. Ansökan:
Sektionschef - RBS Customer Product Information, Ericsson Infotech AB, KS/EIN/H - Agneta Agnemyr, Box 1038, 651 15 Karlstad, Agneta.Agnemyr@ein.ericsson.se.
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• De huvudsakliga arbetsuppgifterna inom Cost
Management är beräkning och uppföljning av tillverkningskostnader för produkter i förvaltning
samt kostnadsestimat på nya produkter. De sistnämnda innebär ett tätt samarbete med de olika
aktörerna i produktutvecklingsprojekten (NPI).
Cost Management gruppen består för närvarande
av tre personer. Vidare ingår i arbetsuppgifterna
systemvård, utveckling av nya metoder och hjälpmedel inom kalkylering, ekonomisk uppföljning,
projekt- och utredningsarbete samt visst prognosarbete.
Vi söker dig som är civilingenjör eller civilekonom med erfarenhet av produktion, konstruktion, teknik samt inköp. Du har dessutom erfarenhet av produktkalkylering samt goda kunskaper i MS Officepaketet framförallt Excel. Det är
meriterande om du har erfarenhet av CAP
och/eller C:M, databashantering, Visual Basic,
SAP/R3 och Ericsson-kännedom. Då arbetet innebär mycket kontakter, både inom och utanför
produktionen, ska du ha lätt för att kommunicera
och samarbeta med andra människor.
Som person är du drivande, serviceinriktad,
analytisk och initiativrik. Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete som kommer att ge dig ett brett
kontaktnät med medarbetare inom Ericsson.
Möjligheterna till kompetensutveckling är goda.
Kontakta: Tony Robsen, 08-757 14 22, Anneli
Ljungström, 08-764 17 99, Madeleine Koch, personalchef, 08-757 17 49. Ansökan: Cost Management RSA/P, Ericsson Radio Access AB,
KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, ÄLVSJÖ

CadLab
Technical development problem or opportunity?
Are you interested in the possibilities that new
technology is offering? Do you want to push?At
CadLab Research Centre the mission is to accelerate the adoption of promising new electronic
design methods. We achieve our goals through
studies of our own and in cooperation with universities, always looking for practical applicability-

T

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Sektionschef - System
Verifieringslabb
• Sektionschef till vårt System Verifieringslabb
även innefattande Test Configuration Management TCMPU WRN's avdelning för System Integration och Verifiering ansvarar för integration och
verifiering av UTRAN noderna (UMTS Terrestrial
Radio Access Networks). Tillsammans med corenät utvecklarna PU CSS och PSS kommer vi dessutom att ansvara för integreration och verifiering
av det kompletta Wideband CDMA systemet Vidare kommer vi att ansvara för multivendor tester
över air interface och mot externa corenät. Tillsammans med vår basstationsnod har vi precis
färdigställt ett verifierings labb på 1800 kvm. De
första testerna har just dragit igång och om drygt
1,5 år ska komersiell lansering av 3:e generationen mobiltelefonsystem göras. Switch och
basstations noderna bygger på Ericssons modernaste HW, en ATM baserad Cello-kärna. O&M noden är en sw-applikation snurrande på en Sun
server.
Ansvarsområdet innefattar: Kistasl/Ericssons?/Världens? modernaste verifieringslabb. Att
vi testar på rätt 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 leverantörer. 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 rätt från början.

• Situated in Systems Design Technology within
Supply Technologies we belong to the network of
Ericsson Research and that of Generic Technologies. The most important advantage of modern
electronics, in comparison with a software/processor implementation, is the drastic increase in
performance possible. A common fringe benefit
is the lower power dissipation. The hardware design methods have undergone a tremendous
change, so that now the way of working is not
easily distinguishable from programming. Methods for codesign and coverification of HW/SW
systems contribute to the equalizing of the
techniques. The development towards extreme
integration and miniaturization is continuing at a
high pace, the goal of a system-on-a-chip is undisputedly accepted. The new building practice
will to a high extent be based on reuse of designs, the vision being that systems should be built
with virtual components on a chip.
Common among these components are processors with software on them.By assuring the
ability to design in hardware the company will
maintain the ability to design cutting edge products. Issues coming into focus with this perspective are formal specification and verification,
HW/SW codesign, novel design solutions using
technologies blending characteristics of HW and
of SW, always recognizing the opportunities for
reuse of functional blocks. High level synthesis is
another powerful means to increase designer
productivity. Finally, advanced measures of
system level design for test will be necessary.
We now want to recruite a few more of those
brave men and women, having a rich imagination based on reality, autonomy, perseverance
and awareness of the product development
needs. Necessary is experience from systems development that may have nourished ideas about

improved methods, an academic grade is advantageous but solid experience is also highly appreciated.
Contact: Lars-Olov Eriksson, 08-719 5447, larsolov@ericad.ericsson.se, Sara Lysell, Human Resources, 08-719 46 07,
Sara.Lysell@etx.ericsson.se. Application: CadLab,
Ericsson Radio Systems AB, ÄI/DST/U/HBC, 126
25 Stockholm, larsolov@ericad.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG
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dies, future development of the WAP specifications, and more. Within our unit in Kista, we develop a WAP Gateway and WaplDE. WAP Gateway connects the mobile network with Internet
and WaplDE is a development environment that
facilitates the creation of mobile services based
on WAP. These products are built using standard
components based on open development platforms such as Windows NT, C++ and Java. We
work in projects that last for 6-9 months, where it
is easy to get an overview of the whole product
development process, from customer requirement analysis to product installation. Would you
like to join us creating the new Mobile Internet?

genom att aktivt delta i förstudier av nya projekt
Säkra resurser inför producerbarhetsaktiviteter i
nya projekt Agera styrfunktion för projektledare i
nya projekt Vara resurs vid val av nya leverantörer.
Till den här tjänsten söker vi dig som har god
kännedom produktionsteknik, nuvarande metoder och kommande. Helhetssyn gällande produktionsflöden är också meriterande. Som person
ser vi att du har förmåga att driva frågor på egen
hand liksom i grupp. Du har erfarenhet från att
hantera resurssäkring och uppföljning av såväl interna som externa resurser. Placeringsort för
tjänsten är Kista eller Gävle.

• Would you like to join us and develop future
functionality for our WAP products using the latest technology? We need to strengthen our organization with experienced SW designers. You will
be working with requirement analysis, leading
technical studies, and principles of system architecture. You will also be involved in the development projects, to support SW designers. You have
several years of experience in SW design using
Windows NT, C++ and COM.

Kontakta: Håkan Rannestig, 026-15 61 45, 070574 23 21, hakan.rannestig@era.ericsson.se. Ansökan: KOORDINATOR FÖR PRODUCERBARHET
INOM HW-SUPPLY FÖR 3:E GENERATIONENS
MOBILSYSTEM (WCDMA), Ref nr R/H1419, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 80 Stockholm, ansokan.PUWRN@era.ericsson.se.

Strategic Sourcing 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 affixed
Internet connections via radio.
• You will handle the sourcing for the second
generation wireless broadband system, this
means set agreements for everything from technology to OEM. You will also follow up our existing agreements for parts of our product portfolio.
Contact: Peter Brokmar, +46 8 764 0408,
peter.brokmar@era.ericsson.se. Application: Strategic Sourcing Manager, Ericsson Radio Systems
AB, SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 Stockholm, mari.skoglof@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

WAP-System
Architect/Senior SW
Designer
Ericsson is one of the original founders of the
WAP specifications, anda major player in the
WAP area. The Ericsson WAP Program is responsible for the development of the WAP infrastructure. This includes product development, pre-stu-

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
Contact: Karolina Philippi, 08-404 2523, Anders
Eriksson, 08-404 7037, Bengt Holmström, 08-75
71261. Application: WAP-System Architect/ Senior SW Designer AV-20/00, Ericsson Radio
Systems AB, KI/ERA/AV/HS, 164 80 STOCKHOLM,
britt-marie.olsson@era.ericsson.se.

Instrumentansvarig
Kista fabriken är Ericsson Radio Access ABs produktionsenhet Vi finns i Kista och sysselsätter
omkring 800 personer av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är tillverkning av radiobasstationer till mobilnät

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Koordinator HW-Supply
(WCDMA)HW-SUPPLY(RN/G) är en del av Produktenheten Bredbandiga Radionät(PU-WRN).
PU-WRN ansvarar för framtagning av produkter
för 3:e generationens mobilsystem(WCDMA).
RN/G ansvarar idag för att resusrsäkra inom
TTM och kapacitets-säkra TTC flödet för HW-supply av kommande produkter inom 3:e generationens mobilsystem(WCDMA). Inom ansvaret för
RN/G ligger bland annat att säkra producerbarhet av dessa produkter.
• Som koordinator för producerbarhet ansvarar
du för: Kontinuitet och vidareutveckling av producerbarhetsfilosofin mellan olika produktprojekt

• I din roll som instrumentansvarig kommer du
att agera teknisk support gällande instrumenthantering gentemot fabrikens tillverkningsenhet.
Du kommer dessutom att arbeta med kalibreringsadministration gentemot underleverantör
samt ankomstkontroll av nyanskaffade 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, noggrann och har lätt för
att samarbeta.
Kontakta: Lerf Larsson, 08-404 90 55, Per-Gunnar Nyström, personal, 08-764 15 39. Ansökan:

Instrumentansvarig, Ericsson Radio Access AB,
KI/RSA/HPS Personal, Box 11,164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.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, building practices, Environmental management, product safety, reliability,
heat-transfer and standards. You will be responsible for a unit working with EMC, signal integrity
and overvoltage.
• The person we are looking for must be result
oriented and be able to work independently and
structured. Excellent writing and communication
in English is required. Suitable education is a
Masters Degreee in Engineering. For this position,
it is qualified to have experience from HW-design
and/or verification and test of EMC signal integrity or overvoltage. Knowledege of product management or project leading is an advantage.
Contact: Jörgen Hedenström, 08-719 2158, Sara
Lysell, Human Resources, 08-719 4607, sara.lysell@etx.ericsson.se. Application: EMC & Signal
integrity Manager, Ericsson Radio Systems AB,
KK/DST/SC, 126 25 Stockholm

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
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

Open positions in the wireless IP Mobile Internet world
Business Unit TDMA Systems (BMOA) is one of the fastest
growing business units within Ericsson Radio Systems. We are the
market leader for wireless systems and services based on TDMA/
AMPS.
New Venture Sales & Business Support within TDMA systems is responsible for capturing new business in the Americas. The opportunities we pursue are Third generations system solutions for wireless data Mobile Internet services, new
licenses for TDMA and GSM licenses for Latin America.

Consultant - Venture Analysis
As a Venture Analysis Consultant you will work in a proactive way of selling Ericsson system solutions for 3G wireless data services. You will ensure that the sales force activities are based on knowledge and understanding about the
operators, investors and the end-customer market.
Your tasks will include the following:
— Develop business cases and market plans, covering cellular voice and mobile Internet.
— Model the implications of the different roles for an operator when moving up the Value Chain of the Mobile
Internet World.
— Present market studies, financial models and participate
in 3G workshops in order to create a dialogue between
Ericsson and any potential customer.
This position requires excellent marketing and financial
skills. It will be an excellent career opportunity to further
widen your competence in the field of international telecommunications/mobile internet business.We are looking
for a person with a masters degree in Business and/or Economics. You should have working experience from an
international business, preferably from a telecom operator
or an ISP.
Contact person: Anders Bohlin, +46 8 404 73 89

Technical Manager
As a Technical Sales Manager, you will be accountable for
the total solution offered, from proposal to system acceptance, including infrastructure, services, applications and
terminals.
You will work in different Core Three teams with tenders, and with supporting customer projects during the
implementation phase. This requires keeping up to date
with the whole product portfolio, involving frequent contacts with different product units as well as other business
units, such as GSM Systems, Services, Mobile Internet and
Terminals.
You should be prepared to travel abroad for periods
ranging from one week to two months. You have a background within datacom/IP, and preferably some knowledge
of cellular systems. You are a good team worker, and you
are comfortable doing customer presentations.
Contact person: Bo Ribbing, +46 875705

75

Senior Project Manager
As a Senior Project Manager you will lead customer sales
project towards the 3G customers containing marketing,
sales and implementation of wireless IP solutions.
You will also lead new license customer projects for
TDMA and GSM in Latin America. You will also take an
active part of the work during the sales phase with the tender and negotiation work.
You will work closely together with the markets units,
other business units, product units and external partners
and suppliers. Travelling is required to a large extent.
We are looking for a person with a masters degree in
engineering or business and with experience from telecom/datacom business in an international environment.
You should have experience from a leading position and
you need to be a skilled leader with a strong urge to drive

things forward and with a good knowledge of how to make
good results out of an international team.
Contact person: Charlotte Göransson Met ton, +46 8 404 94 70

Senior Sales Manager
As a Senior Sales Manager you will be responsible for providing sales and technical support and work closely with
sales teams and product units to secure our business in markets worldwide. Your main task is to promote our Mobile
Internet Solutions by participating in customet meetings,
giving presentations of new system solutions, answering
customer questions and actively support tender preparations. Travelling will be required to a large extent.
You have a masters degree in engineering or business
with experience from the cellular and/or datacom industry.
You should be business minded with strong perseverance
and drive, willing to share information and ideas.
It is required that you have good communication skills
leading to comprehensive and constructive presentations of
complex problems and situations.
Contact person: Hakan Olsson, +46 8 757 01 59
For all positions communication skills are essential. Spanish
and Portuguese knowledge is a big advantage. You need to
be fluent in English.
Send your application to:
Ericsson Radio Systems AB
ERA/AH/R H R Helpdesk
164 80 Stockholm
email: HR.Helpdesk@era.ericsson.se

Make yourself heard.

ERICSSON g:
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BSS system releases. You are an experienced
engineer, preferably in the fields of mobile telephony, mobile datacom and data communication
protocols.
Contact: Martin Bakhuizen, +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 technologies 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, +46 8 404 47 89, mattias, ka rlberg@era.ericsson.se.

JOBBNYTT
jects in an international environment with colleges from USA, UK, Germany, Italy, Finland and
Australia.
We believe that you possess general understanding of the telecommunication field. Previous
experience from R&D is beneficial, but not a requirement Knowledge within the analogue and
digital circuit theory and techniques is seen as an
asset. You have graduated with a M.SC./B. Sc degree, or have equivalent qualifications. You have
some experience in one of the above areas, or
are recently graduated. You communicate in English both written and spoken.

• VI söker Dig som vill arbeta med programvaruutveckling inom tele- och datakommunikation. I nya spännande produkter där integration
av datorer och telefoni får allt 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. Exempelvis integrerar vi telefonikort baserade på Compact PCI
teknik i PC, utnyttjar objektorienterad programmering, implementerar nya protokoll, använder
internetteknologi mm. Allt detta ställer krav på
problemlösningsförmåga, intiativförmåga etc

Contact: Jörgen Hedenström, 08-719 2158, jorgen.hedenstrom@etx.ericsson.se, Sara Lysell, Human Resources, 08-719 4607,
sara.lysell@etx.sericsson.se. Application: EMC
and Signal Integrity, Ericsson Radio Systems AB,
KK/DST/SC, 126 25 Stockholm

Vi söker Dig som har arbetat några år och behäskar VisualC++ i olika Windowsmiljöer, vill vara
med och driva utvecklingen framåt vill ha nya
spännande utmaningar, har högskoleutbildning
inom dataområdet, viktigast av allt är att Du har
en god teknisk utbildning och framåtanda. Vi vill
dessutom gärna ha fler kvinnor i vår organisation.

KONTAKTEN NR 5 2000

Kontakta: Hans Ohlin, 08-585 307 79, hans.ohlin@era.ericsson.se. Ansökan: Konstruktörer,
Teamledare, Ericsson Radio Systems AB, LR/H la
Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, ingegard.pettersson@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA

Testutvecklare MCPA
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktionsenhet Vi finns i Kista och sysselsätter
omkring 800 personer av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet år tillverkning av radiobasstationertillmobilnät Produktionsteknik vid
Kistafabriken konstruerar produktionsutrustning
för morgondagens mobiltelefon/teknik För att
klara detta behöver vi omedelbart förstärka med
ett antal erfarna testutvecklare.

mmmMmmmmmmmmmmwmmmmmm

Kontakta: Thomas Sahlmén, 031-709 91 85, tho• Du kommer att arbeta med att ta fram testutmas.sahlmen@egs.ericsson.se, Dafina Ivanovska,
rustning till nyutvecklade produkter på Ericsson,
031-709 91 38, dafina.ivanovska@egs.ericsson,
det innebär specificering och framtagning av nya
Anders Holmkvist, 031-709 90 42, anders.holprovplatser samt utveckling av testprogram. I ar• Your responsibility as System Project Manager
mkvist@egs.ericsson.se. Ansökan: Systemutveckbetsuppgifterna ingår även utbildning av den peris to lead the BSS System Design Project until the
lare för PC - Ref. Nr 1/99, Ericsson Compitex AB,
sonal som ska använda utrustningen i produktioproduct reaches the market. An important task is
Personalavdelningen,
Box
2102,421
02
Västra
Vår uppgift inom enheten RDU, Radio Design
nen. Vidare ingår i arbetsuppgifterna att arbeta
to ensure technical consistency between the difUnit är att utveckla kostnadseffektiva basstation- Frölunda, bo.lorentzon@egs.ericsson.se.
med utvecklingsavdelningarna inom företaget för
ferent nodes. You have fully developed social
sprodukter för cellulära mobiltelefonsystem. Enatt få fram massproducerbara produkter.
skills and rises to responsibility. Experience from
hetens huvudområden är: RadiobasstationGSM is required.
Vi söker dig med 120 poäng högskoleutbildsystem, primärt inom 400 MHz-bandet Produk- ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
ning med inriktning mot elektronik/programmerter till radiobasstationer, utförda i Multi-Carrier LUND
ing eller motsvarande kunskap tillägnat genom
Contact: Magnus Bergström, +46 8 757 719 15,
teknik, baserade på Software Radio konceptet
yrkeserfarenhet Du har erfarenhet av RF-mättekmagnus.bergstram@era.ericsson.se.
Effektförstärkare för radiobasstationer. Enheten
nik, programmering i C/C++, gärna HPVEE, och
har en för Ericsson unik kompetens samlad kring
testning av RF-elektronik. Som person är du pigg
den nya Multi-Carrier tekniken, lång erfarenhet • Du kommer att arbeta självständigt i en kreativ
och glad, drivande med god kreativ och analytisk
av basstationsutveckling och väl inarbetade ruti- atmosfär där du får ta stort enskilt ansvar. Din huförmåga och fungerar bra både i grupp och enner. Vi kombinerar den mindre organisationens vuduppgift blir att arbeta med programvara som
• In our, real-network lab, we are now integraskilt
kontrollerar hårdvaran i våra mobiltelefoner. Prosmidighet
med
en
stor
organisations
styrka.
Vi
ting the first routers and servers for tomorrow's
gramspråket är C/C++ och utvecklingsmiljön
står
nu
inför
nya
utmaningar
och
behöver
fler
IP based GSM system. But how shall we verify it?
som används är Visual Studio. Arbetet innebär
kollegor som kan delta i pågående och komKontakta: Måns Frisk, 08-404 5280, Eva Slivon
You have the competence and ideas needed to
mycket kontakter och koordinering med andra
mande
utvecklingsprojekt
Snis, 08-404 2908. Ansökan: Testutvecklare MCverify IP-networks. Longer or shorter hands-on
delar av organisationen.
PA, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Persoexperience is a plus.
Du bör vara civilingenjör eller motsvarande
nal, Box 11,164 93 Stockholm, jobb@rsa.erics• Som verifierings- och testingenjör kommer du
med stort intresse för programmering i inbyggda
son.se.
Contact: Roger Erlandsson, +46 8 404 49 42, roatt arbeta i team med ett eller flera av följande
system.
ger.erlandsson@era.ericsson.se.
ansvarsområden: Utveckling och implementering
av testmiljö Verktyg & metoder TX/RX prestandaKontakta: John Sarhede, 046-19 33 17, john.sarERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
mätningar Funktiontest Verifiering Vår produkt
hede@ecs.ericsson.se. Ansökan: ProgramutveckLUND
kan användas för fler än en standard, tex. TDMA,
lare hårdvarunära progr. - Ref. G049, Ericsson
GSM/EDGE.
• You will develop the functionality and metMobile Communications AB, Personalenheten,
hods for the radio networks of the third generaVi söker dig som har teknisk högskoleutbild221 83 LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.
• Du kommer att arbeta självständigt med antion GSM. One senior position covers EDGE techning eller motsvarande samt systemkurs i mobilsvar för verifiering av ett antal nya funktioner i vånology, while the other position focuses on selftelefoni, TDMA/D-AMPS och GSM. Du har tidigara mobiltelefoner. Arbetet innebär att du är med
tuning radio networks. You will lead developre erfarenhet av systemverifiering och test av moERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
från början och granskar kravspecifikationer, skriment activities and will follow the product from
biltelefonsystem inom basstationsutvecklingsproTa chansen och delta i utmaningen att utveckla ver testspecifikationer, implementerar testscript
the earliest stages to the implementation in
jekt testmetoder inom HW/SW samt radiomätGSM-nätet inför nästa generations multimedia- samt genomför testema.
networks. You have several years experience of
ningsteknik. Som person är du socialt mogen,
tjänster baserade på teknik för högre datatakt,
I arbetet ingår även en del fälttester och felanaradio network development Field experience is a
självgående, noggrann samt har god förmåga att
EDGE. Det är vi som står bakom radiolösningar- lyser i nära samarbete med programutvecklare.
definite merit
samarbeta.
na i världens mest sålda basstationer! Vår enhet Din bakgrund är civilingenjör eller motsvarande
ansvarar för utveckling av digitala konstruktioner med stort intresse för testning.
Kontakta: Björn Haraldsson, 08-764 13 23, Pia
Contact: Thomas Johansson, +46 8 404 5740,
för GSM.
Bolmgren-Svensson, personal, 08-585 341 35.
thomas.johansson@era.ericsson.se. Application:
Nu behöver vi förstärkning på flera områden. Kontakta: John Sarhede, 046-19 33 17, john.sarAnsökan: Verifierings- och testingenjör för Multi
We need you in the GSM Datacom evolution,
Hos oss kan du få arbeta med design av kretshede@ecs.ericsson.se. Ansökan: Funktionstestare
Carrier Radio
Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblösningar, tram tagning av produktionsunderlag, - Ref. G050, Ericsson Mobile Communications
lad, 164 80 STOCKHOLM,
specificering
av
testmetoder,
genomföra
och
doAB, Personalenheten, 221 83 LUND, personalenkerstin.almblad@era.ericsson.se.
kumentera simuleringar, mätningar, analyser
heten@ecs.ericsson.se.
etc Du kommer även att delta vid utbildning av
personal från produktion och Repair Centers.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, ÄLVSJÖ
• Arbetet som chef för enheten Radio Design inERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
nebär bl a att motivera och vidareutveckla meLUND
darbetarna. Andra viktiga moment är teknisk ledJob opportunity at EMC and Signal Integrity Ex- ning samt ansvara för utvecklingsmetodiken inpertise * Laboratory The unit lor EMC and Signal om enheten. Du kommer också att ha ansvaret
• Du är förmodligen högskoleingenjör med utVi som ansvarar för mätinstrument arbetar med
Integrity, DST/SE, situated in Älvsjö and Kungensför enhetens planering, budgetering, ledning och
bildning i digital elektronik. Erfarenhet av konallt som har med elektroniska och mekaniska
Kurva is the Competence Centre lor EMC, Signal arbetsfördelning.
struktion med processorer, minnen, FPGAer, inmätinstrument att göra t ex anskaffning, kaIntegrity and Over Voltage Protection within
terfacekretsar etc är önskvärt Arbetet hos oss är
Du är civilingenjör med erfarenhet av radiokonlibrering, uppgradering och programmering. Din
Ericsson. The unit gives support in HW design, struktion eller radiosystem. Du har också tidigare
omväxlande och du kommer att följa med i prohuvudsakliga arbetsuppgift kommer att vara kareviews, etc. from component level to system le- erfarenhet av ledarskap. Som person är du utåjektets alla faser. Konstruktör, simuleringDu är
librering av elektroniska mätinstrument
vel. EMC and Overvoltage verificationtoEurope triktad, initiativrik, analytisk och har lätt för att
högskoleingenjörer med utbildning i digital
and US Standards is made at our test facilities in kommunicera. Du har ett drivande arbetssätt och
elektronik.
AS and KK. The unit is also involved in standardi-kan motivera och entusiasmera dina medarbeta• Din bakgrund är minst gymnasium med
Erfarenhet av konstruktion med processorer,
sation committees. Activities at DST/U/SE includere samt har lätt för att se helheten.
elektronikinriktning, gärna med erfarenhet av
minnen, FPGAer etc är önskvärt Erfarenhet av
requirement specification, design support, demätteknik eller kalibrering. All dokumentation
programmering i C, assembler och VHDL är ett
sign review, prototype and verification tests,
sker på engelska som vi förutsätter att du behärsplus. Med hjälp av simulering av våra konstruktioKontakta: Rolf Ahlin, 08-757 09 92, Pia Bolmgstandards, shielding efficiency measurement,
kar. Som person är du självständig noggrann och
ner ökar kvaliteten samtidigt som den totala ledsignal transmission simulations and measure- ren Svensson, personal, 08-585 341 35. Ansökan:
trivs med att arbeta i grupp.
tiden kortas. Du kommer att jobba i ett mindre
Chef för enheten Radio Design, Ericsson Radio
ments, PCB guidelines and education.
team som hjälper konstruktörerna med simulerAccess AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93
ing, analys och problemlösning.
Kontakta: Anders Pettersson, 046-19 37 79, anStockholm, jobb@rsa.ericsson.se.
• We are looking for Signal Integrity Engineer, to
ders.pettersson@ecs.ericsson.se. Ansökan: Kaconcentrate on high speed connectors and
libreringsingenjör - Ref. G051, Ericsson Mobile
cables to join our team in supporting world-class
Communications AB, Personalenheten221 83
ERICSSON COMPITEX AB, GÖTEBORG
solutions for Ericsson's wireline and wireless proLUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.
ducts. You will have the unique opportunity to
•
Teamledaren
arbetar
under
en
delprojektledadeploy all aspect of your personal & professional
Ericsson Compkex AB (ECS) är ett programvaru- re och leder en grupp av 5-10 personer. Arbetet
skills, in an environment where lateral thinking
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
företag inrikatpå utveckling av integrerade ITär fokuserat på utveckling av kretskort och omfatand creativity is on top of our menu.
system (radio-/tele-/datakommunikation och
tar planering, uppföljning samt rapportering av
You will participate in system specification and
applikationer. Vi agerar dels underleverantörer teamets åtaganden. Ansvaret för samordning
design work, system analysis and verification of
till andra Ericsson-enheter inom vårt kompeten- med andra delprojekt både inom Sverige och
new tele- and datacommunication solutions As a
sområde, och driver även utveckling av egna
utomlands delas mellan teamledaren och
Signal Integrity Engineer; you have a collegial reVår uppgift inom enheten RDU, Radio Design
produkter, med tonvikten på PC-baserad prodelprojektledaren.
sponsibility within your field, but also towards
Unit, är att utveckla kostnadseffektiva basstationgramvara inom CTI-området (Computer Telepho- Team ledaren ansvarar även för överföring av
colleges outside the Systems Development Techsprodukter för cellulära mobiltelefonsystem. Enny Integration). Vi driver en komplett affärspro- resultatet till produktion, systemverifiering samt
nology. You will work well together with other
hetens huvudområden är: Radiobasstationcess med egen marknadsfunktion. Vi år belägna eftermarknad. Dokumentationen skrivs på engcolleges, in a team, as well as independently, and
system, primärt inom 400 MHz-bandet Produki Västra Frölunda, Göteborg och drygt 120 me- elska vilket vi förutsätter Du behärskar i samtliga
participate in subprojects within your own area.
tertillradiobasstationer, utförda i Multi-Carrier
darbetare, med en årlig tillväxt på ca 20%.
tjänster.
Arbetet
sker
i
nära
samarbete
med
andra
You will also have the opportunity to participate
teknik, baserade på Software Radio konceptet
konstruktionsoch
produktionsinstanser
både
i
in different method and tool development proEffektförstärkare för radiobasstationer. Enheten
Sverige och utomlands.

Project Office

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA

Verifierings- och
testingenjör

Programutvecklare

Verification

Radio

Funktionstestare

Chef för enheten Radio
Design

Konstruktör,
digital elektronik

£MC and Signal Integrity

Systemutvecklare för PC

Kalibreringsingenjör

Team ledare,
digital elektronik

Configuration Manager
till RDU
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har en för Ericsson unik kompetens samlad kring have a complete test plant that also includes
on WAP. These products are built using standardERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
den nya Multi-Carrier tekniken, lång erfarenhet tools that simulate mobile traffic), with the op- components based on open development platav basstationsutveckling och väl inarbetade ruti-portunity to continuously develop your compe- forms such as Windows NT, C++ and Java. We
ner. Vi kombinerar den mindre organisationens tence, with international contacts (both internallywork in projects that last for 6-9 months, where it
smidighet med en stor organisations styrka. Vi within Ericsson and externally with our opera- is easy to get an overview of the whole product
står nu inför nya utmaningar och behöver fler
tors), and have a chance to travel and to conti- development process, from customer requireEstablished in June 1999, Ericsson Services is the
kollegor som kan delta i pågående och komnuously develop your competence.
ment analysis to product installation. Would you new name for service excellence within Ericsson,
mande utvecklingsprojekt
like to join us creating the new Mobile Internet? a Business Unit in the Network Operators & Service Providers (OS) segment Ericsson Services
• Your general background may vary, you may
combines the best elements of OS's service unit
• Inom enheten Radio Design Unit söker vi nu
have previous experience of test or SW/HW de• This job includes early studies and work within
network to create a single focused organization.
en Configuration Manager som ska planera prosign. You enjoy working both independently and
the standardisation of WAP. The aim of the work
The result, a dynamic resource which aims to
dukt- och dokumenstrukturer samt registrera
in teams. You are interested in new concepts and
is to develop the next generation of the WAP spebuild on our impressive sales growth and maxiprodukter och dokument. I dina arbetsuppgifter
new technology. You are flexible and well organicifications. You will be part of a team represenmize business opportunities well into the milleniingår även att göra och följa upp dokumentplazed. You have the ability to understand complex
ting Ericsson at the WAP Forum. This will include
um. To find out more about this new force in serner, styra frisläppnings- och ändringsverksamhet
systems. Your personality traits are very importravelling to WAP Forum meetings, and develovice solutions, please visit our website at
samt informera och stödja i produkt- och dokutant: outgoing, result oriented and with a willingping a broad network of external contacts.
http//ericssonservices.ericsson.se/
menthantering.
ness to continuously develop your competence
Educationally you probably hold a MSc or BSc
through work.
degree and experience in data communication,
Du är gymnasieingenjör och behärskar svenska
Internet protocol and architecture.
och engelska i både tal och skrift Du har sedan
• Ericsson Services' Network Optimization SoluWe need to expand our CMS88/CMS30 Integtidigare god kännedom om Ericssons dokumentions group is the wireless industry's premier proration and Verification test team with a Speech
tationssystem samt erfarenhet av produkt- och
vider of tools network operators use to design,
Quality (SQ) tester. As a SQ SYSTEM TESTER you
Contact: Robert Skog, 08 757 1303, Application:
dokumentstrukturering. Tidigare erfarenhet av
monitor, and optimize their wireless systems.
play an important role to quality assure the
WAP-System Management/ Standardisation AVprojektarbete är önskvärt. Som person är du initiNetwork Planning Products, Kista (ERA/GPD/T) is
CMS88/CMS30 system before a new release is
21/00, Ericsson Radio Systems AB,
ativrik och har ett mycket gott ordningssinne. Du
a unit within Network Optimization Solutions
delivered to the customer. We are the last ones
KI/ERA/AV/HS, 164 80 STOCKHOLM, britt-maär en god pedagog och kan arbeta styrande inom
(NOS) with the responsibility for development of
to test the complete system with all new functiorie.olsson@era.ericsson.se.
ditt verksamhetsområde.
planning tools for the radio network and
nality added before it is delivered to the custotransmission network for mobile systems. The
mer. You will be responsible for planning/desigunit is also closely related to the Service Area
ning and executing your testing which gives you
Kontakta: Vivi-Ann Johansson, 08-404 2105, Pia
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
Network Design/Network Performance Improvegreat flexibility to influence your daily work with
KUMLA
Bolmgren Svensson, personal, 08-585 341 35.
ment
the responsibility that follows that Also, the SQ
Ansökan: Configuration Manager till RDU, Ericsteam performs regular measurements out at the
We are looking for a Manager who can lead
son Radio Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box
various customer sites to verify the SQ out in the
our unit of approximately 30 employees engaged
11, 164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se.
Ericsson Mobile Communications AB i Kumla är in product management, software development
field.
Ericssons störstatillverkningsenhetoch industria- testing, technical and sales support for our proYour background may vary, you may have
liserar ochtillverkardigitala mobiltelefoner i
ducts, tools for radio and transmission network
previous
experience
of
test
or
SW/HW
design.
ERICSSON MICROELECTRONICS AB, KISTA
mycket stora volymer. Till avdelning Teknik & planning. The unit is based in Kista. Your main rePreferably, you have some experience of radio
Kvalitet hör sektionen Maskin & Underhållstekniksponsibility in this position will be to lead your
and you have an engineer degree (or equivalent
som främst arbetar med integrering av produk- local management team with two product & deexperience) minimum 'högskoleutbildning'.
tionsutrustning, vilket omfattar konstruktion, in- velopment managers. In this setting you will offer
Ericsson Microelectronics utvecklar, tillverkar och
köp,tillverkningsamt support av produktionsut- guidance and support to your product & developmarknadsför mikroelektronik, komponenter och
Contact:
Helena
Stjernstedt
ARL/VIC,
08-404
rustning, enligt behov från projekt och produktio-ment managers, drive competence management
lösningar, för telekom-applikationer. Blandpro4439,
Bo
Lundblad
ARL/VIC,
08-585
3133.
Applinen. Gruppen Maskinberedning arbetar bl a
dukterna finns komponenter för trådlös överförfor the unit execute budget and forecast control,
cation:
Speech
Quality
Tester,
Ericsson
Radio
med inköptilloch från sektionen, beredning av process management and local management
ing och fasta nät samt DC/DC-omvandlare. Anmaskinutbildningar, användardokumentation
talet anställda är 1600 personer. Enheten tillver- Systems AB, KI/ERA/AH/R HR Help Desk, 164 80
within the unrt, interaction with the local environsamt CE-märkning av egentillverkad utrustning. ment in Kista as well as the global NOS organisakar integrerade kretsar på kisel såsom: RF-power Stockholm, HR.Helpdesk@era.ericsson.se.
transistorer till basstationer för mobiltelefoni,
tion.
högspända linjekretsar SLIC, samt RF-kretsar till
•
I
Din
tjänst
som
CE-Tekniker
kommer
Du
att
You have previous line management experienERICSSON RADIO SYSTEMS AB, ÄLVSJÖ
mobiltelefoner.
arbeta med CE-märkning, med inriktning på
ce, preferably from a software design organisaEMC-, maskin- och lågspänningsdirektiven. Du
tion, and you are interested in developing the orkommer att arbeta inom samtliga tre områden,
ganisation according to the responsibilities de• Då vi har en kraftig expansion i utveckling och
We are building the future, would you like to join för att kunna godkänna maskiner enligt gällande
scribed above. We think that you have the ability
tillverkning av RF-powerkretsar, behöver vi förus? iPulse is an IP service application that instandard. I arbetsuppgifterna ingår också support
to work independently in a flexible manner and
stärka vår processutvecklingsgrupp för kretstillstantly
and
easily
connects
users
to
reach
others
till vår konstruktionsavdelning, underleverantörer
you are always interested in developing your
verkning inom RF-power och söker Dig som vill
by computer, phone, pager or mobile phone
och produktion, för att avhjälpa eventuella proown as well as your management team's skills
arbeta som processintegratör. Arbetet innebär bl
through
a
simple
point-and<lick
contact
menu.
It
blem.
and management capabilities. As we work in a
a: produktionsuppföljning av RF-processer i tillalso
allows
users
to
customise
their
communicahighly competitive and dynamic business enviverkningen, uppföljning av yielder (utbyte) i nya
Vi söker Dig som har lägst en 4-årig teknisk
tions
by
setting
up
individual
profiles
that
indicaronment good change management skills, peroch etablerade processer, analys av elektriska yigymnasieutbildning eller motsvarande, med inte
when,
by
whom
and
how
they
want
to
be
resonal drive and decisiveness are essential.
elder på komponentnivå, delta i förbättringsarberiktning elkraft eller elektronik. Du skall också ha
ached.
Architecturally
there
are
no
limits
on
what
Previous experience in radio or transmission
ten i produktionen, felsökning vid yieldvariatiogrundläggande kunskaper i mekanisk konstrukkind of services can be added to the iPulse
network planning or planning tools is an advanner. I arbetet ingår till viss del också utbildning av
tion. Har Du tidigare erfarenhet från CE-märkning
system.
This
opens
the
way
for
the
creation
of
tage but not a requirement
andra medarbetare.
är det naturligtvis en fördel. Vi förutsätter att Du
value added services accessible from various clihar goda språkkunskaper i engelska. Du bör vara
Du kommer att arbeta tillsammans med meent devices such as PCs and mobile phones We
flexibel, självgående och drivande. Du har god sadarbetare som har stor erfarenhet inom området.
Contact: Erik Tärnvik, +1 703 873 2642, erik.tarnare now looking for a Configuration Manager for
marbetsförmåga och är van att arbeta i ett högt
Befattningen innebär ansvar kvaliteten på en elvik@epl.ericsson.se. Application: MANAGER
iPulse, to be based in Älvsjö. (For more info on
tempo.
ler flera RF-power processer i tillverkningen. Som
NETWORK PLANNING PRODUCTS, Ericsson RaiPulse, see:
person skall Du vara initiativrik och vara duktig på
http://www.ericsson.com/ipservices/ipulse/)
dio Systems AB, KI/ERA/GH Laila Engren, 164 80
att arbeta under eget ansvar. Vi söker Dig som är
Kontakta: Stefan Nilsson, 019-58 63 96 eller
KISTA, laila.engren@era.ericsson.se.
flexibel och har förmåga att arbeta med olika ty070-689 63 96, Stefan.Nilsson@ecs.ericsson.se.
per av arbetsuppgifter på sikt Det är viktigt att
• As a Configuration Manager your responsibilitiAnsökan: CE-Tekniker, Ericsson Mobile CommuniDu har god förmåga att samarbeta väl med olika
es will be to implement and maintain a CM procations AB, CP/TH Cwen Anderson, Box 901 692
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
kategorier av människor, såväl operatörer som
cess that have a complete product lifecycle scope
29 KUMLA, gwen.anderson@ecs.ericsson.se.
tekniska doktorer. Det är ett krav att Du kommuand scale it to a suitable level for the unit. You
nicerar väl. Goda kunskaper i engelska och svenswill execute the CM process with internal resourka är en förutsättnig.
ces and represent the unit in CM forums. You will
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG
assist in writing CM plans for projects and also
Du bör vara lägst gymnasieingenjör alternativt
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd
contribute actively in the implementation of the
ha väldokumenterad erfarenhet från halvledartilloch bred kompetens inom trädlös kommunikaplans.
verkning. Vi söker Dig som vill arbeta i en annortion. Vi är verksamma inom radioaccess system
lunda miljö (renrum) och i en arbetsorganisation
We look for you who are enthusiastic, have a
för trådlös telefoni, basstationer, antennära prosom ställer stora krav på att man tar eget ansvar.
least 2 years background as configuration manaBroadband to the Home! Mass-market services dukter och transmissionssystem för analoga och
Du är kvalitetsmedveten och resultatinriktad.
ger. Preferably some knowledge in IP services
digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet
based on IP-networks will demand broadband
focusing on mobile internet solutions. You have a
finns i Kista och vi är idag ca 1400 anställda. Inaccess. Fixed wireless access will be a major
established
Ericsson
CM
network.
We
hope
you
competitive technology for the residential and om Ericsson är RSA känt som ett okonventionellt
Kontakta: Ivar Hamberg,chef processutveckare
interested
in
joining
our
Provisioning
team.
small office/home office market! Fixed Radio Ac- men resuttatinriktat företag. Så vill vi fortsätta att
ling/processintegration, 08-757 48 38, rvar.hamWe are working in a fast changing environment,
cess is a sub business unit within New and Spe- vara. Vår kultur bygger på att vi klarar det omöjberg@micericsson.se, Sofia Söderström, persowith
short
lead
times
and
many
challenges.
cial Business Operations (BNSO). We intend to liga, det som ingen förut har gjort Vi säger om
nalenheten, 08-757 40 44,
become the world leader also in thefieldof fixed oss själva att vi är flyhänta, snabbfotade, jordnäsofia.soderstrom@mic.ericsson.se. Ansökan: Prora, kundnära och uppfinningsrika. Det handlar
Internet connections via radio.
cessintegratör, Ericsson Microelectronics AB, SoContact: Tommy Andersson, Provisioning Manaverkligen om passion för det vi gör.
ger, +46 8 681 2018, Anette Spångberg, Human
fia Geete, personalavdelningen, 164 81 Kista, so-

Manager Network Planning
Products

CE-Tekniker

Processintegratör

Configuration Manager

RF-ingenjör
till Marketing & Sales

System & Solution
Verification Engineers

fia.geete@micericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Resources, +46 8 719 9298. Application: Configuration Manager AV 9/00, Ericsson Radio
Systems AB, KI/ERA/AV/HS, brittmarie.olsson@era.ericsson.se.

Speech Quality Tester

• We need qualified System verification engineers. This is a challenging position in a rapidly
changing international environment We believe
you have a degree in engineering, or equivalent
practical work experience, preferably knowledgeable in radio based telecommunications, and a
wide experience of testing procedures. You have
good communication skills as well as good
knowledge of the English language.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
We betong to the business unit BMOA and the
product una Radio Network Products (RNP). Our
task is to work with the Integration and Verification of the Radio Network Products for both
CMS88 and CMS30 standards. Test tools plays
Contact: Gert-Eric Lindqvist, +46 8 764 3252,
Ericsson is one of the original founders of the
an important role to enable us to perform this
gert-ericlindqvist@era.ericsson.se, Birger Kjellancomplex task. We work in projects of various si- WAP specifications, and a major player in the
der, +46 8 764 06 05,
zes ARE YOU READY FOR A CHALLENGE? Our WAP area. The Ericsson WAP Program is respon-birger.kjellander@era.ericsson.se, Kjell-Gunnar
scope and our mission & vision are demanding sible for the development of the WAP infrastruc- Königsson, +46 8 404 7946, kjell-gunnar.konigsthat we increase our team with a number of peo- ture. This includes product development, pre-stu-son@era.ericsson.se. Application: System & Soludies, future development of the WAP specificaple within Integration and Verification. You
tion Verification Engineers, Ericsson Radio
should apply to us if you want to work with new tions, and more. Within our unit in Kista, we de- Systems AB, SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80
velop
a
WAP
Gateway
and
WaplDE.
WAP
Gateexciting technology, with highly skilled test
STOCKHOLM, mari.skoglof@era.ericsson.se.
teams, in an environment that gives you the full way connects the mobile network with Internet
and
WaplDE
is
a
development
environment
that
picture of what we deliver to the customer (we
facilitates the creation of mobile services based

WAP-System Management/
Standardisation

• Som RF-ingenjör kommer du främst att fungera som tekniskt stöd till vår marknadsavdelning
och till våra kunder. Du har förmågan att lätt kunna sätta dig in i kundemas frågeställningar och
föreslå lösningar baserade på våra produkter som
förbättrar täckning och kvalitet i deras nät både
inom- och utomhus. Du kommer att ingå i ett
kundprojektsteam och har viljan och förmågan
att kunna förena teknik i teori och praktik.
Tjänsteresor utgör en viktig del av arbetet.
Vi söker dig som är högskole- eller civilingenjör
med kompetens inom radiokommunikation och
mikrovågsteknik.
Lämplig arbetslivserfarenhet som verifieringseller systemingenjör inom området mobiltelefoniprodukter, alternativt radiokonstruktör, är meriterande.
Som person är du noggrann, strukturerad, lyhörd och har god social kompetens.
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Kontakta: Aart Hasselaar, 08-404 51 39, AnnaGreta Eriksson, personal, 08-404 53 69. Ansökan:
RF-ingenjör till Marketing & Sales, Ericsson Radio
Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93
STOCKHOLM, Jobb@rsa.ericsson.se.

concept that is a part of the TTC Global project
and is being rolled-out worldwide on our local
companies.
Now we need to recruit one more member to
our team and we are looking for a person with
following qualifications: Experienced from site
engineering or implementation of RBS-sites. Ability to solve workmanship problems and give soERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
lutions on recognized defects in the field. Medical and physical licensed to climb in
WCDMA Systemutvecklare
Towers/Masts and work on high heights. You
Vill Du jobba med spjutspetsteknologier? Vill du should also be able to write and speak
vara med och utveckla nästa generations mobil- English.The person we are looking for should afsystem och själv blir utvecklad?
ter training be able to: Make workmanship audits
worldwide, including evaluation of the results
• Är Du civilingenjör, har goda kunskaper i engand making the reports. Perform workmanship
elska, är öppen och kreativ? Då är Du rätt person
quality audits courses in ERA or at Ericsson comvi söker för vår O&M sektion i systemavdelningen
panies abroad. Working with administration of
för RNC noden (Radio Network Controller) inom
the system and the global results reported from
WCDMA. Vi är en ung organisation som håller på
the Ericsson MU:s worldwide. Participate in our
att specificera systemkrav för O&M funktioner i
dairy work with improving the quality for the
RNC noden. Detta betyder stora möjligheter för
systems and related processes for RBS impledig att påverka de tekniska krav och lösningarna
mentation.
och att kunna lära dig systemet från grunden. Våra arbetsuppgifter är bl. a teknisk analys av O&M
Contact: Matz Andersson LRB/OC, +46 8 757
funktioner.
1102, matz.andersson@era.ericsson.se, Bertil
Norlander LRB/OQC, +46 8 757 0216, bertil.norKontakta: Morteza Ziaei, 08-757 11 07, Mortelander@era.ericsson.se, Asa Aronson LRB/OMC,
za.Ziaei@era.ericsson.se. Ansökan: WCDMA
+46 8 585 338 74, asa.aronson@era.ericsson.se.
Systemutvecklare, ref nr: R/H1280, Ericsson RaApplication: Engineering, Installation and Test
dio Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger Holmgren,
Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Pettersson,
164 80 Stockholm, ansokan.PU-WRN@era.erics164 80 STOCKHOLM,
son.se.
ingegard.pettersson@era.ericsson.se.

KONTAKTEN NR 5 2000

får också möjlighet att jobba i labbet med uppbyggnad och uppgradering av HW. I arbetsuppgifterna ingår att vara med och bygga upp nya, samt
uppgradera befintliga RBS noder med hårdvara,
testutrustning och simulatorer. Du kommer att
tillhöra en exklusiv skara människor som kan
bygga och felsöka nästa generations basstationer.
Du som söker ska ha goda UNIX kunskaper
och ska helst kunna en del om C-programmering. Det är meriterande om du har erfarenhet av
ClearCase. Du måste vara kommunikativ och ha
god samarbetsförmåga. Engelska måste du behärska i tal och skrift Vi jobbar i en miljö med
ständiga förändringar så flexibilitet är mycket viktigt Dina möjligheter att påverka rutiner och miljö är stora eftersom du är med från ett tidigt skede. Vår sektion ansvarar för TCM (Test Configuration Management) vilket innebär ett totalt ansvar
för att planera, bereda, bygga upp och underhålla
testmiljön för RBS Integration och Verifiering
(l&V). I klartext betyder detta att leverera kompletta testmiljöer med rätt konfiguration i rätt tid,
givetvis med full spårbarhet

• Som person skall Du vara initiativrik och vara
duktig på att arbeta under eget ansvar. Vi söker
Dig som är flexibel och har förmåga att arbeta
med olika typer av arbetsuppgifter på sikt. Det är
viktigt att Du har förmåga att samarbeta väl med
olika kategorier av människor och det är ett krav
att Du kommunicerar väl. Goda kunskaper i engelska och svenska är en förutsättning. I arbetet
ingår att Du skall lära av och sprida Dina kunskaper till medarbetare inom enheten.
Har Du erfarenheter från projektledning är det
meriterande. I arbetet ingår att Du skall lära av
och sprida Dina kunskaper till medarbetare inom
enheten. Har Du erfarenheter från projektledning
är det meriterande. Du bör vara civilingenjör, teknisk doktor eller motsvarande, gärna med inriktning Teknisk Fysik eller Elektronik och kompetens
inom halvledarfysik. Erfarenhet från harvledartillverkning är meriterande. Vi söker Dig som vill arbeta i en annorlunda miljö (renrum) och i en arbetsorganisation som ställer stora krav på att
man tar eget ansvar. Du är kvalitetsmedveten och
resuftatinriktad.

Kontakta: Nils Kristensen, 08-404 87 95,
nils.kristensen@era.ericsson.se, Heidi Svärd, personal, 08-404 76 62, heidi.svard@era.ericsson.se.
Ansökan: Labbingenjör mjuk- och hårdvara RBS
l&V, Ref nr R/H1415, Ericsson Radio Systems AB,
R/HS Inger Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se.

Kontakta: Ivar Hamberg,chef processutveckling/processintegration, 08-757 48 38, ivar.hamberg@eka.ericsson.se, Sofia Söderström, personalenheten, 08-757 40 44,
sofia.soderstrom@eka.ericsson.se. Ansökan: Processutvecklare, Ericsson Microelectronics AB, Sofia Geete. Personalavdelningen, 164 81 Kista, sofia.geete@eka.ericsson.se.
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Installatör till CIS

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA

Implementation Development within Radio Base
Digitalkonstruktör till CTS
Cellular Transmission system (CTS) är ett afStation GSM are searching for new persons to System Manager
färssegment inom Ericsson Radio Access AB. Vi Cellular Transmission system (CTS) är ett afjoin our group. We are working with quality aserbjuder kompletta transmissionssystem för alla färssegment inom Ericsson Radio Access AB. Vi
ERA/Jl/n has the Product & System Managesurance of subcontractors for delivery of implement responsibility for In Service Performance mobila tillämpningar. Systemen ökar utnyttjan- erbjuder kompletta transmissionssystem för alla
mentation services such as Engineering, Installamobilatillämpningar.Systemen ökar utnyttjan(ISP) and Characteristics for the Mobile Telepho- degrad av infrastruktur och ger ökad kontroll,
tion and Test The concept is named Authorized
ne System CMS 30, currently marketed in Japan. flexibilitet och tillförlitlighet För att kunna möta degrad av infrastruktur och ger ökad kontroll,
Service Partner, ASP. The positions open are: Serkundernas krav pä snabba lösningar krävs själv- flexibilitet ochtillförlitlighetFör att kunna möta
With a rapidly subscriber growth, as well as
vice Product Manager. Operations Market Intelliständiga och kunniga medarbetare. CTS består kundernas krav på snabba lösningar krävs självchanged subscriber behaviour, our Japanese
gence. Method Developer. Quality Auditor.
customers are right now focusing on system per-för närvarande av 80 personer och nu behöver ständiga och kunniga medarbetare. CTS består
formance issues. This in order to be able to use vi utöka vår personalstyrka med ytterligare per- för närvarande av 80 personer och nu behöver
Service - Product Manager
vi utöka vår personalstyrka med ytterligare perand expand their CMS 30 networks the most op- sonal.
sonal.
timal way.
• As a S-PM you will work with ownership on
the service product for engineering, installation
• Som installatör kommer du att driva självstänand test of radio base stations. The work is maindiga projekt vilket innebär att installera, testa och
• We now need a person to strengthen the area
• Som digitalkonstruktör kommer du att arbeta
ly towards the tender process, to be responsible
driftsätta DXX/Minilink hos kund. I arbetet ingår
of system characteristics such as processor capamed delsystemering och utveckling av digital mafor that RBS implementation services is correctly
även att förbereda produkten i Kista innan den
city and load regulation. In general our responsiskinvara, samt maskinnära programvara. Vi arbedefined and presented in the total service offergår ut till kunden. Detta innebär att du under korbility is to secure optimal system characteristics
tar med programmerbara kretsar (FPGAer) och
ing in a tender. Secondly you will participate in
tare eller längre perioder ska kunna arbeta utomin our products. To do this we make early evaluadet bra om du har erfarenhet av VHDL programthe product development project as representatilands. Underlag och beskrivningar ska tas fram
tions of system characteristics and capacity issues
mering. Utvecklingen kommer att göras i nära save for implementation services in order to prepaför installationsmaterial såsom kablage och skåp.
as well as work actively with system performance
marbete med affärsenheter för de olika cellulära
re the organization for coming product releases.
Du som söker har minst 4-årig tekniskt gymnaissues in the CMS 30 development projects. Instandarderna samt med våra partners (underleThe work requires that you have good communisium eller motsvarande. Har du tidigare arbetat
cluded in our work is also to do simulations with
verantörer).
cation skills, a team player as well as a driver and
inom Ericsson med installation/testning av teleadvanced simulation tools and to give guidelines
Du är civil-, högskole- eller gymnasieingenjör
have experience with RBS implementation.
com utrustning är det ett plus. Erfarenhet av profor how to tune, configure and dimension the
med minst ett par års erfarenhet av digital konjektledning är meriterande. Då arbetet innebär
systems. There are a number of unique opportustruktion. Du är självständig, öppen, noggrann
nära samarbete med kunder utomlands är goda
nities in these areas to both take a leading role,
och har lätt för att samarbeta med andra.
Operations Market
kunskaper i både skriven och talad engelska ett
e.g. object leader for characteristics in projects, as
krav. Har du dessutom kunskaper i andra språk
well as more individual tasks such as simulations.
Intelligence
Kontakta: Anders Eriksson, 08-404 4510, Madeser vi det som en god merit Som person är du
Working with CMS 30 is a golden opportunity to
leine Koch, personal, 08-757 1749. Ansökan: Di• Implementation of Radio Base Station is a glomycket pålitlig och är van och arbeta självstänwork within a smaller organisation.
gitalkonstruktör till CTS, Ericsson Radio Access
bal phenomenon and therefore very important
digt Du är initiativrik, målinriktad och har en god
As system manager you will be able to undersAB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 Stockfor us who are responsible for quality assurance
social kompetens.
tand how the total network is designed. As the
holm, jobb@rsa.ericsson.se.
of the implementation to have information chanideal candidate you have experience of APZ/APT
nels out to the global implementation market
design or characteristics work and has ability to
The work as an OMI is to have counterparts in
Kontakta: Nidas Wadestig, 08-404 45 11, Madetake team-leading role besides analytic capabilitithe different regional offices in Europe, Americas
leinie Koch, personal, 08-757 17 49. Ansökan: InERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
es. Your basic education should be Master of Sciand Asian Pacific in order to have information
stallatör till CTS, Ericsson Radio Access AB,
ence or have related technical experiences.
network so that information can be compiled on
KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 StockProgramvarukonstruktör
the resource situation in the different the markets, implementation volumes, service offering,
number of subcontractor, implementation staff
competence etc The work requires that you have
good communication skills, a team player as well
as a driver and have experience with RBS implementation.

Method Developer
• The main goals are to improve the implementation methods and to look in to the best way to
educate implementation personal and verify the
manuals that are used in the projects. You should
have implementation experience, such as installation, testing or engineering (input for logistic
and installers). You are a person that likes to
work in team but in the same time takes responsibilities and initiatives. You should also be able
to write and speak English.

Quality Auditor
• QA-Base system is the official program for inspections of the workmanship of installed Radio
Base Station sites for GSM, TACS, NMT, PDC, AMPS and D-AMPS. The inspections cover the complete site from the Antenna system down to the
earthing system including Site Engineering, MiniLink and Civil Works. To spread our methods and
to transfer our knowledge we also set-up training
courses and certifications of auditors at local
Ericsson companies world-wide. Today there is
QA-Base activities in about 50 countries. QA-Base
system is part of the Authorized Service Partner

holm, jobb@rsa.ericsson.se.
Contact: Anders Gartner, +46 8 757 18 76, Anders.gartner@era.ericsson.se. Application: Gunilla
Åsberg, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/JHS,
164 80 Stockholm,
gunilla.asberg@era.ericsson.se.

till CTS

Cellular Transmission system (CTS) är ett affärssegment inom Ericsson Radio Access AB. Vi
erbjuder kompletta transmissionssystem för alla
mobilatillämpningar.Systemen ökar utnyttianProcessutvecklare
degrad av infrastruktur och ger ökad kontroll,
Ericsson Microelectronics utvecklar, tillverkar och
flexibilitet och tillförlitlighet. För att kunna möta
marknadsför mikroelektronik-komponenter och ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
kundernas krav på snabba lösningar krävs självlösningar för telekom-applikationer. Blandproständiga och kunniga medarbetare. CTS består
dukterna finns komponenter för trädlös överförför närvarande av 80 personer och nu behöver
Labbingenjör mjuk- och
ing och fasta nät samt DC/DC-omvandlare. Anvi utöka vår personalstyrka med ytterligare pertalet anställda är 1600 personer.
hårdvara RBS
sonal.
Enheten
tillverkar
integrerade
kretsar
på
kisel
Bredda din kompetens, var med i utvecklingen
av WCDMA som Labbingenjör mjuk- och härdva- såsom: RF-power transistorer till basstationer för • Som programvarukonstruktör kommer du att
mobiltelefoni, högspända linjekretsar SLIC, samt
ra RBS I SVProduct Unit Wideband Radio
arbeta med systemering och utveckling/programNetworks utvecklar framtidens system för bred- RF-kretsar till mobiltelefoner. Då vi har en kraftig mering av tillämningar i driftstödsystem för
bandig mobilkommunikation baserad pä WCD- expansion i utveckling och tillverkning av RF-po- transmissionssystem. Tjänsten innebär att du peMA och ATM teknik. Projektet som utvecklar det werkretsar, behöver vi förstärka vår processutriodvis kommer att vara placerad i Helsingfors.
första kommersiella WCDMA systemet har just vecklingsgrupp inom RF-power och söker Dig
Du som söker är civilingenjör alternativt erfastartat där enheten ERA/RC/V integrerar och ve- som vill arbeta som processutvecklare/procesren gymnasie- eller mellaningenjör. Du har minst
rifierar radiobasstationen (RBSen). Var med från sintegratör. Arbetet innebär bl a: att i projektform
2-3 års erfarenhet av C/C++, Windowsprogramett tidigt skede i ett av Ericsson koncernens vikti-arbeta med nyutveckling av halvledarprocesser i
tillverkningen, att delta i utveckling av nya vari- mering och/eller Unix samt Client/Server mot någaste projekt
anter av LDMOS-transistorer, och/eller bipolära gon databasmiljö (Sybase, Oracle). Vi söker dig
SiCe-transistorer för frekvenser på 2-5 GHz, att som har lätt för att arbeta självständigt och har
• VI söker dig som både vill jobba med att bygga
delta i processflödesdesign, simulering, layoutar-en god social kompetens. Du har förmågan att
mjukvara (SW) och hårdvara (HW) till testverkbete, prototypframtagning, elektrisk utvärdering finna lösningar där andra ser problem.
samheten i labbet men med tyngdpunkt på
och kvalificering, att samarbeta nära med våra
mjukvaran. I arbetsuppgifterna ingår att sammanproduktutveckhre i Silicon Valley i Kalifornien,
Kontakta: Anders Eriksson, 08-404 4510, Madeställa mjukvaror till radiobasstationen. Nyutveckatt utbilda andra medarbetare. Befattningen in- leine Koch, personal, 08-757 1749. Ansökan: Prolad mjukvara från olika designcentra byggs samnebär ansvar för utveckling och etablering av
gramvarukonstruktör till CTS, Ericsson Radio Acman till en testplattform som laddas ner på RBhalvledarprocesser. Du kommer att arbeta tillcess AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93
Sen. Du ska också förstå och utveckla de script
sammans med medarbetare som har stor erfaStockholm, jobb@rsa.ericsson.se.
som används för att bygga ihop mjukvaran. Vi arrenhet inom området
betar i UNIX-miljö med verktyget ClearCase. Du

•••••••••••••••••B

ERICSSON MICROELECTRONICS AB, KISTA

35

JOBBNYTT

KONTAKTEN NR 5 2000

ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB,
GÖTEBORG

Programvaruutvecklare
• Vi söker medarbetare till utvecklingen av programvara till radiobasstationer för paketdata i
tredje generationens mobilsystem. Vi arbetar
med att ta fram en sk Packet Control Unit för
basstationer till EDGE (en standard för förbättrat
radiogränssnitt för GSM och GPRS). EDGE kommer att först lanseras i Nordamerika, och senare
även i GSM-näten i Europa och övriga världen.
Du kommer att arbeta med övergripande design och/eller programmering inom objektorientering och realtidssystem. Arbetet innebär nyutveckling och vi använder oss av moderna metoder och verktyg, bl a UML, Rational Rose och Rational Unified Process. Vi har tagit steget från en
dokument-driven till en modell-driven utvecklingsmetod! Du kommer att utveckla dina kunskaper
i programvaruutveckling, datakommunikation, radiokommunikation och mobiltelefoni.
Vi söker dig som är en duktig programmerare
alternativt har stora kunskaper inom radiokommunikation.
Det är ett stort plus om du är van vid objektorienterad programutveckling och modelering. Eftersom utvecklingen sker i team och med nya
metoder krävs det att du är bra pä att samarbeta,
se möjligheter och självständigt kan driva arbetet
framåt och förbi hinder på vägen. Vår utmaning
är att producera mer komplexa funktioner på
kortare tid och med högre kvalité än någonsin tidigare! Du bör ha högskoleexamen och dessutom ha några års erfarenhet av övergripande design eller programmering.
Kontakta: Katarina Blomquist, 031-344 6348,
Katarina.Blomquist@erv.ericsson.se. Ansökan:
Ericsson Mobile Data Design AB, Personalavdelningen, St Sigfridsgatan 89,412 66 GÖTEBORG,
helena.andreasson@erv.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB,
GÖTEBORG

jer konfiguration och drift av mobiltelefoniväxlar der och hög kompetens. Vi har stort fokus på
Daily Built och automatiska testprogram, medan
och basstationer.
svårare tester kräver manuella insatser. Du arbetar i projektform i team som själva tar hand om
• Vi söker till testare sektionerna i Mölndal och
planeringen och upplägg av testema.
Vänersborg! Vi står inför nya utmaningar både
Arbetsuppgifterna består i att ta fram testplatekniskt och produktmässigt. Vi arbetar med inner, testspecifikationer och testprogram. Vidare
krementell utveckling, kvalitetsäkring och leveär uppgifterna att svara för övriga testförberedelransprecision, vilket kräver rationella arbetsmetoser, dokumentera resultat och rapportera fel.
der och hög kompetens. Vi har stort fokus på
Förutom våra egna OSS produkter och tillhöranDaily Built och automatiska testprogram, medan
de tredjepartsprodukter så skall simulatorer och
svårare tester kräver manuella insatser. Du arbedatabaser konfigureras. Lämpligt bakgrund är
tar i projektform i team som själva tar hand om
högskoleutbildning med datainrikting eller releplaneringen och upplägg av testema.
vant arbetslivserfarenhet
Arbetsuppgifterna består i att ta fram testplaKunskaper i operativsystem som UNIX och NT
ner, testspecifikationer och testprogram. Vidare
är meriterande. Du bör ha förmåga att se helheär uppgifterna att svara för övriga testförberedelten i tekniskt komplexa miljöer. Som person beser, dokumentera resultat och rapportera fel.
höver Du vara öppen, kreativ, handlingskraftig
Förutom våra egna OSS produkter och tillhöranoch ta ansvar.
de tredjepartsprodukter så skall simulatorer och
databaser konfigureras.
Lämpligt bakgrund är högskoleutbildning med
datainrikting eller relevant arbetslivserfarenhet
Kunskaper i operativsystem som UNIX och NT är
meriterande. Du bör ha förmåga att se helheten i
tekniskt komplexa miljöer. Som person behöver
Du vara öppen, kreativ, handlingskraftig och ta
ansvar.

Kontakta: Ingvar Björck, 0521-27 24 16,
ingvar.bjorck@etx.ericsson.se. Ansökan: Ericsson
Mobile Data Design AB, Personalavdelningen, St
Sigfridsgatan 89, 412 66 GÖTEBORG,
sverker.walldal@etx.ericsson.se.

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
Kontakta: Elvi Evertsson, 031-747 23 95,
elvi.evertsson@etx.ericsson.se, Åke Stenhoff, 031747 30 03, ake.stenhoff@etx.ericsson.se. Ansökan: Ericsson Mobile Data Design AB, Personalavdelningen, St Sigfridsgatan 89, 412 66 GÖTEBORG, sverker.walldal@etx.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB,
VÄNERSBORG

Testare
Produktenheten OSS GSM arbetar med utveckling av applikationer för drift och övervakning av
GSM-nätet De system vi arbetar med understödjer konfiguration och drift av mobiltelefoniväxlar
och basstationer.

Testare

• Vi söker till testare sektionerna i Mölndal och
Vänersborg! Vi står inför nya utmaningar både
Produktenheten OSS GSM arbetar med utveck- tekniskt och produktmässigt Vi arbetar med inling av applikationer för drift och övervakning av krementell utveckling, kvalitetsäkring och leveCSM-nätet De system vi arbetar med understöd- ransprecision, vilket kräver rationella arbetsmeto-

stöd, processoptimering samt kalibrering av instrument Gruppen består av ett 15-tal medarbetare.
Kontakta: Per Nerelius, 08-764 15 85, Per-Gunnar Nyström, personal, 08-764 15 39. Ansökan:
Gruppchef Drift- och Underhållsteknik till Produktionsenheten, Ericsson Radio Access AB,
KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 STOCKHOLM, Jobb@rsa.ericsson.se.

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA

Chef för
verifieringsenheten GSM
GSM Based Products (GSM) är ett av tre produktsegment inom Ericsson Radio Access AB. Vi
är ansvariga för utveckling och underhåll av enheter ingående i GSM basstationer och GSM add
on-produkter som skapar bättre täckning och/eller bättre talkvalitet i operatörernas mobiltelefonnät Exempel på produkter och lösningar från
GSM 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.

Gruppchef Drift- och
Underhållsteknik till
Produktionsenheten

• Som chef för verifieringsenheten, d v s den enhet som testar och verifierar våra basstationsutrustningar, kommer du att ansvara för att motiveKista fabriken är Ericsson Radio Access ABs pro- ra och utveckla medarbetarna driva utveckling av
duktionsenhet VI finns i Kista och sysselsätter verifieringsmetodiken rekrytera nya medarbetare
omkring 800 personer av totalt ca 1400 anställ- och fördela arbetsuppgifter Du kommer att ingå i
da vid Ericsson Radio Access AB. Fabrikens hu- ett team av linjechefer som tillsammans utformar
utvecklingsarbetet för GSM produktlinje.
vudsakliga verksamhet ärtillverkningav radioDu är civilingenjör eller motsvarande, gärna
basstationertillmobilnät Vi söker dig som har
teknisk utbildning, gärna på högskolenivå. Du är med inriktning mot telekommunikation. Du har
resultatinriktad, flexibel samt har lätt för att moti- några års erfarenhet av ledarskap, antingen som
vera och engagera medarbetarna. Tidigare erfa- chef eller projektledare. Erfarenhet inom konstruktion eller verifiering är meriterande. Du är en
renhet av ledarskap är meriterande.
utåtriktad och uthållig person, har god drivkraft
och samarbetsförmåga samt är lyhörd med stort
• Som gruppchef kommer du att ansvara för en
intresse för människor. Du ser helheten, löser
enhet vars verksamhet består av tekniskt driftproblem och når resultat.
stöd, processoptimering samt kalibrering av instrument Gruppen består av ett 15-tal medarbeKontakta: Olof Engdahl, 08-404 90 18, Annatare.
Greta Eriksson, personal, 08-404 53 69. Ansökan:
Som gruppchef kommer du att ansvara för en
Chef för verifieringsenheten GSM, Ericsson Radio
enhet vars verksamhet består av tekniskt drift-

Product Manager and Product Märke t ing Manager
for UMTS Core Network Management
Product Unit Circuit Switching Systems' mission is to pro-

also responsible for providing market oriented pro-

General

vide competitive and profitable products to GSM customers

duct information.

You will have extensive international contacts with

through Ericsson marketing and sales organisations. The
next generation UMTS based circuit switching solutions are
the latest additions to the product portfolio.

Qualifications:

the Ericsson sales organisation and directly with cus-

Contact: Peter Johansson, phone +46 8 757 34 53

tomers. You have to be prepared to travel. The per-

peter.johansson @era. ericsson.se

sons we are looking for must posses good technical
knowledge of the GSM system. A suitable back-

Product Marketing Manager

Product Manager

Network Management and O&M

Network Management and O&M
maintenance will be an very important area and we
are now looking for a Product Manager that will be
responsible for the core network management solutions.
The Product Manager will work with defining
requirements for GSM and the third generation system UMTS.
You are generally responsible for the competitiveness and profitability of our product portfolio. This
includes consolidation of market requirements, 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 international development organisation.

product management. Experience from marketing or
other customer and commercial oriented tasks are

Ref.no. K 0 1 7 8

also an advantage. The candidate must have good

Marketing and Sales Support is a unit within the

verbal and written communication skills in English.

Product Unit CSS. We are responsible for product

The positions are located in Kista.

Ref.no: KO015
In the UMTS management system and operation and

ground is experience from system management or

marketing and global market and sales support of the
GSM Switching

System

and

the

UMTS

Core

Network.

Please send your application marked with ref.no. to:
Ericsson Radio Systems AB

We are looking for marketing and sales oriented
persons with a good technical understanding of Network Management, O&M or GSM switching. The
work includes development of product marketing

LX/HS Ann Beer
164 80 STOCKHOLM
ann.beer@era.ericsson.se

material, such as product descriptions, marketing
guides, business cases and presentation

material.

Another task is to work closely together with sales
organisation at the market units in all phases of the
sales process, this includes for example customer presentations, tender and negotiation support.
Contact: Johan Dahlström, phone +46 8 757 24 21

Together with our marketing organisation you are

johan. dahlstrom@era. ericsson. se

Make yourself heard.
ERICSSON

^

*
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Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93
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Contact: Lori Robertson, +46 8 404 69 94,
lori.robertson@era.ericsson.se. Application: IP
Mobile Applications Researcher, Ericsson Radio
Systems AB, ERA/T/HS Elisabeth Sandström, 164
80 STOCKHOLM, elisabeth.sandstrom@era.ericsson.se.
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produkter samt sammanlänkar de olika produkdrivande, flexibel och har goda kunskaper i engtområden som ingår i lösningar för komplexa nät
elska, både tal och skrift
Vår enhet är en länk mellan marknadskraven och
den metodik som ska användas för komplexa
Kontakta: Martin Råberger, 08-404 35 52, Annatillämpningar. Vi jobbar i nära samarbete med
ERICSSON ERISOFT AB, LULEÅ
Greta Eriksson, personal, 08-404 53 69. Ansökan:
produktledningen eller gemensam med andra inRadiosystemingenjör till CSM, Ericsson Radio Acstanser
inom
koncernen.
Vi
samordnar
och
stanSystem utveckla re - ERIEYE
cess AB, KI/RSA/HPA Personal, Box 11,164 93
dardiserar den nätplaneringsmetodik och verktyg
STOCKHOLM
Tade vare nya framgångsrika affärer för Ericssom
ska
användas
vid
planering
av
olika
nät
i
sasons flygande radar ERIEYE med tillhörande led- ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, NACKA
marbete med flera instanser och företag inom
STRAND
ningssystem måste vi stärka och utöka vår orgaEricsson.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
nisation. Ericsson ErisoftAB i Luleå ansvarar för
Vi söker en medarbetare för utveckling av nätApplication
Test,
produktutveckling av ledningssystem, simulatoplaneringsmetodik för enheten Network Planning
Koordinering av
rer och utbildningssystem inom ERIEYE-produk-Application Forum
Methodology and Concepts. Arbetet omfattar bl.
ten.
Reparations- och
IP-telephony and CSM are two hot, exciting are- a. framtagande av arbetsmetodik och verkas within communication. We combine these
tygskrav för planering av olika nät.
Underhållsflödet
• Det ger dig chansen att få använda din kompetechnologies into one new breakthrough proDu kommer att arbeta inom ett brett område
tens i en verkligt framgångsrik verksamhet och i
Vår enhet för Bredbandiga Radionät, Product
duct, CSM on the Net We are now focusing on med olika kategorier människor och produkter
teknikens yttersta framkant, med de utvecklingsUnit Wideband Radio Network, utvecklar nya
releasing our first version and the market atten- inom och utanför koncernen. Jobbet innebär ockmöjligheter det ger. Vi söker applikationsutvecksystem och produkter för Ericssons bredbandiga
tion is enormous. The product is based on open så att självständigt samordna projekt eller projeklare, systemutvecklare, dator HW/SW tekniker
mobiltelefonisystem. Systemen bygger på bredsystems using the latest technologies of NT, Java,
tdelar därför måste du vara flexibel, kommunikaoch projektledare.
bandig CDMA (WCDMA) radioteknologi och ATM
databases etc and enables the development of tiv och självgående. Vi vänder oss till dig som har
transmission. Vi startar nu arbetet med kommerVi söker dig som är en erfaren eller nyutexamiconverged applications combining telephony, tidigare erfarenhet av planering inom områden
siella produkter för WCDMA inom produktenhenerad civilingenjör alternativt
mobility and data, using all resources available switchnät, transmissionsnät, paketnät eller INten.
högskoleingenjör/systemvetare. Du som har anon the office LAN. The goal of the Application fo- nät Ericsson utvecklar nya system och produkter
nan bakgrund som kan bedömas likvärdig är narum will be to establish a complete infrastructure där WCDMA, ATM, IP protokoll, mm ingår. Efterturligtvis också välkommen att söka.
and alliance program for 3rd party application
som vi måste anpassa våra produkter för framti• Vi söker Dig som är villig att pröva nya utmadevelopers for CSM on the Net all over the world. da krav ser vi gärna att du har erfarenhet av nåningar och som gillar många kontaktytor. Du
To achieve this we have collaborations with
gon av dessa områden.
Kontakta: Michael Norlund, 070-317 52S5, Mikommer att arbeta med koordinering av ReparaEricsson TEI in Rome and the Ericsson Berkeley
chael.Norlund@epl.ericsson.se, Anders Ahlström,
tions- och Underhållsflödet för våra kommersiella
Laboratory (EBL) in California. Our test sites will
070-377 2742, AnderiAhlstrom@epl.ericsson.se.
produkter. Detta betyder att du kommer att ha
be in Nacka Strand, at EBL and at the Syntrack Kontakta: Victor Borges, CPD/NC, 08-404 6694,
Ansökan: Systemutvecklare - ERIEYE, Ericsson Erikontakter med alla eftermarknadsavdelningar för
victor.borges@era.ericsson.se. Ansökan: Network
Lab
in
the
Netherlands
soft AB, Box 920, 971 28 LULEÅ, ingrid.landmobiltelefoni. Du kommer att vara med från börPlanning Methodology & Concepts, Ericsson Rastrom@epl.ericsson.se.
jan, vilket innebär att du kommer att leda arbetet
dio Systems AB, SC/ERA/CH Anna Häger, 164 80
med att skapa vårt nya arbetssätt
Stockholm, anna.hager@era.ericsson.se.
• We offer you to be a part in this exiting deveDu bör ha förståelse för våra kunders behov
lopment You will participate in the integration
ERICSSON ERISOFT AB, SKELLEFTEÅ
och förmågan att kommunicera det till vår orgaand verification of applications for CSM on the
nisation. Det är en fördel om du har både ett tekNet You will act as a consultant for 3rd party deERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
niskt såväl som affärsmässigt intresse.
Programvaruutvecklare velopers, develop parts of test infrastructure and
Du kan vara högskole- eller civilingenjör eller
set
up
new
test
sites.
A
big
focus
will
be
on
your
Design/System-ingenjörer
TEMS
motsvarande. Förmåga att arbeta självständigt
competence development This is a big opportu• Du som känner att du nu skulle vilja gå vidare i
• Vi söker medarbetare som vill vara med och
och i grupp är nödvändiga egenskaper. Ericssons
nity to work with leading edge technology within
din karriär och göra något nytt och annorlunda,
utforma framtidens testverktyg för mobila nät
koncemspråk är engelska. Erfarenhet av vår förethe trendy field of 3rd party applications.
men fortfarande vill kunna utnyttja alla dina tek(TEMS). Idag är vi mycket framgångsrika inom
tagskultur är en stor tillgång i arbetet men inget
We need you, who have a background in telepniska
kunskaper
och
erfarenheter
på
ett
mer
straCSM och TDMA (USA) men är nu på väg in i
absolut krav.
hony, services or applications. Knowledge of sotegiskt sätt är intressant för ossl
bredbandsvärlden och behöver därför förstärka
me of the industrial standards like TAPI, JTAPI,
Vi
söker
några
ingenjörer
som
är
intresserade
oss med ytterligare ett antal medarbetare.
PARLAY and WAP is a merit You should be fluent
Kontakta: Johan Sundqvist, 08-585 319 48, joav att hjälpa till att skydda och använda CSM
Vi jobbar i projekt och utvecklar i C++ på Winin English and interested in international collabohan.sundqvist@era.ericsson.se, Anna Lindvall,
Systems uppfinningar på ett professionellt sätt
dows NT. Du är högskoleutbildad programvarurations. Educationally you probably hold a MSc or
personal, 08-404 76 62, anna.lindvall@era.ericsJobbet är inriktat både på teknik, affärsfrågor, paingenjör eller civilingenjör och gillar att jobba
BSc degree with a few years of experience from
son.se. Ansökan: Koordinering av Reparationstentjuridik, konkurrentbevakning etc. Det finns
med produktutveckling i team.
the telecom or datacom industry.
och Underhållsflödet ref nr: R/H1084, Ericsson
stora utvecklingsmöjligheter inom området och
Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger Holmgren,
du kommer att få den utbildning som du behöKontakta: AnnaCarin Falkman, 0910-73 17 48,
164 80 STOCKHOLM, ansökan.PUContact: Tor Isaksson, +46 8 422 25 05, Tor.lsakver, både i Sverige och utomlands.
annacarin.falkman@epl.ericsson.se. Ansökan:
WRN@era.ericsson.se.
sson@era.ericsson.se, Steen Jängnemyr, +46 8
Du
är
civilingenjör
eller
motsvarande
och
har
Programvaruutvecklare-TEMS, Ericsson Erisoft AB,
422 20 02, SteenJangnemyr@era.ericsson.se.
minst tre års erfarenhet inom radio- eller teleOla Pettersson, 932 83 Ursviken, ola.n.pettersApplication: Application Test, Application Forum,
kommunikation, gärna hos CSM Systems, och
son@epl.ericsson.se.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Ericsson Radio Systems AB, NA/ERA/LRG/NS Cehar arbetat några år som designingenjör, systecilia Jettel, 131 89 Stockholm, cecilia.jettel@ericsmingenjör eller med liknande avancerade teknisWCDMA Hardware
son.com.
ka utvecklingsuppdrag. Det är viktigt att du kan
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
arbeta självständigt både med detaljerade tekco-ordinator
niskt analytiska frågor, men att du samtidigt har
IP Mobile Applications
Our project office for Radio Base Station deveERICSSON ERISOFT AB, SKELLEFTEÅ
ett brett perspektiv på affärs- och teknikfrågor. Du
lopment is responsible to manage the developtalar bra engelska och kan uttrycka dig väl i skrift
Researcher
ment of the radio base station for the third genebåde på engelska och svenska. Vill du veta mer
Support
T/T
Ericsson Research is a Corporate Unit responsibration WCDMA mobile telephone system. Our
om jobbet kan du läsa en mer detaljerad beskrivle for all research within Ericsson. Worldwide we • Vi söker medarbetare som vill vara med och
projects are large, multicultural and spread over
ning på: http://gsmsystems.ericsson.se/patent
are 600 employees. At ERA/T which is the main utforma framtidens testverktyg för mobila nät
different sites and countries
organisation within Ericsson Research we are (TEMS). Idag är vi mycket framgångsrika inom
Kontakta: Eric Stasik, manager, +46 8 75 71336,
250 employees in Kista. The Wireless Applica- CSM och TDMA (USA) men är nu på väg in i
• We are now looking for a Hardware Co-ordinaKati öhman, +46 8 585 31655. Ansökan: Späntions Research Lab, ERA/T/KA, are currently ex- bredbandsvärlden och behöver därför förstärka
tor in our development projects. You should have
nande utvecklingsmöjligheter för design/systepanding the research activities in the area of Wi- oss med ytterligare ett antal medarbetare.
a background from hardware projects. You will
mingeniörerl Ericsson Radio Systems AB,
reless Internet Applications
Du ansvarar för att ge våra kunder, världen
be the spider in the web and keep control of all
KI/ERA/LH/S Ewa Strandendahl, 164 80 Stocköver, service och stöd via telefon och e-post
the hardware prototypes in terms of production
holm, ewa.strandendahl@era.ericsson.se.
Du har kunskap kring PC och nätverk samt er• We are seeking researchers/engineers that
plans, configuration control and logistics. The
farenhet från programvaruutveckling. Arbetet inwant to join our team. Our focus is applied remain task for you is to ensure that all hardware is
nebär möjligheter till resor för att på plats kunna
search. We develop application concepts and
available in time and at the right place, mainly to
hjälpa våra kunder medinstallation och support
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
prototypes, not products. Within Applications Rebe used for verification on different levels.
Kundkontakter sköts till stor del på engelska varsearch, we are confronted with the excitement
The project office that is part of Product Unit
för goda språkkunskaper, såväl tal som skrift, är
Radiosystemingenjör
and challenge of working with new enabling
Wideband Radio Networks is responsible for proett måste.
technologies to explore and identify new applicatill GSM
ject management, hardware co-ordination, protion opportunities and requirements generated
ject support and internal communications.
CSAf
Based
Products
(CSM)
är
ett
av
tre
proKontakta: Nils Lindberg, 0910-73 17 23, nils.lindtowards the existing and future Ericsson Product
duktsegment
inom
Ericsson
Radio
Access
AB.
Vi
berg@epl.ericsson.se. Ansökan: Support T/T,
Portfolio.
är ansvariga för utveckling och underhåll av en- Contact: Olle Sigward, 08-585 34 347,
Ericsson Erisoft AB, Ola Pettersson, 932 83 UrsviWe are specifically interested in expanding our
heter ingående i CSM basstationer och CSM add olle.sigward@era.ericsson.se. Application: WCDken, ola.n.pettersson@epl.ericsson.se.
research in the area of Mobile Professional users.
on-produkter som skapar bättre täckning och/el- MA Hardware co-ordinator, ref nr: R/H1445,
The current project for this area involves researEricsson Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger
ler bättre talkvalitet i operatörernas mobilteleching and developing prototypes for a convenifonnät Exempel på produkter och lösningar från Holmgren, SE-164 80 Stockholm, ansökan.PUERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
ent and secure wireless mail/messaging applicaGSM Based Products är Combiners (CDU), TowerWRN@era.ericsson.se.
tion for both a corporate and private user. Our reEstablished in June 1999, Ericsson Services is theMounted Amplifiers (TMA) och Coverage Extensearch includes working with and contributing to
new name for service excellence within Ericsson,sion Units (CEU). Utveckling och produktifiering
internet standards for messaging and security apa Business Unit in the Network Operators & Ser- sker i nära samarbete med alla Ericssons affär- ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING
plications. The research involves working in varivice Providers segment Ericsson Services combi-senheter inom affärssegmentet Nätoperatörer.
ous types of software development environnes the best elements of OS's service unit
Design av trafikala
ments-e.g. Linux, EPOC Java and Microsoft. We
network to create a single focused organization.
are continousty extending the lab environment to
The result, a dynamic resource which aims to • Nu behöver vi förstärka vår enhet med en radifunktioner för WCDM
include the latest types of software technologies
build on our impressive sales growth and maxi- osystemingenjör som skall ingå som systemanCenter for Radio Network Control är en enhet inand tools.
svarig i ett utvecklingsprojekt Detta innebär att
mize business opportunities well into the new
om Ericsson Radio Systems AB med ca 850 andu
skall
vara
den
tekniskt
sammanhållande
länmillennium.
To
find
out
more
about
this
new
forYour efforts as an applications research engineställda i Linköping och Hässleholm. Grunden för
ken
i
projektet
som,
förutom
ansvaret
för
det
ce
in
service
solutions
please
visit
our
website
at:
er could result in demonstrations, conference paverksamheten är ett komplett produkt- och afövergripande konstruktions- och specifikationsarhttp^/ericssonservicesericssonse/
pers, standards proposals, patents, and/or Ericsfärskunnande samt bred kompetens inom områbetet,
skall
kunna
bryta
ned
kraven
till
konstrukson products. The position requires contact both
det radionätstyrning. Inom enheten utvecklas
tionsnivå.
internal and external to Ericsson. We have collaMedarbetare till Network
centrala delar i dagens ledande smalbandsDu blir även ansvarig för produktens prestanda,
borations with both industry and academia as a
system såväl som i framtidens bredbandssystem.
Planning Methodology and
från förstudie till produktionsstart
means of complementing our work. H you have
Du är civil-/högskoleingenjör med inriktning på
an MSc in Electrical Engineering or Computer SciConcepts
• Enheten Wideband Radio Network söker Deradio, alternativt har radioerfarenhet Vi är specience (civiiingenjör DEFY) or equivalent experien• Enheten ingår inom Ericsson Services, Network
signers för utvecklingen av UMTS, bredbandsellt intresserade av personer med erfarenhet från
ce and are enthusiastic about influencing EricsDesign and Performance Improvment organisasystemet för framtiden. I dag har vi ett flertal exradiokonstruktion, radioverifiering eller tidigare
son's future in the are mobile internet applicationen (ND/NPI). Enheten specificerar och utperimentsystem i drift över hela världen och nu
systemarbete. Du är analytisk till din läggning,
tions, please contact us or send your application.
vecklar metodik för aktuella och kommande nätgår vi vidare med framtagandet av våra kommer-
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siella system. Vi har under de senaste åren aktivt
deltagit i standardiseringen av tekniken. Vi är ett
av designkontoren som är med och utvecklar Radio Network Controller (RNC), som motsvaras av
BSC i GSM.
Vi söker dig som kan C eller C++. Vi utvecklar
objektorienterat i ett verktyg som heter ObjecTime. Vi utvecklar protokollen mot basstation och
corenät samt en del mobil relaterade funktioner.
Teamet du kommer att jobba i ansvarar för viss
nodsystemering plus implementation och design
test
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rent3G standard. The mission of the project is to configuration of Network Elements and test of
perience of integration, verification, debugging
develop and establish the 3G offering based on SNMP interfaces.
mobile systems real-time systems, C/C++-proEDGE radio for our TDMA customers. The first
Preferably you have previous experience of
gramming, Java and Corba is valuable. For more
project phase aims at delivering a GPRS packet Network or Element Management but we are alinformation contact: Martin Götze, 08-585 308
data system based on EDGE radio to a North
so looking for people with general competence
09 or 070-267 0507martin.gotze@era.ericsson.se
American customer. The next phase will deliver a in any of the areas of UNIX, SNMP, TCP/IP. If you
full-fledged all-IP network solution including voi- send your application by e-mail, please send a
Project Management
ce-over-IP. Our department. Systems and Tech- copy to Thomas.
nology, is responsible for System management in
Refnr:R/H1461
the different parts of the EDGE project
Contact: Thomas Engbom, +46 8 422 0681, tho• You will be a project manager for large devemas.engbom@etxericsson. Application: SYSTEM
lopment projects. The work task includes planTEST
OCH
VERIFICATION
D/XNI,
Ericsson
Tele• We are now looking for a number of candidaning and tracking of the whole development
com AB, NA/ETX/D/H Siw-Britt Johansson, 131
tes for various tasks. Our work tasks extend from
phase. The environment is very dynamic with a
Kontakta: Anders Fransson, 013-28 4808, ansystem issues in the ongoing development pro89 Stockholm, siwlarge surface towards many parts of the organisaders.fransson@era.ericsson.se. Ansökan: Ref nr
ject to standardisation of future 'all-IP' solutions.
brittjohansson@etx.ericsson.se.
tion. Experience of managing large projects,
00-27, Design av traffikala funktioner för WCDM,
Contacts with the international Ericsson organisastrong communications skills and personal driEricsson Radio Systems AB, IVA/FH, Monica Olovtion as well as with our customers and even
ving force is important Knowledge about PROPS
sson , Box 1248, 581 12 LINKÖPING,
competitors are important elements of the work.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
and incremental development is valuable. For
monica.olovsson@era.ericsson.se.
System management includes work for both
more information contact: Pontus Tibbling, 08Do You want a challenging job? Then choose
long-term evolution and work directly connected
585 338 30 or 070- 576 66 88, pontus.tibbWCDMA! We are looking for employees who
to the on-going development projects.
ling@era.ericsson.se
want to develop the next generation mobile
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING
Some areas: Migration plans and product roadsystem (3G). The technology is Wideband Code
maps, System characteristics, issues around
Division Multiple Access (WCDMA), which meansContact: Maj Bystedt 08-585 31 412 or 070-267
Testkoordinator WCDMA
Security, Billing & Charging and O&M. System cothat the mobile terminal uses the same radio
02 84, Jan Rydbom, 08-404 2537 or 07O«X> 63
channels and coded information. This technique 60, Martin Götze, 08-585 308 09 or 070-267 05
Enheten Wideband Radio Network är med i ut- ordination is a project management type of work
and includes co-ordination of the System manaallows transfer speed of upto 2Mb'rt/s. Handover 07, Pontus Tibbling, 08-585 338 30 or 070- 576
vecklingen av UMTS, bredbandssystemet för
gement work in a release project Our main area
between base stations will also be done without 66 88. Application: Choose WCDMA! + ref nr,
framtiden. I dag har vi ett flertal experimenttraffic disturbances. WCDMA is foreseen as the Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger
system i drift över hela världen och nu går vi vi- is real time packet data for multimedia and voice
applications. We are engaged in developing and
next leading standard for mobile communicadare med framtagandet av våra kommersiella
Holmgren, SE-164 80 STOCKHOLM, ansokan.PUtions. We have developed an experimental
system. Vi har under de senaste åren aktivt del- standardising a Core Network architecture for 3G
WRN@era.ericsson.se.
wireless
systems
based
on
IP
technology.
IP
system
to
evaluate
the
technology.
Now
we
have
tagit i standardiseringen av tekniken. VI är ett av
started to develop the real commercial system
designkontoren som är med och utvecklar Radio transport as well as classical cellular issues like
mobility, call control and services, but now in the
that is scalable, fault tolerant and easy to mainNetwork Controller (RNC), som motsvaras av
ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB, NACKA
tain. The system contains a number of new
BSC i CSM. Vår avdelning är ansvarigt för både context of 'mobile internet', are within our scope
STRAND
of
work.
We
think
you
have
a
university
degree
network
components.
element management och traffikala funktioner.
and some years of experience in telecom or dataEricssons kommunikationslösningar för företagsA new control node (RNC) and a new radio
corn systems. And that you find edge technology
nät kombinerar och vidareutvecklar avancerade
base station (RBS) is needed. Even the mobile metoder att utväxla information genom röst da• Vi söker en ersättare till vår testkoordinator
and international contacts exciting!
terminals (MS) are developed. For control and
som kommer att vara mammaledig fr.o.m. 1 Juli.
ta, video och framtida nya medier. Sådana lössupervision of the new nodes a new operation
Vi söker dig som har erfarenhet från nod och/elningar kräver djup förståelse av hur företag och
Contact: Staffan Karlberg, +46 8 585 305 65. Apand maintenance (UNM) node is also develoler delsystem testning, gärna som testkoordinator
deras professionella medarbetare kommunicerar
plication: Get on the EDGE, Ericsson Radio
ped. Our unit is responsible for the control sof- med varandra, en förståelse som sträcker sig
eller teamledare.
Systems AB, KI/ERA/AH/R HR Helpdesk, 164 80
tware in the new RBS. In Kista we develop all the mycket längre än till bara de tekniska kraven.
Som testkoordinator är du ansvarig för testfråStockholm, HR.Helpdesk@era.ericsson.se.
operation and maintenance software, as well as Bland våra kunder finns både små och stora fögorna inom projektet från designtester till nodsystem managment of the RBS software. Further-retag med lokala såväl som multinationella nät
tester. Jobbet innebär kontakter med andra
more we perform the integration and verification VI levererar också lösningar för Internetieverandelprojekt inom noden men också med andra
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
of all RBS software. We have an object oriented törer. Vi erbjuder överföring med hög kvalitet
projekt som levererar noder som vi kommuniceapproach using Rose and programming in Java över nät som kombinerar röst- och datakommurar med.
Test-/konfigurationstekniker
for operation and maintenance functions. The
nikation. Vi integrerar data ochtelefonipä metraffic functions that are developed using Object darbetarnas datorer. Medarbetarna kan utnyttja
tillers
Kontakta: Anders Fransson, 013-28 4808, anTime. We work in small teams (5-6 persons).
mobil kommunikation både inom och utom arders.fransson@era.ericsson.se. Ansökan: Ref nr
Cellular Transmission system (CTS) är ett afFlexibility, own driving force and ability to coope-betsplatsen. Vi kan samordna alla former av
00-28, Testkoordinator WCDMA, Ericsson Radio
färssegment inom Ericsson Radio Access AB. Vi rate are important for us, as we work in a very
kommunikation över alla typer av medier. På sä
Systems AB, LVA/FH, Monica Olovsson, Box 1248,
erbjuder kompletta transmissionssystem för alla dynamic environment We urgently need reinfor- sätt kan vi hjälpa företag att bygga varaktiga re581 12 LINKÖPING, monica.olovsson@era.ericsmobilatillämpningar.Systemen ökar utnyttjancement in the following areas:
lationer med sina kunder.
son.se.
degrad av infrastruktur och ger ökad kontroll,
På vår enhet Medium & Large Communication
flexibilitet och tillförlitlighet För att kunna möta
System and software
Systems, utvecklar vi produkter för tele- och
kundernas krav pä snabba lösningar krävs självERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
datakommunikation, främst för företagsväxeln
ständiga och kunniga medarbetare. CTS består designers
KUMLA
MD110. Arbetet drivs i projektform med självför närvarande av 80 personer och nu behöver
Refnr:R/H1457
ständiga team som ger ett brett kontaktnät både
vi utöka vår personalstyrka med ytterligare per• For development of operation and maintenanKonstruktör
utom och inom Ericsson. Vi utvecklar alla delar i
sonal.
ce software for the radio base station. You will
produkten vilket innebär att vi har en blandning
Ericsson Mobile Communications AB i Kumla är
work object oriented and with Java and Corba as
av hårdvaru- och programvarukonstruktion. Du
Ericssons störstatillverkningsenhetoch industria- • Du kommer att arbeta med hopsättning, testwell as GUI-design. Furthermore you enjoy worfår därför möjlighet att arbeta som konstruktör
liserar ochtillverkardigitala mobiltelefoner i
ning och konfiguration av transmissionsutrustking in all phases of development; system deinom ett brett område. När vi nu utvecklar nya
mycket stora volymer. Till avdelning Teknik & ning (DXX) samt återrapportering av ordrar i
sign, programming and verification. Experience in
applikationer inom VoIP (Voice Over IP) och trädKvalitet hör sektionen Maskin & UnderhållsteknikSAP/R3.1 arbetsuppgifterna ingår även viss lagermobile systems, real-time systems, operation and
lös telefoni samt undersöker hur vi kan utnyttja
som främst arbetar med integrering av produk- hantering (in- och utflöde) och även periodisk inmaintenance systems, objectoriented analyse
nya switchteknologier, behöver vi fler duktiga
tionsutrustning i produktion. Detta omfattar kon- ventering av lagergods.
and design, C/C++-programming, Java and Corkonstruktörer.
struktion, inköp,tillverkningoch support av proVi söker dig som har 3-årig teknisk gymnasieutba are important but not a must
duktionsutrustning, enligt behov frän produktion bildning eller motsvarande. Du har erfarenhet av
och projekt Gruppen Maskinteknik arbetar bl a testning och konfiguration av transmissionsutMjukvarukonstruktörer
med konstruktion, programmering och automa- rustning och lagerhantering/serienummerhanter• Du kommer att arbeta med systemering och
Expert
on
object
oriented
tion.
ing i Bartrack. Har du även erfarenhet av SAP är
konstruktion av applikationer som exekverar på
software development
detta en merit Som person är du noggrann, syskretskort i MD110. Kretskorten innehåller en växtematisk, ansvarsfull, initiativrik och självständig.
ande mängd applikationsprogramvara, vilket gör
Refnr:R/HI458
• Du kommer i Din tjänst att arbeta med såväl
Du är tekniskt intresserad och har tidigare erfaatt vi behöver bredda vårt kunnande inom systenykonstruktion som uppdatering av befintliga
• You will be working with system design and
renhet av teknisk montering.
mering och programmering av komplexa proprodukter. Du arbetar självständigt eller i projekt
programming as well as mentoring and supporgramsystem. Du som söker bör vara civilingensom leds av Teknik och Kvalitetsavdelningen.
ting the organisation with object oriented knowjör med flera års erfarenhet av programmering i
Vi söker Dig som har en teknisk högskoleexaKontakta: Todd Barrett, 08-757 21 94, Madeleine
ledge. You have several years of experience in
C eller C++ och känna till kommersiella realmen eller examen från 4-årig teknisk linje på
Koch, personal, 08-757 27 49. Ansökan: Testdeveloping object oriented software in for extidsoperativsystem. Erfarenhet av arbete inom IPgymnasiet, med inriktning mekanik. Du skall ock/konfig.tekniker till CTS, Ericsson Radio Access
ample C++ and Java. Furthermore you have worteknologin (H.323, QoS, Secuirity) och struktureså ha erfarenhet av arbete som mekanikkonAB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11,164 93 Stockked in large software development projects with
rad programmering (SDL) är meriterande.
struktör samt ha goda språkkunskaper i engelska.
holm, jobb@rsa.ericsson.se.
high requirements on structure, characteristics,
Du bör ha goda kunskaper i Mechanical Desktop
and scalability. For more information contact: Maj
3D och gärna Urographies. Vi tror att Du som perBystedt 08-585 31 412 or 070-267 02 84,
Hårdvarukonstruktörer
son är noggrann, flexibel och har en mycket god
ERICSSON TELECOM AB, NACKA STRAND
maj.bystedt@era.ericsson.se
samarbetsförmåga. Vi tror också att Du trivs att
• Du kommer att arbeta med utredningar av
arbeta i en miljö med högt tempo och snabba
systemlösningar och konstruktion av kretskort
System Test and
förändringar.
System Management
Korten innehåller både micro och signalprocesVerification D/XNI
sorer och i ökande grad ASIC och FPGA kretsar.
Refnr:R/H14S9
Kostnadseffektiva och driftsäkra lösningar är vikDo you want to increase your competence in
Kontakta: Torbjörn Garberg, 019-58 46 26 eller
tigt för vårt system. Du som söker bör vara civiEricsson's Datacom soultions? We are looking for• You will be working with system management
070-657 46 26,
of
the
RBS
software.
The
work
includes
strategies
lingenjör med flera års erfarenhet av kretskorts
people to work with test and verification of our
Torbjorn.Garberg@ecs.ericsson.se. Ansökan: Konfor developing the software and work within our
eller ASCI/FPGA konstruktion. Erfarenhet av CaNetwork Management solutions for Datacom
struktör, Ericsson Mobile Communications AB,
dens utvecklingsmiljö, VHDL, samt arbete inom
Networks, including Frame Relay, ATM and Mult- development projects. Experience of system maCP/TH Gwen Anderson, Box 901 692 29 KUMLA,
IP-teknologin och ATM är meriterande. Vi håller
iprotocol Label Switching networks built on ATM nagement for real-time systems and large comgwen.anderson@ecs.ericsson.se.
plex telecom- and datacommunication systems
till i Ericssons trevliga lokaler i Nacka Strand med
and access switches We develop products for
utsikt över Djurgården.
Configuration, Performance, Fault and Security are valuable. For more information contact: Jan
Management which are based on own develop- Rydbom, 08-404 2537 or 070-6006360jan.rydERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
bom@era.ericsson.se
ment in C++ and Java and sourced products.
Kontakta: Bruno Lorentzson, 08-422 33 89, Bruno. Lorentzson@ebc.ericsson.se, Kurt Trogen, HuSystem manager
man Resources, 08-422 09 65,
Integration and verification
Business Unit TDMA Systems (BMOA) is one of • As a tester you will be part of development
KurtTrogen@ebc.ericsson.se. Ansökan: Mjuk &
projects, from feasibility study all the way to the
the fastest growing business units within Ericsson
Refnr:R/HI460
Hårdvarukonstruktör, Ericsson Business Networks
customer
as
we
provide
customer
installations,
Radio Systems We are the market-leader for wi• You will be working with various tasks in the
AB, NA/EBC/BEES/HR Margareta Wendt 131 89
technical
support
and
demonstration.
Working
as
reless systems and services based on TDMA/AMarea of the integration and verification of the RBS
Stockholm, HR.Helpdesk@ebc.ericsson.se.
a test engineer with us means that you have the
PS. EDGE is a newly created project at TDMA
software. The work includes developing test straSystems. It is named after the EDGE radio tech- opportunity to work within a lot of different aretegies and environment Trouble shooting and
as, such as UNIX administration, databases, genology, one of the radio technologies in the curdelivery control are also very important tasks. Exneral SW testing, test of graphical user interfaces,
I!
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, ÄLVSJÖ

Systemutvecklare
• Vi söker dig som vill arbeta i en framtidsmiljö,
där det finns tekniska utmaningar i en internationell miljö och gott stöd från ledningen. Vi står nu
inför en kraftig expansion där vi har en rad öppna
positioner och vi kan även erbjuda hela grupper
intressanta uppdrag. Vi arbetar med 3:e generationens Core Network för UMTS/GSM inom MSC
och HLR noderna och deltar nu bl a i plattformsbyte från AXE 10 till TelORB. Det inbegriper vid sidan av nya programspråk såsom C++ och Java
även nya metoder och verktyg för Configuration
Management, Clear Case. Arbetet sker i nära samarbete med en rad internationella Local Design
Centras vilket innebär möjligheter till resor om
det passar den personliga situationen. Vårt framgångsrecept är situationsanpassat personligt ledarskap.
For oss är det viktigt att alla medarbetare utvecklas individuellt på samma gång som vi som
ett lag levererar kvalificerade produkter. Vi tror
på, kraften och förmågan hos varje medarbetare,
att effektivt sammanfoga våra ansträngningar till
ett lagarbete och att arbeta utefter en långsiktig
strategi för Design Centret
Som systemutvecklare arbetar du med utveckling inom GSM/UMTS genom deltagande i internationella projekt. Arbetet är beroende av din
kompetens och kan inbegripa allt från tekniska
utredningar och systemering till detaljkonstruktion av specifika funktioner.
VI är placerade vid Älvsjö station. Tjänsten kräver ett öppet sinne, viljan att göra något konkret
och goda kunskaper i engelska. Är du beredd på
att satsa din tid hos oss så kommer vi att satsa på
dig oberoende av bakgrund och grundförutsättningar. För mer information se vår hemsida
http ://erasouth.ericsson .se.
Kontakta: Boo Shin, 08-719 93 56,
boo.shin@era.ericsson.se, Eva Kongshöj, 08-719
75 53, eva.kongshöj@era.ericsson.se. Ansökan:
SYSTEMUTVECKLARE, IN202, Ericsson Radio
Systems AB, LX/HS Ann Beer, 164 80 STOCKHOLM, ann.beerigera.ericsson.se.
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att vara delaktig i verifiering och driftsättning hos
slutanvändarna.
Förutom ett antal års yrkesmässig vana av
mjukvaruarbete har du sannolikt också högskolebakgrund och känner dig totalsäker på programmering i såväl C, C++ och/eller JAVA Om du har
erfarenhet av andra programmerings- och scriptspråk (t.ex. tcl/tk) samt Corba-kunskap är detta
enbart meriterande.
Kontakta: Jan Karlsson , 031-344 6079, jan.karlsson@erv.ericsson.se, Ingemar Hjärt, 031-344
6166, ingemar.hjalt@erv.ericsson.se. Ansökan:
Ericsson Mobile Data Design AB, Personalavdelningen, St Sigfridsgatan 89, 412 66 GÖTEBORG,
sverker.walldal@erv.ericsson.se.

ERICSSON ERISOFT AB, LULEÅ

Systemdesign R/A

och förmåga att dokumentera arbetet All dokumentation sker på engelska. Utvecklings- och
testmiljön består av Solaris och Windows-NT.
Vi söker Dig: som är civil- eller högskoleingenjör (eller motsvarande kompetens) gärna inom
Telekommunikation/Datakommunikation- som
har erfarenhet av mjukvaruutveckling och/eller
systemadministration samt från något av följande
programspråk och teknik C, C++, Java, Prolog
och CORBA som känner dig hemma inom något
av följande områden: Unix, Solaris, databasteknik, TCP/IP, Webteknik, verifiering av mjukvara
som är noggrann, ansvarskännande, öppen och
har lätt för att samarbeta. Övrigt är det meriterande med erfarenhet från: Operatörsarbete och
operatörsprocesser. Integration av externa produkter (tredjepartsprodukter). Kunskapsbaserade
system. VI vill ha Din ansökan så snart som möjligt!

Kontakta: Daniela Lindsjö, 013-28 4816, daniela.lindsjo@era.ericsson.se, Anders Lundin, 013-28
Vill du vara med och skapa Ericssons mobil4947, anders.lundin@era.ericsson.se, Katarina Josystem för Wireless Internet? Vi utvecklar ett nytt
hansson, 013-28 4789,
system baserat på IP som klarar både tal och dakatarina.johansson@era.ericsson.se. Ansökan:
ta i hastigheter upp till 384 kb/s till mobiltermiRef nr 00-17, Ericsson Radio Systems AB, LVA/FH,
nalen. Värt ansvar är den del av systemet som
Monica Olovsson, Box 1248, 581 12 LINKÖPING,
gör det möjligt för operatören att frän sitt
monica.oiovsson@era.ericsson.se.
Network Operations Centre hantera sitt radionätverk Radionätverket kan bestå av tusentals radiobasstationer för GSM, TDMA, PDC eller EDGE.
Vi behöver systemdesigners, programvarudesig- ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
ners och verifierare som verkligen gillar utmaProduct & Development
ningar i teknikens 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 likvärdig är naturligtvis också välkommen att söka.
Kontakta: Ake Ögren, 070-530 35 33, Ake.Ogren@epl.ericsson.se. Ansökan: Systemdesign R/A
Ericsson Erisoft AB, Box 920, 971 28 WVEÅ, lngrid.Landstrom@epl.ericsson.se.
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ning m m. I arbetsuppgifterna ingår även att bevaka utvecklingen inom området test nya produktkrav, nya tekniska möjligheter samt att driva/medverka i interna teknikprojekt i samarbete
med övriga produktionstekniska avdelningar, utvecklingsfunktioner och externa leverantörer.
VI söker dig som är civilingenjör med inriktning
elektro/data eller motsvarande. Du har erfarenhet av mjukvarukonstruktion, 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 samarbetsförmågaKontakta: Björn Eriksson, 08-757 3951, Joakim
Hanusek, 08-757 1601, Per-Gunnar Nyström,
personal, 08-764 1539. Ansökan: Utv.ingenjör
test mjukvara, Ericsson Radio Access AB,
KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB,
GÖTEBORG

Nätverksspecialist
till GPRS Backbone Design

Ericsson Mobile Data Design AB är ett av de ledande företagen i världen på utveckling av mobila datasystem samt Ericssonkoncernens utvecklingcentrum för framtidens mobila datasystem. Just nu är tredje generationens mobildaManager CPD/TR
tasystem inne i ett intensivt utvecklingsskede.
Established in June 1999, Ericsson Services is theGPRS (General Packet Radio Service) ger det
new name for service excellence within Ericsson, världsomspännande GSM-nätet IP-egenskaper.
a Business Unit in the Network Operators & Ser- Med GPRS kan man vara uppkopplad var som
vice Providers (OS) segment Ericsson Services helst, när som helst
combines the best elements of OS's service unit
network to create a single focused organization. • Vi söker dig som är en given teknisk ledare för
The result, a dynamic resource which aims to vårt arbete med design av avancerade IP-nät Våbuild on our impressive sales growth and maxi- ra nätlösningar kommer att användas för uppmize business opportunities well into the milleni- byggnad av GSM- och 3G-nät över hela världen.
um. To find out more about this new force in ser- Näten kommer att innehålla avancerade funktiovice solutions, please visit our website at
ner som IPSec, Differentiated Services, IPv6, Mulhttp^/ericssonservices.ericsson.se/
ticast Mobile IP, DHCP etc. Och det finns stora

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING
möjligheter både för dig som vill specialisera dig
eller för dig som vill utvecklas i en bredare riktCenter for Radio Network Control är en enhet in- • Ericsson Services' Network Optimization Soluning, med övergripande systemdesign och proom Ericsson Radio Systems AB med ca 850 an- tions group is the wireless industry's premier proERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB.
jektledning.
ställda i Linköping och Hässleholm. Grunden för vider of tools network operators use to design,
MÖLNDAL
verksamheten är ett komplett produkt- och afmonitor, and optimize their wireless systems.
Arbetet innebär mycket interna- och externa
färskunnande samt bred kompetens inom områ- Network Planning Products - Kista (ERA/GPD/T)
kontakter med både kunder, underleverantörer
Delsystemkonstruktör
det radionätstyrning. Inom enheten utvecklas
is a unit within Network Optimization Solutions
och övriga delar av Ericsson-koncernen. Jag tror
Mikrovågssystem
centrala delar i dagens ledande smalbands(NOS) with the responsibility for development of
att du som söker är högskoleutbildad och har erfarenhet av uppbyggnad och drift av nät hos ISEricsson Microwave Systems AB ansvarar inom system såväl som i framtidens bredbandssystem.planning tools for the radio network and
Per eller motsvarande och har goda kunskaper
Ericsson för försvarselektronik och mikrovägs- OSS Application Design and Services söker nu transmission network for mobile systems. The
inom WAN-teknologi.
kommunikation samt är centrum för Ericssons nya medarbetare inom Mjukvaruutveckling och unit is also closely related to the Service Area
forskning och utveckling inom mikrovågsteknik Verifiering OSS Application Design and Services Network Design/Network Performance Improveoch höghastighetselektronik. Enheten för Antenn(OSS=Operation Support System) är en desig- ment
Kontakta: Peter Wessel, 031-344 62 4 6 ,
navdelning med inriktning på nya produkter inoch Mikrovågsteknik har ansvar för kompletta
We are looking for a Manager who can take on
peter.wessel@erv.ericsson.se, Patrik Bengtsson,
om
drift
och
underhäll
för
mobiltelefonisystem.
Vi
mikrovägssystem från omgivande rymd till digithe challenge of leading a product and develop031-344 65 42,
arbetar
framförallt
med
radionätsoptimering,
tala signaler.
ment section responsible for our product offering
patrik.bengtsson@erv.ericsson.se. Ansökan: Ericskonfigurationsstöd mha kunskapsbaserade
in radio network planning. The main product is
son Mobile Data Design AB, Personalavdelningsystem och larmhantering. Våra produkter byggscurrently TEMS Cellplanner. Your responsibilities
en, St Sigfridsgatan 89, 412 66 GÖTEBORG, hele• Arbetet som delsystemkonstruktör innebär att
med senaste teknik, metoder och verktyg i det in this position will be to successfully define, dena.andreasson@erv.ericsson.se.
du kommer att arbeta med att ta fram och vidagenetiska ramverk för framtidens drift- och un- velop, promote and support our products in this
reutveckla mikrovågssystem till främst radar.
derhållssystem som utvecklas här i Linköping. area. This includes product management proSystemen byggs upp av antenner, mottagare (inkl
Utvecklingen sker inkrementellt och till största duct marketing, technical sales support back-line
ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB,
A/D-omvandlare), högfrekvensgenerering, digital
del i egna delprojekt, ofta i samarbete med
support, software development and testing. ProGÖTEBORG
vågformsgenerering samt kalibrerings- och styrloandra Ericsson enheter både i Sverige och utom- duct Management and Marketing will be perforgik. Du kommer att främst arbeta med specificerlands. Vi är också med och tar fram och levere- med in co-ordination wfth NOS Global Product
ing, integrering och verifiering av systemen
Nätverksdesigners till GPRS
rar konsulttjänster inom våra produktområden
Management and NOS Global Marketing, respectill operatörer över hela världen.
tively. You will co-ordinate support activities with
Backbone Design
Kontakta: Fernando Kjellén, 031-747 2356, ferthe NOS regional offices. You should be prepared
Ericsson Mobile Data Design AB är ett av de lenando.kjellen@emw.ericsson.se. Ansökan: DELto manage approximately 10-20 direct reports.
Mjukvarutvecklare
dande företagen i världen på utveckling av moSYSTEMKONSTRUKTÖR MIKROVÄGSSYSTEM, ref
You have previous project line or product mabila datasystem samt Ericssonkoncernens ut•
Vi
söker
Dig
som
vill
vara
med
och
utveckla
nr 00-057, Ericsson Microwave Systems AB, Pernagement experience, preferably from a software
vecklingcentrum för framtidens mobila datadrift- och underhållsapplikationer inom GSM-mosonal och Organisation, 431 84 Mölndal
design organisation, and you are interested in
system. Just nu är tredje generationens mobildabiltelefonisystem. Applikationerna skall stödja
developing the performance of the organisation
tasystem inne i ett intensivt utvecklingsskede.
operatörerna, dvs våra slutkunder, i sitt dagliga
according to the responsibilities described above.
GPRS (General Packet Radio Service) ger det
arbete med drift och underhåll av nätet Vårt anERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB,
We think that you have a structured approach to
världsomspännande GSM-nätet IP-egenskaper.
svar slutar inte med implementationen utan vi
GÖTEBORG
your work coupled with the ability to work indeMed GPRS kan man vara uppkopplad var som
deltar även i slutverifieringen hos våra kunder
pendently in a flexible manner with our custohelst, när som helst Vill du jobba med nätverkssamt ansvarar för underhall och support av våra
Systemerare/
mer's needs as your top priority. Previous experidesign i teknikens absoluta framkant? Vi utveckprodukter. Arbetet sker med hjälp av moderna
ence in radio network planning or planning tools
lar nätverket som binder ihop noderna i 3:e geProgrammerare
utvecklingsverktyg med hög stödhöjd. Implemenis a requirement for this position.
nerationens mobila datasystem.
Verifiering av produkter för Mobitex ställer kon- tationen sker med hjälp av bl a C++, Java, CORstant höga krav på de testverktyg som skall an- BA och Prolog.
Contact: Erik Tärnvik, +1 703 873 2642, eriktam• Du får möjlighet att jobba med alla stadier av
vändas under utvecklings- och förvaltningsarbevik@epl.ericsson.se. Application: PRODUCT & DEutvecklingsarbetet Från systembeskrivning till uttet Ofta finns det heller inga verktyg att köpa pä
Verifierare
VELOPMENT MANAGER GPD/TR, Ericsson Radio
värdering av färdiga lösningar. Det finns stora
marknaden som motsvarar de specifika krav
Systems
AB,
KI/ERA/GHLaila
Engren,
164
80
möjligheter både för dig som vill specialisera dig
som ställs på dem. Av dessa anledningar utveck-• VI söker Dig som vill vara med att verifiera att
STOCKHOLM - KISTA,
på vissa områden som routing, säkerhet QoS,
lar vi oftast egna systemverifieringsverktyg eller de funktioner som vi utvecklar fyller ställda krav. I
laila.engren@era.ericsson.se.
standardisering etc eller för dig som vill utvecklas
gör anpassningar av inköpta plattformar. För att dina arbetsuppgifter kan ingå att ta fram testspei en bredare riktning, med övergripande systemmöta efterfrågan pä snabb vidareutveckling av cifikationer, genomföra tester samt utvärdera
design, kundanpassning, systemintegration, protestresultat Vårt ansvar slutar inte med funkmobildatasystemet Mobitex behöver vi nu förERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
jektledning etc
stärka den enhet som ansvarar för systemerings- tionstest utan vi deltar även i systemtest och
testaktiviteter hos våra kunder samt ansvarar för
Arbetet innebär mycket interna- och externa
och programmeringsarbetet med anpassade
Ingenjör test mjukvara
underhåll och support av våra produkter. På avkontakter med både kunder, underleverantörer
testverktyg, både inom funktionell verifiering
delningen strävar vi efter att ständigt förbättra våsom inom prestandaverifiering.
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs pro- och övriga delar av Ericsson-koncernen.
ra utvecklings- och testmetoder vilket kommer
Jag tror att du som söker är högskoleutbildad
duktionsenhet Vi finns i Kista och sysselsätter
att återspeglas i dina arbetsuppgifter. Du får däromkring 800 personer av totalt ca 1400 anställ- och har kunskaper om IP teknologi och datanät• Vi söker dig som är erfaren inom systemerför gärna vara intresserad av programutvecklingsda vid Ericsson Radio Access AB. Fabrikens hu- verk.
ings- och/eller programmeringsområdet och som
och testmetodik samt ha erfarenhet från automavudsakliga verksamhet ärtillverkningav radiohar ett antal års erfarenhet av liknande arbete,
tiserade tester. Vi har som mål att man ska kunna
basstationertillmobilnät
Kontakta: Peter Wessel, 031-344 62 46,
men som vill prova på något nytt Du kommer att
rotera i olika roller allt efter önskemål och intrespeter.wessel@erv.ericsson.se, Patrik Bengtsson,
få arbete i tätt samarbete med övriga delar av utse. Våra system ställer stora krav på tillförlitlighet
vecklingsorganisationen för att både specificera
031-344 65 42, patrik.bengtsson@erv.ericsson.
• Du kommer att arbeta med utveckling av testoch säkerhet varför du bör kunna arbeta struktukrav på verktygen, att implementera dem samt
se. Ansökan: Ericsson Mobile Data Design AB,
plattform, mjukvara, mätmetoder, instrumentstyrrerat systematiskt och noggrant samt ha intresse

Personalavdelningen, St Sigfridsgatan 89, 412 66
GÖTEBORG, helena.andreasson@erv.ericsson.se.

ERICSSON TELECOM AB, NACKA STRAND

Test Configuration
Manager D/XNI
Do you want to develop your skills in Ericsson's
Datacom solutions? We are looking for people to
work with test and verification of our Network
Management solutions for Datacom Networks,
including Frame Relay, ATM and Multi-Protocol
Label Switching networks built on ATM and access switches. We develop products for Configuration, Performance, Fault and Security Management which are based on own development in
C++and Java and sources products.
• As the TCM, you will be the person responsible
for the lab, which includes planning, configuring
and ensuring availability of all harware and software releases. In addition controlling all new
purchasing of equipment You have either
previous experience of TCM or a genuine interest
and personal skills for keeping things in order. If
you send your application by e-mail, please send
a copy to Thomas.
Contact: Thomas Engbom, +46 8 422 0681, thomas.engbom@etx.ericsson.se. Application: TEST
CONFIGURATION MANAGER D/XNI, Ericsson Telecom AB, NA/ETX/D/H Siw-Britt Johansson, 131
89 Stockholm, siwbrittjohansson@etx.ericsson.se.

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.
• Som mikrovågskonstruktör kommer du att arbeta med att specificera, konstruera och verifiera
mikrovågsprodukter, ex.vis filter och combiners. I
arbetet ingår att bygga upp teoretiska modeller
av filtersystem som simuleras i våra utvecklingsverktyg. Goda möjligheter till vidareutbildning
finns. Utmanande arbetsuppgifter finns både för
dig med många års erfarenhet och för dig som är
nyutexaminerad.
Vi söker dig som är civilingenjör E eller F eller
motsvarande. Erfarenhet av mobiltelefoni i allmänhet och mikrovågsteknik i synnerhet är en
merit. Meriterande är även datorvana då en allt
större och viktigare del av konstruktionsarbetet
sker med hänvisning av simuleringsprogram. Vi
vill att du har goda kunskaper i engelska, både tal
och skrift. Som person är du initiativrik, ansvarsfull, drivande, öppen och har lätt för att samarbeta och knyta kontakter.
Kontakta: Magnus Marthinsson, 08-757 1571,
Bim Ahlström, personal, 08-757 1674. Ansökan:
Mikrovågskonstruktör till TDMA Ericsson Radio
Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93
Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se.

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA

Mikrovågskonstruktör
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA

Mikrovågskonstruktör
till TDMA
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd
och bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är verksamma inom radioaccess system
för trådlös telef oni, basstationer, antennära produkter och transmissionssystem för analoga och
digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet
finns i Kista och vi är idag ca 1400 anställda. Inom Ericsson är RSA känt som ett okonventionellt
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Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd
och bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är verksamma inom radioaccess system
för trädlös telef oni, basstationer, antennära produkter och transmissionssystem för analoga och
digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet
finns i Kista och vi är idag ca 1400 anställda. Inom Ericsson är RSA känt 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.

• Som mikrovågskonstruktör kommer du att arbeta med att specificera, konstruera och verifiera
mikrovågsprodukter, ex.vis filter och combiners. I
arbetet ingår att bygga upp teoretiska modeller
av filtersystem som simuleras i våra utvecklingsverktyg. Goda möjligheter till vidareutbildning
finns. Utmanande arbetsuppgifter finns både för
dig med många års erfarenhet och för dig som är
nyutexaminerad.
Vi söker speciellt dig som har erfarenhet från
produktion av filter- eller combiner för radiobasstationer, men har ett intresse av att utvidga
dina kunskaper mot utveckling.
Kontakta: Magnus Marthinsson, 08-757 1571,
Bim Ahlström, personal, 08-757 1674. Ansökan:
Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Personal,
Box 11, 164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se.

Kontakta: Rolf Ahlin, 08-757 0992, Pia Bolmgren
Svensson, personal, 08-585 341 35. Ansökan: Radiokonstruktör till RDU, Ericsson Radio Access
AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se.
•IMHBHHIinMnHHnUHUHIHnHHIHHi
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Mjukvaruingenjör Globalt MMI
Vore det inte kul att utbyta tankar och idéer med
Japan före frukost snacka med utvecklare i Europa mitt på dagen, för att sedan avrunda med en
videokonferens mot USA fram emot eftermiddagen? Vore det inte spännande att se sitt arbete
återanvändas i mängder av produkter och standarder över hela världen?

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA

Radiokonstruktör till RDU
Vår uppgift inom enheten RDU, Radio Design
Unit, är att utveckla kostnadseffektiva basstationsprodukter för cellulära mobiltelefonsystem. Enhetens huvudområden är: Radiobasstationsystem, primärt inom 400 MHz-bandet Produkter till radiobasstationer, utförda i Multi-Carrier
teknik, baserade på Software Radio konceptet
Effektförstärkare för radiobasstationer. Enheten
har en för Ericsson unik kompetens samlad kring
den nya Multi-Carrier tekniken, lång erfarenhet
av basstationsutveckling och väl inarbetade rutiner. Vi kombinerar den mindre organisationens
smidighet med en stor organisations styrka. Vi
står nu inför nya utmaningar och behöver fler
kollegor som kan delta i pågående och kommande utvecklingsprojekt
• Du kommer att arbeta med realisering av radiofunktioner på kretskort, verifiering av radiofunktioner på kretskortsnivå samt produktifiering
i nära samarbete med produktionsenheten.
Vi söker dig som är civilingenjör alternativt har
en gedigen erfarenhet inom området Vi vill även
att du har erfarenhet från konstruktion av radiofunktioner inom Mutti Carrier konceptet. Som
person är du initiativrik, har en god social förmåga samt har lätt att uttrycka dig i svenska och
engelska.

• Vår grupp har förmånen att få arbeta med objektorienterad grafik och se till att denna SW återutnyttjas maximalt i koncernen. Genom att omstrukturera, skriva ny kod, både genom studier
och genom att själva bygga mjukvaruprototyper,
gör vi värdefulla insatser för vår SW arkitektur i
Ericssons mobiltelefoner. Vi har en mycket spännande tid framför oss, där mobiltelefoni- och datorvärlden möts. Här finns det gott om utmaningar för duktiga mjukvaruingenjörer. Som t ex hur vi
gör mjukvaran i telefonen så robust att den kan
köras i vilken telefon som helst oberoende av
standard, kompilator, HW-miljö, grafikstöd.
Du bör vara minst civilingenjör eller motsvarande, med mjukvarubakgrund. VI behöver både
programmerare för utveckling, integration, prototyping såväl som bredare ingenjörer för studier
och utredningar. Vi har viss möjlighet att utforma
tjänsten för att passa din kompetens. Det är en
klar merit om du har kunskap och/eller erfarenhet av realtidsprogrammering på systemnivå.
Andra områden som är meriterande är kompilatorer, objektorientering, mjukvaruarkitektur samt
små operativsystem. Du bör behärska C/C++
samt gärna UML
Kontakta: Jan Swietlicki, 046-19 41 87, jan.swietlicki@ecs.ericsson.se, lb Green, 046-19 37 98,
ib.green@ecs.ericsson.se. Ansökan: Mjukvaruingenjör - Globalt MMI,Ref. G065, Ericsson Mobi-

"Investera i dig själv och i framtidens system"
Vi söker dig som vill arbeta i en framtidsmiljö, där det firms tekniska
utmaningar i en internationell miljö och gott stöd från ledningen.
Vi står nu inför en kraftig expansion där vi har en rad öppna positioner och vi kan även erbjuda hela grupper intressanta uppdrag.
Vi arbetar med 3:e generationens Core Network för UMTS/
GSM inom MSC och HLR noderna och deltar nu bl a i plattformsbyte från AXE 10 till TelORB. Det inbegriper vid sidan av
nya programspråk såsom C++ och Java även nya metoder och verktyg
för Configuration Management, Clear Case. Arbetet sker i nära samarbete med en rad internationella Local Design Centras vilket innebär möjligheter till resor om det passar den personliga situationen.
Vårt framgångsrecept är situationsanpassat personligt ledarskap. För oss är det viktigt att alla medarbetare utvecklas individuellt på samma gång som vi som ett lag levererar kvalificerade
produkter. Vi tror på, kraften och förmågan hos varje medarbetare,
att effektivt sammanfoga våra ansträngningar till ett lagarbete
och att arbeta utefter en långsiktig strategiför Design Centret.
Nedan följer ett urval av de lediga tjänsterna, självklart finns
det möjlighet att anpassa dina blivande arbetsuppgifter efter din
kompetens och din bakgrund.

Systemutvecklare
Ref.nr. KO202
Som systemutvecklare arbetar du med utveckling
inom GSM/UMTS genom deltagande i internationella
projekt. Arbetet är beroende av din kompetens och
kan inbegripa allt från tekniska utredningar och systemering till detaljkonstruktion av specifika funktioner.
Kontaktpersoner: Boo Shin, tel 08-719 93 56
boo.shin@era.ericsson.se
Eva Kongshöj, tel 08-719 75 53
eva. kongshöj @era.ericsson.se

Test & Verifiering
Ref.nr. K O 169
Arbetsuppgifterna omfattar förutom att testa och
verifiera den funktionalitet som implementeras i vår
design även testanalyser och utredningar rörande test
typ automatiserad testning. Arbetet sker i huvudsak
i simulerad miljö på unix arbetsstationer.
Kontaktperson: Stefan Englund, tel 08-719 91 80
stefan.n.englund@era.ericsson.se

Systemledning
Ref.nr. KO042
I systemledningssektionen arbetar du framför allt
med systemfrågor och utredningar i tidiga faser. På
samma gång arbetar vi som ett lag vilket innebär att
du har möjlighet att följa med i utvecklingsprocessen
och se resultatet av ditt arbete i tidiga faser.

VV är placerade vid Älvsjö station. Gemensamt för de efterfrågade tjänsterna är att de kräver ett öppet sinne,

viljan

att göra något konkret och goda kunskaper i engelska.

Är

du beredd på att satsa din tid hos oss så kommer vi att satsa
på dig oberoende av bakgrund

och

grundförutsättningar.

För mer information se vår hemsida
http:llerasouth.ericsson.se.

Ansökan skickas märkt med ref.nr till:
Ericsson Radio System AB
LX/HS Ann Beer
164 80 STOCKHOLM
ann.beer@era.ericsson.se

Kontaktperson: Henrik Malmström, tel 08-7199845
henrik.malmstrom@era.ericsson.se

Chef— Systemledning
Ref.nr. K O I 17
Till en av våra systemledningssektioner söker vi en
chef. Det är för den här tjänsten viktigt att du har en
bra teknisk insikt och förståelse på samma gång som
du är den engagerade ledaren och visionären.
Kontaktperson: Henrik Malmström, tel 08-719 98 45
henrik.malmstrom@era.ericsson.se

Make yourself heard.

ERICSSON

^
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le Communications AB, Personalenheten 221 83
LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.

nande tid framför oss, där mobiltelefoni- och da- bile Communications AB, Personalenheten, 221
Kontakta: Johan Sundqvist 08-585 319 48, jotorvärlden möts. I den korsningen finns det
han.sundqvist@era.ericsson.se, Anna Lindvall,
83 LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.
många tekniska utmaningar, där behovet av gepersonal, 08-404 76 62, anna.lindvall@era.ericsnomtänkta och smarta mjukvarulösningar är
son.se. Ansökan: Koordinering av Hårdvaruflödet
stort Som t ex vilka PC-applikationer är det möj- ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
ref nr R/HM283, Ericsson Radio Systems
ERICSSON RADIO ACCESS AB. KISTA
ligt att skala nertillen mobiltelefon? Vad har sluABKI/ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 80 STOCKtanvändaren för nytta av telefonens datakomHOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se.
Labing/Verif.ing
Radiokonstruktör
munikation? Hur mycket multimedia features
EMC till RDU
till
WCDMA
kan integreras i en telefon?
Vår uppgift inom enheten RDU, Radio Design
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkändERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
Unit, år att utveckla kostnadseffektiva basstation-• Just nu behöver vi förstärkning i vårt multimeoch bred kompetens inom trådlös kommunika- HUMLA
sprodukter för cellulära mobiltelefonsystem. En- dia-forskningsprojekt Våra telefoner får allt bättre
tion. Vi är verksamma inom radioaccess system
hetens huvudområden är: Radiobasstationför trådlös telefoni, basstationer, antennära pro- C++ Programmerare
CPU-kraft och hastigheten för dataöverföring till
system, primärt inom 400 MHz-bandet Produk- fasta nätet kommer att öka påtagligt Det innebär
dukter och transmissionssystem för analoga och
Ericsson Mobile Communications AB i Kumla är
ter till radiobasstationer, utförda i Multi-Carrier möjligheter att bygga applikationer för multimedigitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet
Ericssons störstatillverkningsenhetoch industriateknik, baserade på Software Radio konceptet dia-streaming, tex. musikspelare, intemetradio,
finns i Kista och vi är idag ca 1400 anställda. Inliserar ochtillverkardigitala mobiltelefoner i
Effektförstärkare för radiobasstationer. Enheten digitalkamera, videoklipp och i förlängningen viom Ericsson är RSA känt som ett okonventionellt
mycket stora volymer. Till avdelning Teknik &
har en för Ericsson unik kompetens samlad kringdeo- och bildtelefoni.
men resultatinriktat företag. Så vill vi fortsätta att
Kvalitet hör sektionen Maskin & Underhållsteknik
den nya Multi-Carrier tekniken, lång erfarenhet
vara. Vår kultur bygger på att vi klarar det omöjsom främst arbetar med integrering av produkDu bör vara minst civilingenjör eller motsvaranav basstationsutveckling och väl inarbetade rutiliga, det som ingen förut har gjort Vi säger om
tionsutrustning i produktion. Detta omfattar konde med mjukvarubakgrund. VI behöver både proner. Vi kombinerar den mindre organisationens
oss själva att vi är fryhänta, snabbfotade, jordnästruktion, inköp,tillverkningoch support av programmerare för integration och prototyping såväl
smidighet med en stor organisations styrka. Vi
ra, kundnära och uppfinningsrika. Det handlar
duktionsutrustning, enligt behov från produktion
som bredare ingenjörer för studier och utredstår nu inför nya utmaningar och behöver fler
verkligen om passion för det vi gör.
och projekt Gruppen Maskinteknik arbetar bl a
ningar. Vi har viss möjlighet att utforma tjänsten
kollegor som kan delta i pågående och kommed konstruktion, programmering och automaför att passa din kompetens.
mande utvecklingsprojekt
tion.
• Som ansvarig för vårt verifieringslab (ANP-deDet är en klar merit om du har kunskap och/ellar för WCDMA) kommer du att arbeta med att
ler erfarenhet av realtidsprogrammering på
hålla ordning på våra matplatser, bygga upp nya
• Du kommer att arbeta med realisering av mixsystemnivå. Andra områden som är meriterande
• Vi söker nu två mjukvaruutvecklare/programmätplatser/testhjälpmedel samt inköp av instrued-signal radioelektronik på kretskort, verifiering
är datorgrafik, datakommunikation och multimemerare. I Din tjänst kommer Du att arbeta självment och övrigt material. Vidare kommer du att
på kortnivå, produktifiering i nära samarbete
dia i allmänhet
ständigt såväl som i projekt som leds av Teknik &
arbeta med verifiering av produkter. Då vi planemed produktionsenheten. I arbetsuppgifterna inKvalitetsavdelningen. Dina arbetsuppgifter kan
rar att utöka produktantalet samt även utöka labgår även utvärdering av analog/digital- och digiKontakta: Christer Sandahl, 046-19 37 25, chrisinnebära mjukvaruutveckling i PC-miljö, för att
bet är det viktigt att du kan hålla flera bollar i luftal/analog omvandlare.
ter.sandahl@ecs.ericsson.se. Ansökan: Mjukvarustyra en maskin eller process, eller förändring av
ten.
VI söker dig som är lägst högskoleingenjör
ingenjör - Multimedia, Ref. G042, Ericsson Mobibefintlig programvara till densamma.
(120 p) alternativt har flera års erfarenhet inom
Vi söker dig som är gymnasie- eller högskolele Communications AB, Personalenheten, 221 83
VI söker Dig som har en teknisk högskoleexaradiokonstruktion. Vi vill även att du har erfareningenjör och har erfarenhet som labingenjör
LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.
men eller examen från 4-årig teknisk linje på
het från elektronik och radiokonstruktion på
och/eller verifiering av radio. Kunskaper inom
gymnasiet med erfarenhet av programmering.
kretskortsnivå samt kunskap om EMC (Electro
elektronik, IT och elkraft är önskvärt. Som person
Dina kunskaper och erfarenheter finns inom någMagnetic Compatibility). Som person är du initiaär
du
ordningsam,
har
lätt
för
att
arbeta
i
grupp
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
ra av följande områden: Visual C++, C++, PLC eltivrik, utåtriktad samt har en god social förmåga.
samt
har
ett
stort
teknikintresse.
LUND
ler realtidsprogrammering. Har Du kunskaper i
maskinstyrning och automation är det naturligtvis
Kontakta: RoH Ahlin, 08-757 09 92, Pia BolmgKontakta: Pekka Urmio, 08-757 16 42, Bim
en fördel. Vi tror att Du som person är noggrann,
Test- och mätingenjör
ren Svensson, personal, 08-585 34135. Ansökan:
Ahlström, personal, 08-757 16 74. Ansökan: Laflexibel och har en mycket god samarbetsförmåJobbar Du med provning? Gillar du högt tempo
Radiokonstruktör EMC till RDU, Ericsson Radio
bing/Verif.ing till WCDMA.
ga. Vi tror också att Du trivs att arbeta i en rr iljö
och nya utmaningar? Vill du vara med och prova
Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93
med högt tempo och snabba förändringar.
framtidens mobiltelefoner ochtillbehör?Nu beStockholm, jobb@rsa.ericsson.se.
höver vi förstärkning med en provingenjör till
Verifieringsingenjör
vårt mekaniklaboratorium i Lund.
Kontakta: Torbjörn Garberg, 019-58 46 26 eller
till WCDMA
070-657 46 26,
Mikrovågskonstruktör
Torbjorn.Garberg@ecs.ericsson.se. Ansökan: C++
• Som verifieringsingenjör ansvarar du för att
• Dina arbetsuppgifter blir främst att planera, uttill RDU
Programmerare, Ericsson Mobile Communicatesta nyutvecklade produkter som ska uppfylla
föra och rapportera mekaniska tester på mobiltetions AB, CP/TH Gwen Anderson, Box 901 692
ställda krav. I ett utvecklingsprojekt innebär det
• Arbetet som mikrovågskonstruktör omfattar
lefoner och tillbehör i syfte att verifiera produkt29 KUMLA, gwen.anderson@ecs.ericsson.se.
att verifieringsarbetet ska planeras, testmetoder
upprättande av konstruktionsspecifikationer, sikvalité. Testutrustning som du kommer att jobba
utvecklas, specifikationer skrivas, testmiljön utmuleringar, framtagning av prototyper, verifiering
med är t ex testriggar, klimatkammare, vibratorer,
vecklas och därefter ska själva testarbetet utföras
av prestanda mm fram till färdig produkt i löpanmätmaskiner och elektriska mätinstrument I arERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
och resultatet ska dokumenteras och arkiveras.
de produktion. Konstruktion av mikrovågskretsar
betsuppgifterna ingår även underhåll och viss utDu kommer i utvecklingsprojektet att ha ett nära
och enheter inom frekvensområdet 400 MHz-2
veckling av testutrustning. De flesta tester utförs i
samarbete med radiosystemingenjörer, konstrukWAP - Methods and Tools
CHz.
vårt eget laboratorium, men kontakter med
törer och övriga verifieringsingenjörer.
Du har en akademisk examen med inriktning
andra laboratorier, även internationellt förekomResponsible
på mikrovågsteknik. Erfarenhet av småsignalDu är minst högskoleingenjör med inriktning
mer också.
Ericsson
is one of the original founders of the
mot elektronik eller telekommunikation. Du har
mikrovågskretsar och simulering i EESOF är meriVi söker en självgående, flexibel och praktiskt
WAP specifications, and a major player in the
erfarenhet av mobiltelefoni, praktisk radioteknik
terande. Som person har du lätt för att arbeta i
lagd person. Din bakgrund är mellaningenjör elWAP area. The Ericsson WAP Program is responeller mätteknik. Du är noggrann, drivande, uthålteam, men även förmågan att arbeta självstänler motsvarande, med några års erfarenhet av
sible for the development of the WAP infrastruclig, talar och skriver svenska och engelska obedigt Du tycker om att lösa problem och sedan
mekanisk provning och arbete i utvecklingslaboture. This includes product development pre-stuhindrat och du har ett stort intresse för vårt tekniimplementera lösningarna.
ratorium. Kunskaper inom miljötålighetsteknik,
dies, future development of the WAP specificakområde.
uppmätning och kvalitetsteknik är meriterande.
tions, and more. Within our unit in Kista, we deAll
rapportering
sker
på
engelska,
som
vi
förutsätKontakta: Karl-Göran Nygren, 08-757 1752. Pia
velop a WAP Gateway and WaplDE. WAP Gateter
att
Du
behärskar.
Bolmgren Svensson, personal, 08-585 34135.
Kontakta: Pekka Urmio, 08-757 16 42, Bim
way connects the mobile network with Internet
Ansökan: Mikrovågskonstruktör till RDU, Ericsson
Ahlström, personal, 08-757 16 74. Ansökan: Veriand WaplDE is a development environment that
Radio Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11,
fieringsingenjör till WCDMA, Ericsson Radio AcKontakta: Per Castensson, 046-19 35 71,
facilitates the creation of mobile services based
164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se.
cess AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93
per.castensson@ecs.ericsson.se. Ansökan: Teston WAP.
Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se.
och mätingenjör, Ref. G062, Ericsson Mobile
These products are built using standard comCommunications AB, Personalenheten, 221 83
Radiochef till Radio Design
ponents based on open development platforms
LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.
such as Windows NT, C++ and Java. We work in
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
• Du kommer att arbeta som chef för en enhet
projects that last for 6-9 months, where it is easy
på ca 10 personer som ansvarar för radiokonto get an overview of the whole product developKoordinering av
struktion och radioverifiering av NMT, TACS och
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
ment process, from customer requirement analyGSM radiobasstationer.
LUND
Hårdvaruflödet
sis to product installation. Would you like to join
VI söker dig som är civilingenjör eller motsvaus creating the new Mobile Internet?
Vår enhet för Bredbandiga Radionät Product
Utvecklingsingenjör rande. Du har erfarenhet från arbete som linjeUnä Wideband Radio Network, utvecklar nya
chef för teknisk enhet eller projektledning av utMekanik
system och produkter för Ericssons bredbandiga • We are looking for a person who can take revecklingsprojekt gärna inom telekommunikation.
Våra mobiltelefoner består av många mekaniska mobiltelefonsystem. Systemen bygger pä bred- sponsibility for the maintenance and further deSom person har du goda ledaregenskaper, intresdetaljer där flera av dem är synliga för använda- bandig CDMA (WCDMA) radioteknologi och ATM velopment of our SW engineering process. This
se av teknikframförhällning, helhetsyn, affärsmäsren. Utseende och design är därför av stor bety- transmission. VI har startat arbetet med kommer- responsibility also includes investigating new
sigt tänkande och förmåga att skapa kontakter
delse. Flera detaljer är gränssnitttillelektroniken siella produkter för WCDMA inom produktenhe- tools and methodologies that could help us to
över organisationsgränser.
ten och behöver nu förstärkning. Vi söker Dig
t ex kontakter där aspekter som tålighet i olika
continuously refine our SW engineering process.
som är villig att pröva nya utmaningar och som
miljöer är viktigt Materialen vi arbetar med år
Kontakta: RoH Ahlin, 08-757 09 92, Pia Bolmgfrämst formsprutad plast men även gjuten mag- gillar många kontaktytor.
ren Svensson, personal, 08-585 341 35. Ansökan:
Contact: Karolina Philippi, 08-404 2523. Applicanesium samt formad och bockad plåt är vanligt
Radiochef till Radio Design, Ericsson Radio Action: WAP- Methods and Tools Responsible AVförekommande. Ytbehandlingar av olika slag är
• Vårt mål är att få produkten på marknaden, du
cess AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93
19/00, Ericsson Radio Systems AB,
också vanligt Arbetet bedrivs i projektform varför
kommer att bidra till detta genom att hålla ordStockholm, jobb@rsa.ericsson.se.
KI/ERA/AV/HS, 164 80 STOCKHOLM, britt-matempot kan vara högt men samtidigt mycket stining och reda samt verka för kommunikation
rie.olsson@era.ericsson.se.
mulerande. Atttillsammansi ett team med måmellan enheterna. Du kommer att arbeta med
linriktat arbete skapa en produkt är mycket enkoordinering av hårdvaruflödet Detta innebär
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
gagerande. I Ditt arbete använder du Unigrapdagliga kontakter med produktion, inköp, våra inLUND
ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ
hks och modellerar allt med solider i 3D.
tegrerings- och verifieringsingenjörer samt alla
konstruktionsavdelningar som är spridda över
Mjukvaruingenjör norra Europa. Det blir din uppgift att skapa och
• Du har också ett nära samarbete med såväl
Ericsson Utvecklings AB är ett fristående bolag
Multimedia
underhålla kontakterna mellan dessa verksamheunderleverantörer som Ericssons tillverkande eninom Ericssonkoncernen. Vi förser Ericsson och
ter. Arbetet innebär att du bör ha skinn på näsan
Ar du fascinerad av ny teknik och dess möjlighe- heter, varför goda kunskaper i engelska är en
dess kunder med plattformsprodukter för teleoch förmåga att sätta dig in i verksamheternas
ter? Vill du vara absolut först på plan när det gäl- förutsättning. Din bakgrund är ingenjör, gärna
kommunikation, telekommunikationstjänster och
olika
behov.
Din
arbetsdag
kommer
att
präglas
av
högskola,
med
erfarenhet
av
mekanikkonstrukler nya mjukvaruteknologier för våra mobiltelefoutvecklingsstöd. Ericsson Utvecklings AB ansvarörelse
och
förändring
och
du
måste
kunna
vara
tion
helst
i
formsprutad
plast
Erfarenhet
av
CAD
ner? Då är vår grupp något för dig. vi har förmårar för den fortlöpande utvecklingen avAXEmed
på
snabba
puckar.
nen att fä arbeta med nya mjukvaruteknologier är ett krav. Som person är du idérik, stresstålig
systemet som är världens mest installerade teleinnan de ens ingår i konkreta produktplaner. Ge- och har lätt för att samarbeta.
Förmåga att arbeta självständigt och i grupp är
fonisystem, samt andra basprodukter inom telenom att sätta oss in i nya tekniker, både genom
nödvändiga egenskaper. Ericssons koncernspråk
kommunikation för mobil, fast och bredbandstudier och genom att själva bygga
är
engelska.
Erfarenhet
av
vår
företagskultur
är
en
Kontakta: Peter Södergren, 046-19 32 58, pesprodukter. Du finner oss i Älvsjö, strax söder om
mjukvaruprototyper, röjer vi mark för ny teknik i
stor tillgång i arbetet, men inget absolut krav.
ter.sodergren@ecs.ericsson.se. Ansökan: UtveckStockholm.
Ericssons mobiltelefoner. Vi har en mycket spänlingsingenjör - Mekanik - Ref. G063, Ericsson Mo-

Lab-IS/IT

• VI söker nya medarbetare som ska hjälpa oss
att utveckla och administrera datormiljön i våra
labb där bl.a. de centrala delarna av AXE-systemet utvecklas. Arbetet kommer att i huvudsak
beröra TCP/IP, X.25 (Eripax), Unix (True64, Solaris2, applikationer) och PC (HW, win98/NT, applikationer).
Du har minst fyraårigt tekniskt gymnasium eller
likvärdig utbildning samt goda kunskaper inom
PC/UNIX/NT. Du har gedigen praktisk erfarenhet
av att arbeta med PC-teknik. Vi söker en självgående person som kan strukturera sitt arbete, är
stresstålig och har lätt för att samarbeta med
andra.
Kontakta: Håkan Löfberg, 08-727 3595,
Hakan.Lofberg@uab.ericsson.se. Ansökan: LabIS/IT, Ericsson Utvecklings AB, Birgitta Friis, Box
1505 125 25 Älvsjö, birgitta.friis@uab.ericsson.se.

Vi vänder oss främst till dig som håller på att ta
din examen. Vill du arbeta med det senaste och
med det som ännu inte finns? Du kommer till en
miljö där den senaste tekniken utvecklas. Som en
i Real-Time Characteristics-gänget styr du att våra
produkter har hög kapacitet och tillförlitlighet
samt att de tål att överbelastas. Du kanske är
med och tar fram dimensioneringsregler för nya
produkter eller med hjälp av trafikmodeller simulerar nya system. Trainee-light är nog ett nytt begrepp.
Vi erbjuder dig något utöver än en vanlig anställning. Du anställs på avdelningen Real-Time
Characteristics. Under dina första 15 månader
varvas utbildning och praktik. Du roterar inom avdelningen och får prova på olika uppgifter. Som
en del i programmet ingår även 12 veckor i ett
annat Ericsson-företag, kanske utomlands. Det fina är att du själv i stor utsträckning kan påverka
utformningen på trainee-light programmet. Det
beror på din läggning och ditt intresse.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING

Teknikinformatör
Center for Wireless Internet Integration medverkar i flera av de framtidsprojekt som uppstått i
mötet mellan telekom- och dataindustrin. Vår
specialitet är att snabbt förädla nya idéer ull
kompletta produkter som kunderna behöver, färdiga förproduktion och försäljning. För att kunna
arbeta effektivt med kompletta lösningar har enheten, trots att den är relativt liten, kompetens
inom många olika områden från systemarkitektur och inköp via elektronik- och mekanikkonstruktion till programmering på alla nivåer, dokumentation, support, utbildning och industrialisering. Idag arbetar vi bland annat med produktledning och utveckling av framtidens bredbandsteknologier där vi ansvarar för olika typer av accesspunkter mot internet
• Arbetet kräver att vi noga följer teknikutvecklingen på området vilket gör att vi agerar internationellt och i nära samarbete med våra underleverantörer i USA. En av de accesspunkter vi utvecklar är e-boxen som gör det möjligt att skapa
smarta hem där utrustningen går att styra och
kontrollera på distans. Ett annat exempel är modem för snabb dataöverföring via befintliga fasta
telenät. Dessa produkter innefattar arbete med
den allra senaste tekniken inom telekommunikation och internet som till exempel IP-telefoni,
ADSL, Bluetooth, 100Base-SX (fiber), VLAN och
utveckling av tjänster i Java. Det är till detta område vi nu söker förstärkning.
Som teknikinformatör tar du fram dokumentation för våra kunder, på de system vi utvecklar.
Detta arbete löper parallellt med utvecklingsarbetet av produkterna. Det medför att vi har ett nära
samarbete med utvecklingsprojekten.
Du har ett stort intresse för språk och tycker att
det är roligt att skriva. Ny teknik gör dig nyfiken
och driver dig att lära dig mer om den. Vi ser gärna att du har erfarenhet av teknisk dokumentation eller är utbildad inom området. Kan du hantera XML och vårt dokumentationssystem Documentor är det ett plus. Det är viktigt att du behärskar engelska i såväl tal som skrift men i vardagslag talar vi förstås svenska.
Kontakta: Lena Hammersberg, 013-32 23 42, lena.hammersberg@era.ericsson.se, Johan Törnquist, 013-32 21 90, johan.tornquist@era.ericsson.se, Ann-Christin Forssell, Personal, 013-32 22
19, ann-christine.forssell@era.ericsson.se. Ansökan: Teknikinformatör 0003, Ericsson Radio
Systems AB, Att: Anette Kindvall, Box 1885, 581
17 Linköping, anette.kindvall@era.ericsson.se.

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ

Trainee - light M/L
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 AXEsystemet som är världens mest installerade telefonisystem, samt andra basprodukter inom telekommunikation för mobil, fast och bredbandsprodukter. www.ericsson.se/SE/uab
• Vill du vara med och bygga framtidens nätverk
och system? Håller du på att ta din examen med
inriktning mot telekommunikation? Vill du rivstarta din yrkeskarriär? Ericsson Utvecklings AB (UAB)
är Ericssons hårda kärna. Vi skapar plattformarna
och strukturerna som övriga bolag inom koncernen behöver för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga produkter. Vi som jobbar med Real-Time
Characteristics ser till att Ericssons system har bra
reartidsegenskaper.
Vi söker ett antal civilingenjörer som vill rivstarta sin yrkeskarriär och bli trainees på avdelningen. Gemensamt är att traineeplatsen ger dig möjlighet att prova på olika typer av arbetsuppgifter.
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Kontakta: Ewa Kowalska, 08-727 2546,
ewa.kowalska@uab.ericsson.se. Ansökan: Trainee-light M/L, Ericsson Utvecklings AB, Birgitta
Friis, Box 1505 125 25 Älvsjö,
birgitta.friis@uab.ericsson.se.
•NMNRHMtailllNIQMNMaflMaMMHH
ERICSSON ERISOFT AB, SKELLEFTEÅ

System Manager
Access Network
EPL/X/M has since this year the full responsibility
for Switching development of the CMS30 system
to Japan. With the introduction of ATM and IP
transmission techniques into PDC (and UMTS),
the network architecture and topology is considerably altered.
• We are now looking for a System Manager
with responsibility of access network solutions
that we develop for the CMS30 system. As a
system manager you will work with early analysis, pre studies, requirement definition and follow up of them within the data communication
area. Experience of mobile telephony, ATM,
SDH/PDH protocols or similar is needed.
You have a Master of Science degree in engineering or equivalent. You have the ability to
quickly get a system overview of complex technical problems and you like being a coordinating
force.
Contact: Anders Essner, +46 910 731 867 (office), +46 70 513 5619 (mobile),
Anders.Essner@epl.ericsson.se. Application:
System Manager Access Network.

System Manager DataCom
• We are now looking for a System Manager
with responsibility of data communication solutions that we develop for the CMS30 system. As a
system manager you will work with early analysis, pre studies, requirement definition and follow up of them within the data communication
area. Experience of mobile telephony, mobile datacom and data communication protocols or similar is needed.
You have a Master of Science degree in engineering or equivalent You have the ability to
quickly get a system overview of complex technical problems and you like being a coordinating
force.
Contact: Anders Essner, +46 910 731 867 (office), +46 70 513 5619 (mobile),
Anders.Essner@epl.ericsson.se. Application:
System Manager DataCom, Ericsson Erisoft AB,
Att: Ola Pettersson, 932 83 URSVIKEN, Ola.N.Pettersson@epl.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Dimensioning
Engineers UMTS
In the new organisation ofERA/LN, a Bid Management unit has been created, LN/R. The unit is
responsible for the preparation of all proposals
to future UMTS operators. We expect to receive
in the order of 200 RFI: s or RFQ: s during the
forthcoming two years. We believe the Dimensioning responsible should sit close to Sales during
the Bid-stage. In order to cope with all this work,
we need more competent people for the UMTS
Network Dimensioning. The Dimensioning covers
all areas of the UMTS Network, i.e. the UTRAN,
the Ttonsmission and the Core Network areas.
• The UTRAN dimensioning consists of the following activities: Plan and execute all necessary
dimensioning activities (RNC, access network
etc) Guide customers in planning for the migration from GSM, GPRS, EDGE. Assist in cost estimations. You will be part of the proposal team,

and responsible for the UTRAN part of the proposal. We are looking for Cell Planners who have
experiences from GSM, TDMA and/or IS-95
systems. You will be trained to dimensioning the
UTRAN by attending theoretical courses and On
the Job training. You will be also working together with our local companies. English is mandatory. You will be stationed in Kista This work is an
excellent platform for future work in the UMTS
arena. Your personnel UMTS network, as well as
all the Cell Planning, product and market knowledge acquired during the proposal work will give
you excellent possibilities to choose new paths in
your career.
The Core Network dimensioning consists of the
following activities: Plan and execute all necessary dimensioning activities of the Transmission
System and the nodes in the Core Network, including both the CSS and PSS. Perform capacity
calculations of the nodes. Guide customers in
planning for the migration from GSM to UMTS.
Assist in cost estimations. You will be part of the
proposal team, and responsible for the Core
Network transmission and node part of the proposal.
We are looking for Switching and Transmission
engineers who have dimensioning experiences
from GSM, TDMA and/orlS-95 systems. You will
be trained by attending theoretical courses and
On the Job training.
You will be also working together with our
local companies. English is mandatory. You will
be stationed in Kista This work is an excellent
platform for future work in the UMTS arena. Your
personnel UMTS network, as well as all the Cell
Planning, product and market knowledge acquired during the proposal work will give you excellent possibilities to choose new paths in your career.
Contact: Stig Hemström, + 46 8 757 10 70,
stig.hemstrom@era.ericsson.se. Application: DIMENSIONING ENGINEERS UMTS, Ericsson Radio
Systems AB, KI/ERA/LN/HA Lise-Lotte Ramneby,
164 80 Stockholm, lise-lotte.ramneby@era.ericsson.se.

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB,
KARLSKRONA

Mobile Positioning
Ericsson Software Technology AB utvecklar produkter och tjänster med den senaste tekniken inom mobiltelefoni, företagskommunikation och
programvaruteknik. Vi är ett ungt och expansivt
företag med ca 800 anställda. Huvudkontoret
finns i Karlskrona men vi har också kontor i 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 ansvarar för
att hitta och fostra nya idéer åt Ericsson. Idag ansvarar New Solutions för Positionering (MPC),
Wireless Telematic Solutions, EPK Research & Innovations och Integration av WAP gateway. Vi
jobbar med integration, industrialisering, supply
och support inom Telematik och Mobil positionering. Mobile Positioning System är en helt ny,
spännande produkt Den används för att positionsbestämma nödställda som ringt 112 eller
guida bilister till närmaste bensinmack eller restaurang. Åkerier och taxibolag kan erbjuda sina
kunder snabbare service. Användningsområdena är nästan obegränsade, speciellt när vi ska
integrera Telematik och WAP. Det enda som
krävs av slutkunden är en vanlig mobiltelefon.

jects; requirement analysis, overall system design and system characteristics.
• You will be responsible for completing pre-studies and act as the technical expert for customer
solutions. The applicant is to have 5+ years experience of complex software projects, software
engineering an possess a sound knowledge of
Network Management products and standards,
and data communications. The applicant should
also be fluent in English, self-motivated with leadership experience. If you send your application
by e-mail, please send a copy to Peter.
Contact: Peter Pierrau, +46 8 422 0684, peter.pierrau@etx.ericsson.se. Application: SYSTEM LEADERS D/XNT.

Designers D/XNT
• The design unit in Nacka is responsible for
building our MMS software framework. There are
many areas including; network mirroring databases, security management installation etc. Our
responsibilities also include developing and
maintaining applications within the Performance
and System Management areas.
Our focus is the Ericsson broadband switch
AXD301 and some of its most important access
switches for ATM and FR. Our development
teams are small, enabling them to work with
everything from requirement analysis to testing
of the software. Ideally, the applicant will have interest/experience in some of the following: Unix,
C++, Java, SNMP. DBTools.h++, Perforce, Purify,
Testcoverage, Quantify and UML If you send your
application by e-mail, please send a copy to Peter.
Contact: Peter Pierrau, +46 8 422 0684, peter.pierrau@etx.ericsson.se. Application: DESIGNERS
D/XNT.

Engineering D/XNT
• The engineering unit in Nacka have the responsibility to develop and maintain,
products/solutions for operations of ATM, Frame/Relay and MPLS networks within the MMS
product family, Multiservice Management Suite.
The strategy is to focus on in-depth support for
AXD 301 subnetworks operations, but also to
support basic operations for the most important
access products. The unit needs to be re-inforced
with more skilled people. If you send your application by e-mail, please send a copy to Peter.
Contact: Peter Pierrau, +46 8 422 0684, peter.pierrau@etx.ericsson.se. Application: ENGINEERING DANT, Ericsson Telecom AB, NA/ETX/D/H
Siw-Britt Johansson, 131 89 Stockholm, siwbritt.johansson@etx.ericsson.se.

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ
Vår enhet inom företaget utvecklar produkter för
switching på olika plattformar (t ex AXE, ATM,
IP). Vi har ett nära samarbete med våra dotterbolag runt om i världen, vilket ger möjlighet till
internationella kontakter. Det finns även goda
möjligheter till jobbrotation samt personlig utveckling. Vi har nu flera mycket spännande och
roliga utmaningar framför oss och behöver därför expandera med fler systemledare, och trouble-shooters.

System Ledare
• Vi söker nu en person som ska vara områdesansvarig för Mobil Positionering. Vi håller på
och startar upp ett verksamhetsområde som skall
ansvara för integration, testning, verifiering, supply och support för produkten Mobile Positioning
System (MPS). Första kommersiella leveransen
har gjorts, och fler leveranser är på gång.
Vi söker Dig som vill ta ansvar för, driva och utveckla vår verksamhet inom Mobil positionering.
Du bör ha erfarenhet inom INDUS, Supply och
Support samt ha förmågan och erfarenheten av
att leda en grupp människor. Du kommer att ansvara för all koordinering, planering samt uppföljning gentemot vår uppdragsgivare BSS. Idag är
10 personer involverade inom MPS på vår enhet

• Som systemledare kommer du att vara verksam inom hela utvecklingscykeln med viss fokusering på de tidiga faserna. Arbetsuppgifterna berör i huvudsak programvaruaspekter och omfattar bl.a. kravhantering, utredningsarbete och stöd
åt pågående projekt ofta i samarbete med våra
kunder.
Du har även möjlighet att fungera som gruppsammanhållande, dvs leda och fördela uppgifter
inom ett team. Som trouble-shooter är du verksam i ett team med ansvar för produktsupport
gentemot våra kunder. I arbetet som i huvudsak
berör programvara, ingår att analysera och identifiera orsaken till rapporterade störningar samt att
hjälpa till med korrigeringar och verifieringar.

Kontakta: Mikael Nilsson, 0455-39 5093 eller
070-310 5093, mikael.nilsson@epk.ericsson.se.
Ansökan: MPS 0003, Ericsson Software Technology AB, Human Resources, Annika Larsson, Box
518, 371 23 KARLSKRONA, job@epk.ericsson.se.

Kontakta: Stefan Larsen, 08-727 4365, stefan.larsen@uab.ericsson.se. Ansökan: X/RH-OO, Ericsson Utvecklings AB, Birgitta Friis, Box 1505 125
25 Älvsjö, birgitta.friis@uab.ericsson.se. Ericsson
Radio Systems AB, ERA/LRG/NS Cecilia Jettel,
131 89 STOCKHOLM, ceciKa.jettel@ericsson.com.

ERICSSON TELECOM AB, NACKA STRAND

System Leaders D/XNT
As a System Leader you will act as the technical
expert for the development of our Network Management solutions. Typical activities will include
the leading and coordination of engineering pro-

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, NACKA
STRAND

System designer O&M
Vill du vara med och utveckla Ericssons nya
plattform för tredje generationens mobiltjänster
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samt IP Routers och Media Gateways? Vi utvecklar nu Tredje Generations (3G) mobilplattform.
På vår sektor i Nacka Strand arbetar ungefär
250 personer med utveckling av ett realtids
plattform, baserat pä den senaste teknologin.
Systemet är grunden för våra 30 mobilsystem
och kommer att vara flexibelt nog att hantera
både ATM och IP.

Kontakta: Magnus Prebert, 08-404 1077, Sumoud Sulaiman, 08-404 2194, Daniel Lövung,
08-757 3126, 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

• Som System Designer inom 04M, kommer du
att få delta i allt kravdiskussioner med våra kunder samt delta i det övergripande arkitekturjobbet och delta i designjobb. Vi erbjuder en flexibel
miljö med stor möjlighet till individuell utveckling. O&M använder sig av Web management
som är utformat enligt ett client-server koncept.
De vanligaste protokollen för management används, e.g. HOP, SNMP, HTTP, etc För att uppnå
den flexibilitet som krävs av dagens system, tex
inom 3Cs radionät så används en distribuerad
objektmodell. Vi jobbar I team och utvecklingen
sker i ojektorienterad miljö, huvudsakligen i JAVA.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

dukter innefattar bland annat arbete med ADSL,
Bluetooth, lOOBase-SX (fiber) och VLAN men
även utveckling av tjänster i Java. Våra stödsystem bygger pä avancerade IP- och databaslösningar. Vi utnyttjar standards och teknologier
som t ex LINUX, LDAP, SQL, WAP, GPRS, UMTS
och Mobile Mail. En av produkterna riktar sig till
teleoperatörer som snabbt vill ut med mobila intemettjänstertillsina abonnenter. Ett annat
system används för styrning av smarta hem via
web, WAP eller SMS.

UMTS Tester

KONTAKTEN NR 5 2000
tillsammans med kund anpassa produkter och
processer efter kundens organisation och sätt att
arbeta. Utöver våra egna produkter kommer vi
under 2000 även att bredda oss inom GSM OSS
Services produktportfölj.
Du som söker bör ha en högskoleutbildning
med inriktning mot data eller telekommunikation. Erfarenhet från mobiltelefon! såsom operatörsprocesser, nätverkskunskap och driftstöd
och/eller erfarenhet från systemintegration är
meriterande.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta
nära kund (t ex inom utbildning eller support)
Du är utåtriktad och har lätt för att anpassa dig till
olika kulturer. Du har även en pedagogisk ådra,
är kreativ och resuftatinriktad.

Vi söker nu nya personer till vår UMTS system in- • Som systemverifierare får du en unik möjlighet
tegration/verifierings/acceptans sektion med ett att arbeta med hela system, i nära samverkan
NetHead tänkande som är intresserade att jobba med lokalbolagens och kundernas personal. Du
i en miljö som innehåller både 2G Mobiltelefon! kan räkna med varierande uppgifter med felsök(GSM, PDC), Datakommunikation (ATM, Ethernet ning och problemlösning både på hemmaplan
Kontakta: Åke Stenhoff, 031-747 30 03,
IPv4, IPv6, Mobile IP, IPsec. VoIP, DiffServ) och och på plats hos kunden. Arbetet ger goda möjligheter till internationella kontakter som kräver
ake.stenhoff@etx.ericsson.se.
Applikationstiänsteservrar (WAP, Camel) och
avancerade testhjälpmedel (SNIFFERS, Trafik ge-intresse av att möta människor och kulturer med
ett öppet sinne. Genom att medverka i de interna
neratorer).
utvecklingsprojekten får du också djup kunskap
ASIC / FPGA DIGITALKONSTRUKDON
om våra produkter. Verifieringsuppdragen kräver
Vi söker dig med några års erfarenhet av
Civilingenjör med flerårig vana avASIC/FPGA
• Du bör ha högskolekompetens med inriktning
erfarenhet och kunskap om moderna metoder
systemdesign inom O&M, helst inom tele- eller
och digitalkonstruktion. Du skall självständigt
el-tele/data eller motsvarande. Har du idag Mooch verktyg. Du bör ha kunskaper och erfarenhedatakom och vill jobba med State of the art tekkunna utveckla avancerade system med ex.
biltelefoni eller Datakommunikation eller UNIX
ter inom områden som datakommunikation och
nologi.
ASIC, FPGA och PowerPC Vi tror att du har en
kunskaper kan du vara rätt person för oss. Komtill viss del telekommunikation, operativsystem
bred konstruktionserfarenhet och vill jobba med
plimenterande utbildningar i dessa områden får
(Unix, WindowsNT, Linux), TCP/IP, databaser och
utmanande konstruktionsuppdrag. Då våra proKontakta: Hans Bergström, 08-508 786 85,
du av oss. Vi förutsätter att du har god samarinternet
jekt ofta innebär internationella kontakter bör
hans.bergstrom@era.ericsson.se. Ansökan:
betsförmåga och kreativitet gärna med några års
Lämplig utbildningsbakgrund är civilingenjörDu ha goda kunskaper i engelska.
System designer O&M.ref nr:R/H1432, Ericsson
arbetslivserfarenhet Vi har redan ett flertal kvinnsexamen eller motsvarande högskoleutbildning
Radio Systems AB, NA/ERA/R/HS Penny Skinner,
liga medarbetare och ser gärna att vi blir fler. En
med minst 120 poäng alternativt annan likvärdig
131 89 STOCKHOLM, ansokan.PUgod arbetsmiljö med arbetstillfredsställelse, en
bakgrund. Utbildningsinriktningen bör vara mot
WRN@era.ericsson.se.
bra utbildning och utvecklingsmöjligheter finner
datateknik, datavetenskap eller telekommunikadu hos oss.
tion. Det är viktigt att du behärskar engelska i så• Nyexaminerade civilingenjörer eller högskoleväl tal som skrift men i vardagslag talar vi förstås
ingenjörer med viss vana av konstruktion. Vi vill
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, NACKA
Kontakta: Bert-Ola Andersson, 08-757 26 17,
svenska.
att du skall ha ambitionen att lära dig avancerad
STRAND
0709-860 293, Bert-Ola.Andersson@era.encsdigitalkonstruktion och inte vara rädd för att proson.se, Kajsa Möller, Personal, 08-40 47293, kajva på nya utmaningar. Då våra projekt ofta inneKontakta: Mats Erlandsson, 013-32 21 47,
sa.moller@era.ericsson.se. Ansökan: UMTS Tester,
bär internationella kontakter bör Du ha goda
mats.erlandsson@era.ericsson.se, Sten CannerEricsson Radio Systems AB, UH Towa Raak, 164
GSM and Internet are the greatest hits in comkunskaper i engelska.
vik, 013-32 20 33,
munication world today. We are a newly built or- 80 STOCKHOLM, towa.raak@era.ericsson se.
sten.cannervik@era.ericsson.se, Ann-Christin
ganiszation to integrate these two into a new
Forssell, 013-32 22 19, annKontakta: Ulf Pettersson, 031-344 62 83, Ulf.Petsystem concept based on Voice over IP.
christin.forssell@era.ericsson.se. Ansökan:
tersson@erv.ericsson.se.
ERICSSON C0MP1TEX AB, GÖTEBORG
Systemverifiering 0002, Ericsson Radio Systems
• We are looking for sustaining personnel for VoAB, Att: Anette Kindvall, Box 1885,581 17 LinköMobildata är idag en av de snabbast växande
ice Gateway Applications. You should have seveping, anette.kindvall@era.ericsson.se.
nischerna inom kommunikationsbranschen. Kraral years' experience of working with tele- and/or
vet på ökad bandbredd i luften gör att nya
datacom-products. We use C++ and ClearCase;
system och frekvensband tas i bruk, och befintliEricsson CompUexAB (EGS) är ett programvaruthe target operating system is OSEdefta. Previous
ga system byggs ut och förbättras. För att hänga
företag inriktat pä utveckling av integrerade TT- ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
experience of verification is a bonus. You will
med i utvecklingen behöver vi utöka våra resursystem (radio-/tele-/datakommunikation och
work in co-operation with the Service organisaser inom radiokonstruktion. Vi vill ha konstruktöapplikationer). Vi är underleverantörer till andra
tion The work includes a lot of external and interrer som gör resan från antenntillbasband och
Ericsson-enheter inom vårt kompetensområde,
nal contacts so you must have good communicatillbaka så behaglig som möjligt
och driver även utveckling av egna produkter
tion skills and speak and write English fluently.
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs promed tonvikten på PC-baserad programvara inJoin us and play a part of an organization that
om CTI-området (Computer Telephony Integra- duktionsenhet Vi finns i Kista och sysselsätter
will play a key role in shaping the future of
omkring 800 personer av totalt ca 1400 anställtion). Vi driver en komplett affärsprocess med
• Har du erfarenhet av konstruktion av sändare,
systems integrating GSM and IP.
egen marknadsfunktion, produktutveckling, in- da vid Ericsson Radio Access AB. Fabrikens humottagare eller frekvensgenerering? Bra! Om installations- och kundstödsfunktioner. Vi är beläg- vudsakliga verksamhet är tillverkning av radiote, så kan du skaffa den hos oss. Vår enhet jobbar
Contact: Carina Runefjord, ERA/URG/NXC, +46 8
na i Västra Frölunda, Göteborg och är drygt 120 basstationertillmobilnät
i dag med produkter för Mobitex (modem och
422 1675, carina.runefjord@era.ericsson.se. Apmedarbetare, med en årligtillväxtpå ca 20%.
basstationer, 400 och 900 MHz) och Wireless
plication: GSM on the Net Sustaining, Ericsson
• Du kommer att arbeta med att ta fram utrustLAN (6 GHz). Våra produkter kräver att vi ligger i
Radio Systems AB, ERA/LRG/NS Cecilia Jettel,
ning för produktionstest för produkter som tillverspets vad gäller byggsätt och kostnadseffektiva
• Vi söker Dig som vill arbeta med hela utveck131 89 STOCKHOLM, cecilia.jettel@ericsson.com.
kas i Kistafabriken. Detta innebär specif leering av
lösningar.
lingskedjan från specifikation/analys till konstrukprovplatser, mätsystem samt programmering. I
tion/validering. Vi arbetar med Client/server-tekarbetet ingår även utbildning av den personal
nologi, programspråken C, Visual C++ och miljöKontakta: Anders M Andersson, 031-344 62 17,
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
som ska använda utrustningen.
erna Windows NT och UNIX olika typer av
anders.m.andersson@erv.ericsson.se.
Vi
söker
dig
som
har
högskoleutbildning
(120
data/telekommunikation (SS7, ISDN, SMS) relap)
med
inriktning
elektronik/mätteknik
radio
eltionsdatabaser (främst Sybase) objektorienterat
Divisionen Mobitex Infrastruktur driver en komler motsvarande kunskap tillägnat genom yrkeEricsson Radio Systems AB i Kista söker nya me- tänkande, internetteknologi.
plett affärsprocess med marknadsfunktion, proserfarenhet
Du
har
erfarenhet
av
RF
mätteknik,
darbetare. Vi söker designers och testore! Vi utVi söker Dig som har hög högskoleutbildning
duktutveckling, installation, support och utbildHW-konstruktion, verifiering av produkter, provecklar basstationer för mobiltelefon! där IP, pa- inom dataområdet behärskar några av de teknining under ett och samma tak. Mobitex år inne i
grammering
i
C/C++
och
HP-VEE,
provningsbeketdata (EDGE och GPRS) och distribuerade,
ker vi arbetar med.
en kraftig expansion och behöverdärför en CM
redning samt testning av RF elektronik. Som peröppna system är i fokus. Därmed arbetar vi inom
ansvarig för att effektivisera och säkerställa kvason är du drivande, kreativ, analytisk samt att du
några av de hetaste teknikerna som över huvud
litén pä värt arbete, speciellt nu när tempot ökar
Kontakta: Thomas Sahlmén, 031-709 91 85, thotrivs med att jobba såväl enskilt som i grupp.
taget finns idag.
på alla håll samtidigt
mas.sahlmen@egs.ericsson.se, Patrik Gustafson,
031-709 90 64, patrik.gustafson@egs.ericsson.se,
Kontakta: Måns Frisk, 08-404 52 80, Eva Slivon
• Vi söker dig som har ett vetenskapligt synsätt
Kenneth Gjörloff, 031-709 91 77, kenneth.gjorSnis, 08-404 29 08, Per-Gunnar Nyström, 08-764
på Design och Test av programvarusystem i realloff@egs.ericsson.se. Ansökan: Systemutvecklare
• Dina primära arbetsuppgifter blir att ansvara
15 39. Ansökan: Provningsberedare till produktidsmiljö. Vi erbjuder ett jobb där du kan arbeta
- kommunikationssystem Ref. Nr. 3/99, Ericsson
för hanteringen av våra produkter och dess funktionen, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS
med allt från arkitektur av nya system till impleCompitex AB, Personalavdelningen, Box 2102,
tionella struktur samt styra våra rutiner kring levePersonal, Box 11, 164 93 STOCKHOLM,
mentation och test på 'state of the art' sätt. Du
421 02 Västra Frölunda, bo.lorentzon.
ranser och krav. Du utgör också nyckelkompetens
Jobb@rsa.ericsson.se.
intresserar dig för Modellering, Systemering, Anakring produkt och dokumenthantering och har
lys och Design eller Test med tekniker för geneförmågan att lära resten av organisation att hanrering av kod och automattest i moderna utveckERICSSON RADIO SYSTEMS AB. LINKÖPING
tera detta. Du kommer att få jobba med många
lingsmiljöer. Våra processer är RUP-baserade.
ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB,
olika sorters folk och kommer bli den person
GÖTEBORG
Du som söker är civilingenjör/högskoleingenjör
som har överblicken på hela kedjan från kundeller har flerårig erfarenhet av objektorienterad
Produktenheten OSS GSM arbetar med utveckkrav tills att produkten är levererad hos kund och
Center for Wireless Internet Integration medverprogramvaruutveckling baserat på UML För alla
ling av applikationer för drift och övervakning av att den dessutom går att förvalta. Detta innebär
kar i flera av de framtidsprojekt som uppstått i
delar av vår verksamhet är design och verifiering
GSM-näteL De system vi arbetar med understöd- ett samarbete med såväl produktledning, utveckmötet mellan telekom- och dataindustrin. Vår
något som görs i nära relation med slutkunden.
jer konfiguration och drift av mobittelefonh/äxlar lings-, förvaltnings- och leveransfunktionerna. Ett
specialitet är att snabbt förädla nya idéer till
Vi följer med våra produkter ut i fält (FOA) för att
och basstationer. Sedan -98 pågår ett arbete
huvudmål som CM är att eftersträva att vår orgakompletta
produkter
som
kunderna
behöver,
färse hur de fungerar och presenterar nya funktiomed utveckling och leverans av produktrelatera- nisation gör rätt från början och att
diga
för
produktion
och
försäljning.
För
att
kunna
nerna för vår kund. Därigenom får vi erfarenhede tjänster. Syftet med de tjänsterna är att kunarbeta effektivt med kompletta lösningar har enten av hur produkterna bör utvecklas för att än
den skall få båttre valuta för den investering de
heten, trots ott den är relativt liten, kompetens
bättre bidra till vår och kundens lönsamhet Vi arKontakta: Richard Elm lund, 031-344 6525, Rigör då de köper GSM OSS, genom att vi kan erinom
många
olika
områden
frän
systemarkitekbetar i team och skapar tillsammans optimala archard.Elmlund@erv.ericsson.se, Folke Bergqvist
bjuda olika tjänster.
tur
och
inköp
via
elektronikoch
mekanikkonbetssätt och därigenom påverkar hela avdelning031-344 6067, Folke.Bergqvist@erv.ericsson.se
struktiontillprogrammering på alla nivåer, doen till att bli optimalt effektiv. Vi har erfarenhet av
kumentation, support, utbildning och industriali'noll-fel-strategi' och bra leveransprecision och
Sektionen System Verification, Mobitex ansvarar
sering. Idag arbetar vi främst inom tvä utveck• Arbetet som tjänstekonsult innebär dels att utvill gärna fortsätta med det Design av OO-baseför verifiering av mjuk- och hårdvarufunktioner i
lingsområden; accesspunkter för bredbandsupp- veckla nya tjänster och dels att leverera/utföra
rade realtidssystem. Med det nya systemet kommobildatasystemet Mobitex. Vår verksamhet bekoppling mot internet samt stödsystem för stor- tjänster. Utvecklingen av nya tjänster sker i nära
mer helt ny metodik och teknik för design.
finner sig i mycket stark medvind. Bl a beroende
skalig distribution av mobila intemettjänster. En samarbete med produktutvecklingen på avdelpå att Mobitexoperatören i USA, BellSouth WireVI behöver erfarna designers och systemdesigav de accesspunkter vi utvecklar är e-boxen som ningen. Utförandet av tjänster sker på plats hos
less Data, har stora framgångar med abonnentners med intresse för modem utvecklingsmetogör det möjligt att skapa smarta hem där utrust- kund. Detta innebär kortare och längre resor runt
tillväxten i nätet i och med att nya tjänster för
dik. Vi utvecklar vårt system iterativt med tätt saningen går att styra och kontrollera på distans. om i världen till våra GSM-kunder. Idag har vi
trådlöst internet lanserats.
marbete mellan utvecklare och testare. Här finns
Ett annat exempel är modem för snabb dataötjänster i form av kompetensutveckling av kunder
stora utmaningar och möjligheter.
verföring via befintliga fasta telenät Dessa pro- i deras egen miljö (på plats). Vi strävar mot att
Vidare har dettillkommitnya Mobitexoperatörer, nu senast en i Australien. För att möta beho-

Hårdvarukonstruktör/
hårdvarukonstruktör

GSM on the Net Sustaining

Systemutvecklare kommunikationssystem

Provningsberedare till
produktionen

RF-konstruktion

Skilled SW engineer

Configuration Manager

Systemverifiering

Tjänstekonsult

ver av systemverifieringstjänster söker vi fler medarbetare.

Systemverifierare
• Våra arbetsuppgifter består huvudsakligen av
att på systemnivå planera och genomföra
systemverifiering och acceptancetest inom Mobitex utvecklingsprojekt. Testerna genomförs både i
våra interna testmiljöer och hos kunder världen
över. Genom våra arbetsuppgifter får vi en god
systemkunskap vilket gör att vi deltar i de flesta
delar av utvecklings-projekten, från tidig design
till installation och support hos slutkund. Den nära kontakten med slutkunderna gör att möjligheterna till både kortare och längre tids utlandstjänstgöring är goda.
Du som söker är höskole- eller civilingenjör eller har motsvarande kompetens samt har intresse av att arbeta med teknik ur ett systemperspektiv. Vidare är kunskap i Unix och något högnivå
språk som t ex C önskvärt, eftersom våra testverktyg till största delen är Unix-baserade. Vi har plats
för både dig med arbetslivserfarenhet och för dig
som är nyutexaminerad. Vill du läsa mer om hur
Mobitex t ex används tillsammans med Palm Pilot och trådlös e-mail?
Besök då gärna nedanstående
länkar:http://www.bellsouthwd.com/
http://www.rim.net/index.html
http://www.palm.eom/products/palmvii/index.h
tml
Kontakta: Ingemar Hjält, 031-344 61 66, 070524 94 43, ingemar.hjalt@erv.ericsson.se.

Systemutvecklare trådlös paketdata för
internet applikationer
• Vi jobbar med produkter som revolutionerar
trådlös användning av Internet. Tack vare tidiga
framgångar med trådlös e-mail och trådlös web
access hos våra kunder läggs nu grunden för utveckling av världens största nät för trådlös data.
Vår stora utmaning blir att under de närmaste
åren mångdubbla kapaciteten i Mobitex näten
bla på USA marknaden för att matcha den snabba abonnenttillväxten av bl a Palm VII användare.
Vill Du vara med där allting händer?

43

JOBBNYTT

KONTAKTEN NR 5 2000

Mobitex Technology & Support utvecklar i nära
samarbete med våra internationella kunder och
partners system och programvara för Mobitex
växlar, basstationer samt externa gateways. Vi arbetar med hela kedjan i utvecklingsprocessen,
från tidiga specifikationer och utredningar via implementation, till test och verifiering hos kund. Vi
har även ansvaret för MIS, Mobitex Interface Specification, den öppna standard som specificerar
gränssnittet mot terminaler för Mobitex.
Vi söker Dig med erfarenhet som vill vara med
och utforma och påverka arkitektur och system
implementation samt Dig som är nyutexaminerad och vill vara med om framtida utmaningar i
teknikens framkant Du bör vara en god lagspelare kombinerat med stark egen motor, antingen
civilingenjör eller högskoleingenjör, eller ha dokumenterad erfarenhet Några nyckelord för våra
utvecklingsmiljöer är SUN/Solaris, Spectra/X-ray,
Clearcase, DDTs. Några nyckelord för våra
målsystem är realtidssystem, VRTX, TCP/IP, UDP,
X25, HDLC, 68k, VME. Vi utvecklar vår mjukvara
främst i C, C++, SDL/SDT och Pascal. I vissa av
våra Gateways ingår Java/html.

System Integration /
Verification engineer
• We believe that you have a university degree
as well as a number of years experience of verification work but want to have new challenges in
your daily work. The WLAN development project
will most certainly give you a lot of opportunities
to expand your knowledge in areas like ASIC design, high frequency (GHz) radio technology and
wireless data communication systems. If you believe that this might be of interest for you, then
don't hesitate. Contact us for a deeper discussion
about the possibilities.
The Integration & Verification subproject of the
WLAN development project at ERV is responsible
for the development of a number of test systems
to be used for a wide range of verification purposes. We now need to expand the crew with an
experienced and talented test system developer.
The work will comprise of tasks like test system
specification and programming (primarily in LabView), instrumentation purchase, and to assemble and run complete test systems.

Som medarbetare hos oss har Du mycket stora
möjligheter att utvecklas och att om du så önskar
tillbringa kortare eller längre tid utomlands. Vill
Du veta mer om vad Mobitex kan användas till
kan Du titta på http://www.ericsson.se/mobitex.

WLAN, Test System
Developer

Kontakta: Peter Kaftenbrunner, 031-344 6121,
peter.kaltenbrunner@erv.ericsson.se, Niclas Cahlin, 031-344 6026, 070-659 4347,
niclas.cahlin@erv.ericsson.se, Johanna Karlsson,
031-344 6280, johanna.karlsson@erv.ericsson.se.
Ansökan: Ericsson Mobile Data Design AB, Personalavdelningen, St Sigfridsgatan 89, 412 66 GÖTEBORG, sverker.walldal@etx.ericsson.se.

• We believe that you have a university degree
as well as a number of years experience of product development. The WLAN development project will give you a lot of opportunities to expand
your knowledge in areas like ASIC design, radio
technology and wireless data communication
systems. If you believe that this might be of interest for you, then don't hesitate. Contact us for
a deeper discussion about the possibilities.

ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB,
GÖTEBORG
The Integration & verification subproject of the
WLAN development project atERVis currently
looking for new members for both functional and
radio performance verification tasks. The subproject is responsible for both the planning of and to
carry through of a wide range of verification activities as well as development of a number of test
tools and we are working very close to all other
parts of the project

Contact: Jan Karlsson, 031-344 60 79, jan.karlsson@erv.ericsson.se. Application: Ericsson Mobile
Data Design AB, Personalavdelningen, St Sigfridsgatan 89, 412 66 GÖTEBORG,
sverker.walldal@etx.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Vi är en grupp på 17 personer som ansvarar för
mönsterkortsdesign till Ericssons CSM/TDMA radiobasstationer. Dessutom har vi systemsupport
av ECAD (IPL) och Mentor Board station. Nu be-

höver vi förstärka med fler duktiga medarbetare.Du kommer att arbeta med mönsterkortslayout, analysverktyg för signalintegritet och producerbarhet

Mönsterkortkonstruktör
• Du kommer också att arbeta i tvärteamgrupper inom kedjan konstruktion-layout-produktion.
Vi söker dig som är ingenjör och/eller har erfarenhet av layoutarbete. Som person är du öppen,
positiv, noggrann och har god samarbetsförmåga.
Baskunskaper i engelska är nödvändigt dessutom är erfarenhet av elektronikkonstruktion och
Mentor-systemet meriterande.
Kontakta: Liselotte Hallman, 08-7572901, liselotte.hallman@era.ericsson.se, Anita Jansson, human resources, 08-4044547. Ansökan: Mönsterkortkonstruktör, Ericsson Radio Systems AB, LR/H
la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, ingegard.pettersson@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
ERA/JL/T har det övergripande tekniska ansvaret
för världens näst största mobiltelefonisystem
PDC-CMS30-som säljs i Japan. Inom enheten pågår en intensiv verksamhet för att utveckla vårt
system på en marknad med 126 miljoner invånare.
Enheten jobbar i nära samarbete med övriga
enheter inom ERA/J, liksom med designorganisationer och med lokala enheter i Japan. Verksamheten bygger på goda kontakter med övriga
mobilsystem inom Ericsson. Arbetet har tyngdpunkten på de tidiga faserna i projekten, vilket
innebår stora möjligheter att påverka.
Introduktion av teknologier som TCP/IP, ATM,
WAP mm, liksom samexistens med 3C mobilsystem kommer att innebära stora utmaningar
under de närmaste åren. Vi kommer därför att
förstärka enheten under våren med fyra personer.
Vi söker nu främst dig som vill jobba med switching, datakom-funktioner, källsystemkonstruktion eller processer och verktyg. Du är öppen och
kreativ och trivs med att ha många bollar i luften
samtidigt som du når goda resultat Erfarenhet
av mobilsystem är en merit Vi söker nu:

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 Stockholm, Dallas and Kuala Lumpur.
Learn about World Class IT Services by helping us
to realize the vision of delivering World Class IT
Services, creating business value for Ericsson and being
one of the World's top 10 IT service providers.
SAP Operations designs, implements and operates
the infrastructure for all installations of SAP Systems
within Ericsson. We size, 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!

tion is mixed with practical training. You are a part of
our organization and participate in the daily work in
close relationship with your tutor. After fulfillment of
the program, good career opportunities 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 operations 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

Trainee Program

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 August
Send application to:

recruitment@edt.ericsson.se

Ericsson Business Consulting AB
Recruitment Center

- Identification and resolving of technical interface problems
- 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

To ensure that we have well skilled, professional resources to manage SAP Operations, an extensive trainee
program has been initiated, continuing in August. It is
a six months' trainee program, where theoretical educa-

Welcome to take a step into the future, yours and
Ericsson's! We look forward to your application no later
than April 17.

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

Make yourself heard.

ERICSSON
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Systemledare Switching

Systemingenjör till RDU

Systemledare Datakom

• I arbetsuppgifterna som systemingenjör ingår
systemarbete gällande radiobasprodukter för
GSM, NMT och TACS-system vilket innebär tekniskt analysarbete, kravnedbrytning och aktiv kravuppföljning. All produktutveckling drivs i projektform.
Vi söker dig som är civilingenjör eller motsvarande med erfarenhet från produktutveckling och
projektarbete. Som person är du initiativrik, flexibel, samarbetsvillig samt har helhetssyn och ett
konstruktivt tänkande.

Källsystemkonstruktion
Processer och hjälpmedel.
Kontakta: Hans-Ake Johansson, +46 8 7572753,
hans-ake.johansson@era.ericsson.se. Ansökan:
Gunilla Åsberg, Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/JHS, 164 80 STOCKHOLM, gunilla.asberg@era.ericsson.se.

ERICSSON ERISOFT AB, LULEÅ
Tack vare nya framgångsrika affärer för Ericssons flygande radar ERIEYE med tillhörande ledningssystem måste vi stärka och utöka vår organisation. Ericsson ErisoftAB i Luleå ansvarar för
produktutveckling av ledningssystem, simulatorer och utbildningssystem inom ERIEYE-produkten.
Det ger dig chansen att få använda din kompetens i en verkligt framgångsrik verksamhet
och i teknikens yttersta framkant, med de utvecklingsmöjligheter det ger. Vi söker applikationsutvecklare, systemutvecklare, dator HW/SW tekniker och projektledare

Projektledning - ERIEYE
• Vi söker dig som är en erfaren eller nyutexaminerad civilingenjör alternativt
högskoleingenjör/systemvetare. Du som har annan bakgrund som kan bedömas likvärdig är naturligtvis också välkommen att söka.
Kontakta: Michael Norlund, 070-3175255, Michael. Norlund@epl.ericsson.se, Anders Ahlström,
070-3772742, Anders.Ahlstrom@epl.ericsson.se.
Ansökan: Projektledning-ERIEYE, Ericsson Erisoft
AB, Box 920, 971 28 LULEÅ,
ingrid.landstrom@epl.ericsson.se.

ERICSSON RADIO ACCESS AB. KISTA
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd
och bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är verksamma inom radioaccess system
för trådlös telefoni, basstationer, antennära produkter och transmissionssystem för analoga och
digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet
finns i Kista och vi är idag ca 1400 anställda. Inom Ericsson är RSA känt som ett okonventionellt
men resuHatinriktat företag. Så vill vi fortsätta att
vara. Vår kultur bygger på att vi klarar det omöjliga, det som ingen förut har gjort Vi säger om
oss själva att vi är flyhänta, snabbfotade, jordnära, kundnära och uppfinningsrika. Det handlar
verkligen om passion för det vi gör.

Mätsystemutveckling
SW/Verifiering WCDMA
• Du kommer i huvudsak att arbeta med att vidareutveckla och underhålla vårt automatiska
testsystem för ANP-delama, dvs MCPA, filter, TMA
m m i WCDMA. Systemet är idag inriktat på MCPA
(Multi-Carrier Power Amplifier) och programmering sker med HP-VEE. vidare ingår verifiering av
ANP-delar i ditt arbete.
Vi söker dig som är civilingenjör eller högskoleingenjör. Du har erfarenhet av programmering
(gärna HP-VEE), verifiering av radiosystem med
anvisning på prestanda, EMC, klimat m m. Har du
även kännedom om testverktyg och testsystem är
detta en merit. Du har ett brinnande teknikintresse och har lätt för att arbeta i grupp.
Kontakta: Pekka Urmio, 08-757 16 42, Bim
Ahlström, personal, 08-757 16 74. Ansökan: Mätsystemutv SW/Verifiering WCDMA.

Teamleader autom.
mätsystem WCDMA
• Du kommer i huvudsak att arbeta med att vidareutveckla och underhålla vårt automatiska
testsystem för ANP-delama, dvs MCPA filter, TMA
m m i WCDMA. Systemet är idag inriktat på MCPA
(Multi-Carrier Power Amplifier) och programmering sker med HP-VEE. Vidare ingår verifiering av
ANP-delar i ditt arbete.
Vi söker dig som är civilingenjör eller högskoleingenjör. Du har erfarenhet av programmering
(gärna HP-VEE), verrfiering av radiosystem med
anvisning på prestanda, EMC klimat m m. Har du
även kännedom om testverktyg och testsystem är
detta en merit Du har ett brinnande teknikintresse och har lätt för att arbeta i grupp.
Kontakta: Pekka Urmio, 08-757 16 42, Bim
Ahlström, personal, 08-757 16 74. Ansökan:
Teamleader autom. mätsystem WCDMA.

Kontakta: Vivi-Ann Johansson, 08-404 21 05, Pia
Bolmgren Svensson, personal, 08-585 341 35.
Ansökan: Systemingenjör till RDU, Ericsson Radio
Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93
Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se.
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ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB,
RONNEBY
Ericsson Software Technology AB utvecklar produkter och tjänster med den senaste tekniken inom mobiltelefon!, företagskommunikation och
programvaruteknik. Vi är ett ungt och expansivt
företag med ca 800 anställda. 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. Ronnebykontoret har ca
100 anställda.
New Solutions är ett affärsområde pä EPK där
vi bl a arbetar med Mobil Positionering, Wireless
Telematics, Research & Innovations och Integration av Ericssons WAP gateway.
Vi jobbar med en helt ny spännande produkt
Mobile Positioning Centre används för att positionsbestämma nödställda som ringt 112 eller
guida bilister till närmaste bensinmack eller restaurang. Åkerier och taxibolag kan erbjuda sina
kunder snabbare service. Användningsområdena är nästan obegränsade. Det enda som krävs
av slutkunden är en vanlig mobiltelefon. Vill Du
vara med och ta fram positioneringslösningar för
nuvarande och framtida mobiltelefonsystem?

Systemledning
• Vi söker Dig som i första hand har ett gediget
systemkunnande inom CME20 med övergripande nätkunskap, men med fokus på BSC och MSC
noderna. Du ska också ha ett intresse av att
blicka framåt mot UMTS och andra framtida
system. Det är bra om Du dessutom behärskar
signaleringsprotokoll som MAP, BSSMAP och
DTAP.
Din roll kommer att innebära att Du är den
som kommer att ha den övergripande bilden
över hur olika positioneringssystem fungerar i olika mobiltelefonnät. Detta medför att Du kommer
att bli en teknisk nyckelperson inom Ericsson när
det gäller helhetsbilden på positionering. Du
kommer att jobba med systemstudier, utredningar, teknisk koordinering och vara delaktig i standardiseringen av positioneringstekniken inom
T1P1 ochETSI.
Goda möjligheter finns att jobba i många olika
projekt men också självständigt. Resor runt om i
världen är en möjlighet Jobbet är omväxlande
och utmanande! Du får kontinuerlig intern och
extern utbildning för att alltid ligga längst fram
kunskapsmässigt
Märk ansökan: Systemledning DP0003

Designer
• VI söker Dig som vill arbeta med det senaste
inom mobiltelefoni. Du kommer att jobba med t
ex analys, design och programmering. Våra redskap är främst C++, Java, objektorienterade databaser och internetteknologier både för PC- och
UNIX-sidan.
Goda möjligheter finns att jobba både i projekt
och självständigt Resor runt om i världen är också en möjlighet Jobbet är omväxlande och utmanande! Du får kontinuerlig intern och extern utbildning för att alltid ligga längst fram kunskapsmässigt Vi söker både Dig som är nyutexaminerad och Dig som arbetat några år.
Kontakta: Monia Westlund, 0457-775 90, monia.westlund@epk.ericsson.se. Ansökan: Designer DP0003, Ericsson Software Technology AB,
KA/EPK/HH Annika Larsson, Box 518, 371 23
KARLSKRONA, job@epk.ericsson.se.
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ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
MÖLNDAL
Ericsson Microwave Systems AB ansvarar inom
Ericsson för försvarselektronik och mikrovägskommunikation samt är centrum för Ericssons
forskning och utveckling inom mikrovågsteknik
och höghastighetselektronik.

Enheten för Produktion Ytsystem ansvarar för
tillverkning av radarsystem som används på försvarets fordon och fartyg. Vi tillverkar och provar
radarsystem och dess ingående delar såsom
mikrovågselektronik och kablage.

Systemprovare
• Ditt ansvar som systemprovare är att prova och
i vissa fall verifiera nya radarsystem. Jobbet innebär även att ta fram testutrustning och instruktioner för provning. Då våra projekt är mycket utvecklingsinriktade och våra serier relativt korta innebär arbetet ett nära samarbete med våra konstruktions- och verifieringsenheter. Utbildning/
erfarenhet inom området elektronik/ mikrovågsteknik med vana att hantera elektriska mätinstrument bedömer vi som en bra grund att stå på.
Vi tror att du är en målinriktad och kreativ person med problemlösningsförmåga som tycker
om att jobba i team. Jobbet ger goda möjligheter
till vidareutveckling.
Kontakta: Catharina Svensson, 031-747 2695,
catharina.svensson@emw.ericsson.se, Rikard
Oscarsson, 031-747 1850,
rikard.oscarsson@emw.ericsson.se. Ansökan:
SYSTEMPROVARE, REF NR 00-054.

Mekanik- och Elinstallatör
• Som installatör kommer du att arbeta med
mekanisk och elektrisk installation i de fordon
där vi monterar våra radarstativ.Då våra projekt är
mycket utvecklingsinriktade och våra serier relativt korta innebär arbetet ett nära samarbete med
vår konstruktions- och verifieringssida.
Vi tror att du är en målinriktad person som kan
jobba på ett strukturerat sätt i en miljö där mycket händer samtidigt. Jobbet är omväxlande och
ger goda möjligheter till vidareutveckling.
Med dig i bagaget bör du ha erfarenhet av mekanik och/eller elektrisk installation, goda kunskaper i att läsa ritningar och förståelse för vikten
av bra dokumentationsunderlag. Har du lastbilskörkort är det en fördel.

KONTAKTEN NR 5 2000

jekt leder utvecklingen och är en del av Sveriges
framtid.
Kontakta: Sören Norberg, 08-404 26 53,
soren.norberg@era.ericsson.se, Heidi Svärd, personal, 08-404 95 78, heidi.svard@era.ericsson.se.
Ansökan: Sektionschef för RBS Integrering & Verifiering, WCDMA, ref nr: R/H1385, Ericsson Radio
Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger Holmgren, 164
80 STOCKHOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Chef Product Solutions
På Produktenheten Wideband Radio Networks
utvecklar vi radionätet till tredje generationens
mobiltelefonisystem, baserat på WCDMA- och
ATM-teknik. I detta radionät ansvarar ERA/RY för
noden Radio Network Controller (RNC).
Vi bildar nu en ny enhet för Product Solutions
med ansvar för bl a produkthantering, utvecklingsplanering och site-lösningar för noden. Arbetet innebär förutom kontakterna inom den egna utvecklingsorganisationen ett tätt samarbete
med framför allt den Strategiska produktledningen och Supply-organisationen.
• Vi tror att du är result- och kund-orienterad
och har en god förmåga att arbeta strukturerat
med många bollar i luften. Du har tidigare erfarenhet av utveckling av telekom- eller datasystem, god förståelse av TTC-flödet och tycker
det låter roligt och utmanande att vara med och
lansera vår första kommersiella produkt
Kontakta: Jonas Carlsson, 08-75 720 51,
jonas.carlsson@era.ericsson.se. Ansökan: Chef
Product Solutions, ref nr: R/H1447, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger Holmgren,
164 80 STOCKHOLM, ansokan.PUWRN@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Kontakta: Catharina Svensson, 031-747 2695,
catharina.svensson@emw.ericsson.se, Christer
Larsson, 031-747 2944,
christer.larsson@emw.ericsson.se. Ansökan: MEKANIK- OCH ELINSTALLATÖR, ref nr 00-053, Ericsson Microwave Systems AB, Personal och Organisation, 431 84 Mölndal.

PU MOBILE INTERNET APPLICATIONS. Ericsson is
one of the original founders of the WAP specifications, and a major player in the WAP area. The
Ericsson WAP Program is responsible for the development of the WAP infrastructure. This includes product development pre-studies, future development of the WAP specifications, and more.
Within our unit in Kista, we develop a WAP Gateway and WaplDE.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

WAP Gateway connects the mobile network
with Internet and WaplDE is a development environment that facilitates the creation of mobile
services based on WAP. These products are built
using standard components based on open development platforms such as Windows NT, C++
and Java.

Sektionschef för RBS Integrering S Verifiering av
3.e generationens mobiltelefoni, WCDMA
Du är en ledare som varit med ett tag och kan
bidra med värdefull kunskap och erfarenhet Du
känner till att inom integrering och verifiering
ansvarar vi för att för första gången sätta ihop,
integrera, de produkter som tas fram inom PUWRN, produktenheten Wideband Radio
Networks. Sedan tar vi reda på, verifierar, hur
produkterna klarar kraven som ett komplett
system.

Sektionschef för
l&V-verksamhet
• Vi behöver växa snabbt och effektivt och Du
får vara med om att bygga upp en sektion. Inom
avdelningen arbetar vi i team för olika utvecklingsprojekt med Integration, Funktions- och Systemverifiering av den 3:e generationens basstationer,
RBS WCDMA.
Avdelningen, som idag består av tre sektioner,
är en ung växande organisation med hela världen
som marknad. VI sitter i Kistas modernaste lokaler. Avdelningen präglas av kreativitet och nyfikenhet och vi månar om mångfald. Som sektionschef arbetar du med att leda personal och verksamhet Varje sektion arbetar aktivt med kompetensutveckling genom olika program.
Nu söker vi dig som vill vara med att forma din
och Ericssons framtid! Vår vardag inom l&V består
av varierande arbetsuppgifter bl a felsökning,
analys, problemlösning m m. Därför behöver vi
inom RBS l&V en erfaren ledare med förmåga att
utvecklas med den nya tekniken. Känner du att
du kan bidra? Du är civilingenjör med inriktning
el-tele, eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska är ett krav. Vi tror att du vill vara en god
coach. Vidare krävs god samarbetsförmåga, goda
ledaregenskaper och ett intresse för människor.

WCDMA
• Vi står nu inför ett generationsskifte inom mobiltelefonin, där 3:e generationens mobiltelefonisystem kommer att skapa heft nya möjligheter
för människor att kommunicera med varandra.
Tekniken bakom tredje generationens bredbandiga mobiltelefonisystem kallas för WCDMA, Wideband Code Division Multiple Access. Med samma
teknik kan du använda din mobiltelefon till att
surfa på internet, videokonferera, skicka fax, läsa
E-mail, prata e t c Detta Ericssons viktigaste pro-

WAP - WaplDE SW
Designer
• We work in projects that last for 6-9 months,
where it is easy to get an overview of the whole
product development process, from customer requirement analysis to product installation. Would
you like to join us creating the new Mobile Internet?
You will be involved in the development of WaplDE where user interaction, conformance to
WAP standards and correct simulation of future
terminals are important parts of the job description. You are skilled in at least one of the following areas: JAVA, GUI design, Networking or
HTTP/HTML
Contact: Malek Yayo, 08-404 3554. Application:
WAP-WaplDE SW Designer AV-28/00.

WAP - Technical Writer
• You will be responsible for our manuals and
customer documentation. The responsibility also
includes improvement work of our documentation process and tools. You should have a background as a technical writer within product development, as well as a broad technical understanding.
Contact: Anders Eriksson, 08-404 7037. Application: WAP-Technical Writer AV-25/00.

WAPTester/Troubleshooter
• We are looking for testers and troubleshooter
for our WAP products. The unit for Integration
and Verification is responsible for the function
oriented testing and the testing of performance,
load, stability, etc We need more testers with experience in software testing or design in an Internet environment. Knowledge in C++ and NT is
an advantage.
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Contact: Tomas Aurell, 08-404 6596. Application:
WAP-Tester/Troubleshooter AV-22/00.

cerade produkter inom områdena mikro- och
optoelektronik till världens mest krävande kunder. Vi är ca 1300 anställda och vi finns i Kista.

WAP - Windows NT SW
Designer

Enheten tillverkar integrerade kretsar pä kisel
så som: RF-power transistorer till basstationer
Högspända linjekretsar, SLIC RF-kretsar till mobiltelefoner Dä vi ser en kraftig expansion framför allt inom produktområdet RF Power behöver
förstärka vår service grupp och söker dig som vill
arbeta som

• Do you know or want to learn how to build efficient and scalable Internet systems on Windows
NT with the latest technologies? The environment is C++, Java, Windows NT 4.0 and 2000,
C0M/DC0M/C0M+ and SQL Server 7.0. Relevant
programming skills are required.
Contact: Anders B Eriksson, 08-404 7037, Karolina Philippi, 08-404 2523, Bengt Holmström, 0875 71261. Application: WAP-Windows NT SW Designer AV-24/00.

WAP - Database Designer
• Your major responsibilities will be database
design and development of administrative routines for the database. Other programming tasks
will also be included. The environment is SQL
Server 7.0, C++ and COM/DCOM/COM+. Database knowledge and programming skills are required.
Contact: Anders Eriksson, 08-404 7037. Application: WAP-Database Designer AV-26/00.

WAP - Security Responsible
• You will mainly focus on the different security
aspects of our products. This includes responsibility for the security settings within the operating
system (Windows NT), Web-server (IIS), network
(TCP/IP) including firewalls, and applications.
The work includes requirement analysis, studies,
and implementation of the security settings.
Contact: Karolina Philippi, 08-404 2523. Application: WAP-Security Responsible AV-27/00, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/AV/HS, 164 80
STOCKHOLM, britt-marie.olsson@era.ericsson.se.

ERICSSON MICROELECTRONICS AB, KISTA
Microelectronics är en affärsverksamhet inom
Ericsson som utvecklar, tillverkar och säljer avan-

Service Ingenjör
• Befattningen innebär ansvar för service och löpande underhäll pä avancerade utrustningar för
halvledartillverkning. Du kommer även att ha
kontakter med leverantörer av utrustningar och
system samt medverka vid nyanskaffningar.
Som person skall Du vara initiativrik och vilja
arbeta i en organisation som ställer stora krav pä
att man tar eget ansvar. Det är viktigt att Du har
god förmåga att samarbeta 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 halvledartilverkning, elektrisk felsökning är meriterande. Tjänsten är heltid och
förlagd till dag.
Kontakta: Mikael Brorsson, 08-757 47 77, mikael.brorsson@mic.ericsson.se, Sofia Söderström,
08-757 40 44, sofia.söderström@micericsson.se.
Ansökan:, Ericsson Microelectronics AB, N/P Sofia
Ceete, 164 81 KISTA,
sofia.geete@mic.ericsson.se.

försvarselektronik. För att upprätthålla en effektiv
produktion behöver vi

1 st produktionstekniker
• Dina arbetsuppgifter kommer spänna över ett
ganska brett område vilket innebär att arbetet
kommer att bli mycket spännande och varierat
Du kommer bl.a. ansvara för att utrustning och
verktyg finns för att köra<en effektiv produktion,
ha ansvar för drift och underhåll, svara för inköp
av driftmaterial, vårda beredningar för serieproduktion. Arbetet innebär en blandning av praktiskt mekaniskt arbete och administration.
För att utföra ett bra arbete som produktionstekniker tror vi att du är mellaningenjör med
inriktning mot maskin/produktion. Alternativt har
du gått 4-årig teknisk och sedan arbetat ett par
år. Erfarenhet från området inom
produktions/drifts-teknik är meriterande. Det är
viktigt att du är beredd att ta egna initiativ eftersom arbetet är mycket fritt. Det är dessutom viktigt att du har känsla för service eftersom arbetet
till stor del går ut på att serva produktionen. Ansökningsformulär
Kontakta: Jouni Heikkinen, 031-747 3575, jouni.heikkinen@emw.ericsson.se, Annika Kopp,
031-747 2812, 070-604 3773,
annika.kopp@emw.ericsson.se. Ansökan: PRODUKTIONSTEKNIKER REF NR 00-055, Ericsson
Microwave Systems AB, Personal och Organisation, 431 84 Mölndal

Ericsson Microwave Systems AB ansvarar inom
Ericsson för försvarselektronik och mikrovågskommunikation samt är centrum för Ericssons
forskning och utveckling inom mikrovågsteknik
och höghastighetselektronik.
Enheten för produktion av mikroelektronik som
ingår i försvarsproduktion söker produktionstekniker. Enhetens uppgift är att i samverkan med
produktutvecklings- och konstruktionsenheter
medverka vid framtagning av prototyper och därefter ansvara för serietillverkning av produkter
ingående i avancerade radarsystem och annan

Contact: Per-Erik Sundberg, +46 8 404 36 04,
per-erik.sundberg@era.ericsson.se, Anna Lindmark, Human Resources, +46 8 404 49 60, anna.lindmark@era.ericsson.se. Application:
SYSTEM DESIGNER, GPRS TOTAL SOLUTIONS,
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LK/HS Susanne Holmene, 164 80 STOCKHOLM,
susanne.hoimene@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
MÖLNDAL

support GPRS rollout as well as securing our
long term future through seamless integration
with the next generation of telecommunications
system, UMTS. You will perform system analysis,
customer-oriented investigations and participate
in standardisa-tion activities. You will support our
Total Project management with technical expertise. You will meet and discuss directly with customers. You will work close to our customers.
We think that you have a Master of Science or
similar and experience of system design. Knowledge of Datacom and Internet technologies are
valuable assets. You are fluent in English. You have realized that the future lies in making Mobile
Internet a reality.

77ie Product Unit Packet Switching Systems is a
part of Ericsson Radio Systems AB in Kista. We
develop and market packet data solutions for
CSM, TDMA and the next generation mobile telephony system UMTS. Packet Switching Systems
is all about bringing together two of the most exciting and fast growing areas of Information
Technology-Wireless Communi-cations and The
Internet Always connected-Always online

System Designer,
GPRS Total Solutions
• As a System Designer working with GPRS Total
Solutions, you will be part of a small and creative
team with goals set in the immediate future to

Center for Wireless Internet Integration medverkar i flera av de framtidsprojekt som uppstått i
mötet mellan telekom- och dataindustrin. Vår
specialitet är att snabbt förädla nya idéer till
kompletta produkter som kunderna behöver, färdiga för produktion och försäljning. För att kunna
arbeta effektivt med kompletta lösningar har enheten, trots att den är relativt liten, kompetens
inom många olika områden från systemarkitektur och inköp via elektronik- och mekanikkonstruktion till programmering på alla nivåer, dokumentation, support, utbildning och industrialisering.
Idag arbetar vi bland annat med produktledning och utveckling av framtidens bredbandsteknologier där vi ansvarar för olika typer av accesspunkter mot internet Arbetet kräver att vi
noga följer teknikutvecklingen på området vilket
gör att vi agerar internationellt och i nära samarbete med våra underleverantörer i USA. En av de
accesspunkter vi utvecklar är e-boxen som gör
det möjligt att skapa smarta hem där utrustningen går att styra och kontrollera på distans. Ett
annat exempel är modem för snabb dataöverför-

Get on the EDGE!
Business Unit TDMA Systems (BMOA) is one of the fastest
growing business units within Ericsson Radio Systems. We
are the market-leader for wireless systems and services based
on TDMA/AMPS.

EDGE
EDGE is a newly created project at TDMA Systems.
It is named after the EDGE radio technology - one of
the radio technologies in the current 3G standard.
The mission of the project is to develop and establish
the 3G offering based on EDGE radio for our TDMA
customers. The first project phase aims at delivering
a GPRS packet data system based on EDGE radio to
a North American customer. The next phase will
deliver a full-fledged all-IP network solution including voice-over-IP.

"All-IP" Solutions and
International Contacts
Our department, Systems and Technology, is responsible for System management in the different parts of
the EDGE project. We are now looking for a number
of candidates for various tasks. Our work tasks extend
from system issues in the ongoing development project to standardisation of future "all-IP" solutions.
Contacts with the international Ericsson organisation
as well as with our customers and even competitors
are important elements of the work.

System Management and
System Co-ordination
System management includes work for both longterm evolution and work directly connected to the
on-going development projects. Some areas: Migration plans and product roadmaps, System characteristics, issues around Security, Billing & Charging and
O&M. System co-ordination is a projecr management
type of work and includes co-ordination of the System
management work in a release project.

For more information,

please contact:

Staffan Karlberg, phone: +46 8 585 305 6 5 ,
mobile: +46 70 566 93 42.

Join us. To make the EDGE even sharper!
Please send your application to:
Ericsson Radio Systems AB
AH/R HR.Helpdesk
164 80 Stockholm
E-mail: HR.Helpdesk@era.ericsson.se

Technology Evolution
Core Network
Our main area is real time packet data for multimedia
and voice applications. We are engaged in developing
and standardising a Core Network architecture for
3G wireless systems based on IP technology. IP transport as well as classical cellular issues like mobility,
call control and services, but now in the context of
"mobile internet", are within our scope of work.
Who are you
We think you have a university degree and some
years of experience in telecom or datacom systems.
And that you find edge technology and international
contacts exciting!

Make yourself heard.
ERICSSON

^
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ing via befintliga fasta telenät Dessa produkter
Lämplig utbildningsbakgrund är civilingenjörinnefattar arbete med den allra senaste tekniken sexamen eller motsvarande högskoleutbildning
inom telekommunikation och internet som till ex-med minst 120 poäng alternativt annan likvärdig
empel IP-telefoni, ADSL, Bluetooth, lOOBase-SXbakgrund. Det är viktigt att du behärskar engels(fiber), VLAN och utveckling av tjänster i Java. ka i såväl tal som skrift men i vardagslag talar vi
Det är till detta område vi nu söker förstärkning. förstås svenska.

Mjukvarudesign
• Arbetet omfattar alla steg från specifikation, via
design och implementation till test, verifiering
och dokumentation. I utvecklingsarbetet väljer vi
mellan att använda färdiga komponenter och att
utveckla egna. Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av eget designarbete. Utvecklingsuppdragen kräver bred erfarenhet och god kunskap om
moderna metoder och verktyg. VI arbetar genomgående med objektorienterad analys och design
med bl a RUP, UML, C++ och Java. För övrigt är
det meriterande med kompetens inom web-teknik IP-telefonilösningar, databaser och säkerhet
samt Unixoperativsystem,
Lämplig utbildningsbakgrund är civilingenjörsexamen eller motsvarande högskoleutbildning
med minst 120 poäng alternativt annan likvärdig
bakgrund. Det är viktigt att du behärskar engelska i såväl tal som skrift men i vardagslag talar vi
förstås svenska.
Märk ansökan: Mjukvarudesign 0003.

Hårdvarunära
programutveckling
C Till vår grupp som ansvarar för hårdvarunära
systemprogram söker vi flera utvecklare. Du kommer att arbeta med design, programmering, modultestning och dokumentation av de moduler vi
tar fram. Området innefattar olika operativsystem, inbyggda system, moderna processorer
och intressanta hårdvarulösningar. Din naturliga
bas är programmeringskunskaper i C och assembler samt erfarenhet av inbyggda system,
drivrutiner för olika operativsystem och
mjukvarudesign. Vi värdesätter även kunskaper i
Java och andra web-orienterade programspråk
samt erfarenhet inom data- och telekommunikation.
Lämplig utbildningsbakgrund är civilingenjörsexamen eller motsvarande högskoleutbildning
med minst 120 poäng alternativt annan likvärdig
bakgrund. Det är viktigt att du behärskar engelska i såväl tal som skrift men i vardagslag talar vi
förstås svenska.
Kontakta: Johan Lundgren, 013-32 21 29,
johan.lundgren@era.ericsson.se, Ann-Christin
Forssell, 013-32 22 19, annchristin.forssell@era.ericsson.se. Ansökan: Hårdvarunära programutveckling 0003.

Systemledning
• Inom systemledning söker vi ett antal medarbetare. Systemledningen arbetar parallellt med
projektledarna och har det övergripande tekniska
ansvaret Den främsta uppgiften är att fånga upp
marknadens behov och omsätta det i innovativa
systemlösningar som befäster vår position på
teknikens frontlinje. Du kommer att få detta i teknikutredningen och i tidiga faser i utvecklingsprojekt, främst inom kravhantering, arkitekturarbete,
systemegenskaper och säljstöd. Du måste ha ett
visionärt synsätt och lyhördhet för nya idéer och
trender. Ur tekniskt perspektiv bör du ha god
kunskap om internetteknologi samt övriga tillgängliga teknologier och deras möjligheter.
Lämplig utbildningsbakgrund är civilingenjörsexamen eller motsvarande högskoleutbildning
med minst 120 poäng alternativt annan likvärdig
bakgrund. Det är viktigt att du behärskar engelska i såväl tal som skrift men i vardagslag talar vi
förstås svenska.
Kontakta: Tom Idermark, 013-32 21 04,
tom.idermark@era.ericsson.se, Ann-Christin Forssell, 013-32 22 19, ann-christin.forssell@era.ericsson.se. Ansökan: Systemledning 0003

Elektronikkonstruktör
• Vi behöver förstärka våra resurser med en
elektronikkonstruktör. Du kommer att arbeta
med digital och analog konstruktion av inbyggda
system för nästa generation av kommunikationsprodukter med stöd för Bluetooth, xDSL, bredbandsfiber m m. Du kommer att följa "dina" produkter från idé till volymproduktion. Arbetet bedrivs oftast i projektform och i en kreativ miljö
med tillgång till moderna konstruktionsverktyg.
Teknikstudier inom områden som datakommunikation, internetteknologi, radiokommunikation,
generell telekommunikation och inbyggda
system kommer att vara en viktig del av arbetet
Erfarenhet av hårdvarunära programmering (C
och/eller assembler) är ett plus, liksom erfarenhet av data- och telekommunikation. VI tror att
du är nyfiken på att tillämpa ny teknik i innovativa konstruktioner.

Märk ansökan: Elektronikkonstruktör 0003.

Mekanikkonstruktör
• Vi behöver förstärka våra resurser med en mekanikkonstruktör med erfarenhet av Pro/Engineer och Intralink. Du kommer att arbeta med
avancerad konstruktion av höljen i plast och metall till olika konsumentprodukter inom telekommunikationsområdet Du kommer att följa "dina"
produkter från idé till volymproduktion. Arbetet
bedrivs oftast i projektform och i en kreativ miljö
med tillgång till moderna konstruktionsverktyg. Vi
vill också att du ska kunna växa in i rollen som
systemansvarig för vårt Pro/E- och Intralinksystem och ta hand om underhåll, uppdatering
och metodutveckling. Du kommer att få den vidareutbildning som behövs för den rollen. Du
bör ha några års erfarenhet av mekanikkonstruktion i Pro/E. VI tror att du är nyfiken på att tillämpa ny teknik i innovativa konstruktioner.
Lämplig utbildningsbakgrund är civilingenjörsexamen eller motsvarande högskoleutbildning
med minst 120 poäng alternativt annan likvärdig
bakgrund. Det är viktigt att du behärskar engelska i såväl tal som skrift men i vardagslag talar vi
förstås svenska.

cellent products for the new telecommunications Kontakta: Mats Linden, 031-344 60 47,070-37
industry UAB needs to follow the market and un- 48 488, mats.linden@erv.ericsson.se. Ansökan:
derstand what makes our customers happy and Ericsson Mobile Data Design AB, Personalavdelwilling to pay for a product that is profitable both ningen, St Sigfridsgatan 89, 412 66 GÖTEBORG,
for us and the operator. In line with the Ericsson helena.andreasson@erv.ericsson.se.
Strategic Planning, ESP, at UAB we are putting
more and more emphasis on business and marConfiguration Management
ket expertise.

- WPP System Verification
• We believe that the network core products
that our applications are based on can in themselves provide a competitive advantage to our
customers. We support business and product
units, as well as market units, in positioning our
products in the evolving new communications
networks, and identifying the unique selling
points of our products. We now increase our unit
for market and business analysis in order to provide better service to internal and external customers, including presentations and demonstrations to market units and customers. The
network products supplied from UAB are used in
all types of applications.
We believe that you will have several years experience within the telecom industry to make a
good job in this position. Experience from marketing towards operators, or evluating vendors from
an operator's perspective is a definite advantage
for this position. You should also have a sound
business understanding. Social skills and a good
command of English are essential. Further language skills are an advantage, as we have market
units and customers all over the world. A selfgoing and results oriented person will be preferred.

Kontakta: Mats Svensson, 013-32 21 52,
mats.e.svensson@era.ericsson.se, Ann-Christin
Forssell, 013-32 22 19,
ann.christin.forssell@era.ericsson.se. Ansökan:
Mekanikkonstruktör 0003, Ericsson Radio
Systems AB, Att: Anette Kindvall, Box 1885, 581
17 Linköping, anette.kindvall@era.ericsson.se.

Contact: Lena Krogstad, +46 8 727 4200,
Lena.Krogstad@uab.ericsson.se, Urban Hägg,
+46 8 727 3351, Urban.Hagg@uab.ericsson.se.
Application: M/M Support, Ericsson Utvecklings
AB, Birgitta Friis, Box 1505, 125 25 Älvsjö Sweden, birgitta.friis@uab.ericsson.se.

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
MÖLNDAL

ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB,
GÖTEBORG

Ericsson Microwave Systems AB ansvarar inom
Ericsson för försvarselektronik och mikrovägs- System Management
kommunikation samt år centrum för Ericssons The computer platform we develop is the founforskning och utveckling inom mikrovågsteknik dation for Ericsson latest mobile data products.
och höghastighetselektronik. Då vi ser ett ökat The first product out is GPRS with several other
behov av CM-kunskap i organisationen så utökar systems in the pipe. This will be a daunting chalvi vår verksamhet med en tjänst Vår CM-ansva- lenge and to cope we need to strengthen the derig, Helena, arbetar till största delen med ERIEYE.partment The platform itself is a very complex
Därför har vi behov av förstärkning för att bättre product consisting of both parts developed inkunna stötta vår organisationen i övrigt inom
house and sourced from the market
CM-området

CM Ansvarig
• Att jobba med CM innebär: att hålla ordning
och reda på produkter och dokument, att hjälpa
till med att besvara frågor rörande Ericssons beskrivningssätt, att stötta i projekt m m. Till hjälp
har man PRIM, CASK2, Ericssons dokumentsamlingar samt webben. Man knyter cckså kontakter
med andra CM-personer genom det nätverk som
finns dels på enheten och dels gemensamt för
EMW.
För att passa inom detta område är det lämpligt att Du har produktkännedom, antingen via
konstruktions- eller produktionsarbete och att Du
är ordningsam och strukturerad samt att Du tycker om att jobba med många olika människor. Att
vara nyfiken på hur saker och ting hänger ihop i
Ericsson-världen är en bra drivkraft
Kontakta: Bengt Johansson, 031-747 6519,
bengts.johansson@emw.ericsson.se, Helena Folkeson, 031-747 4097,
helena.folkeson@emw.ericsson.se. Ansökan: CMANSVARIG, ref nr 00-051, Ericsson Microwave
Systems AB, Personal och Organisation, 431 84
Mölndal.

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ

M / M Support

KONTAKTEN NR 5 2000

• You will be one of the key technical persons
focusing on system level aspects of the platform
and/or interaction with application and/or interaction with backbone/routers. One part of
system management is to drive negotiations
between requirements from the market and the
development Another is to design a product
from the requirements especially system aspects.
The technical areas include even/thing from hardware through software (all kinds) through standard products to Internet and Ip. One person is
not expected to cover all areas. We will adjust the
job to suit your interests, needs and previous experience.
We will give you a unique opportunity to influence the coming systems from Ericsson. You
must have previous experience from developing
complex technical system. The current members
in the section are very highly qualified persons
with plenty of drive and well-deserved selfesteem. Team spirit is crucial. You have experience from related work elsewhere within the industry and have a M.Sc or similar fomal degree.
Contact: Per-Martin Hedström, 031-344 6921,
0706-734 901, per-martin.hedstrom@erv.ericsson.se. Application: Ericsson Mobile Data Design
AB, Personalavdelningen, St Sigfridsgatan 89,412
66 GÖTEBORG, helena.andreasson@erv.ericsson.se.

• You have experience from software development and have probably experience of Clearcase.The Wireless Packet Platform for GPRS is a
complex product. Both our deliverables and our
test environment must be well structured and in
good order. The introduction of GPRS is now taking place and our product is soon reaching a
worldwide market. You will handle CM issues
from system verification.
Contact: Carina Brodén, 031-344 6018,0706-97
44 95, Carina.Broden@erv.ericsson.se. Application: Ericsson Mobile Data Design AB, Personalavdelningen, St Sigfridsgatan 89, 412 66 GÖTEBORG, helena.andreasson@erv.ericsson.se.

Customer Support
GSW is the main part of the CPRS system that
provides packet data switching and transmission
capabilities in the CSM system. The Support
team is responsible for troubleshooting, correction releases testing and delivery for the CSN node and the customer system implementation including backbone connection of CPRS to the Internet Technical expertise, a professional attitude towards customers, coupled with the best
possible efficiency are of the greatest importance
in our daily work.
• Besides offering development of your datacom
competence we also offer you a chance to develop your other professional skills. Additionally,
working in support involves widespread communication within the Ericsson organization and external with customers, therefore good communication skills are desirable. Required skills: Technical education, data communication. IP Routing.
Unix system. Excellent english. Good skills in writing/documenting.
Contact: Marsa Häyhänen, 031-344 62 90, marsa.hayhanen@erv.ericsson.se, Rikard Pettersson,
031-747 15 34 or 070-987 1534, Rikard.Pettersson@etx.ericsson.se. Application: Ericsson Mobile
Data Design AB, Personalavelningen, St Sigfridsgatan 89,412 66 GÖTEBORG, helena.andreasson@ere.ericsson.se.

WPP Support
7he CPRS market introduction will be done world
wide with several FOAs and customers. In parallel with the CPRS WPP market introduction we
are working with several development projects,
some with the goal to improve WPP itself and others with the goal to create other complete Ericsson data communication systems. This is putting
very tough demands on the support and maintenance of WPP.
• As one of 6-7 system experts within WPP Support you are a link between the global Ericsson
support organisation or the WPP user and the
development team at ERV. You will build up a
technical knowledge of WPP and, if necessary, be
the one chanelling the WPP user requests into
the development team who will back you up
with its in depth WPP competence. It is important that you are a good communicator with a
wish to set up and maintain well working contacts both within ERV, within Ericsson globally
and outside Ericsson.
We would like you to have a basic data communication knowledge and good English skills,
both vocally and in written. It is also seen as a
plus if you have UNIX experience and maybe also
C and/or Erlang experience. Skills within areas
such as routing, link protocols, O&M, encryption
and redundancy would be useful. We are anxiously awaiting your reply, either by phone or via
email! If you want to join our team or have further questions please contact us.

Ericsson Utvecklings AB has total responsibility Konfigurationshantering
for the continuing development of AXE as a core
platform product for public networia, fixed and Att i varje läge veta status pä alla de enheter,
mobile. It is the task of UAB to supply Ericsson komponeneter, kod, dokument, modeller med
and its customers with competitive telecommuni-mera som ingår i vår produkt är ett måste för att
cation platform products, service and support to vi ska kunna arbeta med rätt version vid rätt til- Contact: Rikard Pettersson, 031-747 15 34, Rienhance their profitability. UAB is the company fälle samt kunna levarera rätt sakertillvåra kun- kard.Pettersson@erv.ericsson.se. Application:
der. Inom Ericsson kallar vi detta för konfigurawith responsibility for integrated AXE subsystems,
Ericsson Mobile Data Design AB, Personalavdeltionshantering av vår produkt
including technology, engineering, software,
ningen, St Sigfridsgatan 89, 412 66 GÖTEBORG,
methods, tools and training. The company
helena.andreasson@erv.ericsson.se.
employs about 1300 highly qualified professio- • Vi söker dig som vill arbeta med att ta fram runals. Design and development is mainly perfor- tiner för kravhantering, produktstrukturering, felmed at company units in Stockholm but also in a rapportering, kodhantering och leveranser och
Trouble Report Coordinator
number of Ericsson design centers around the implementera dessa i våra projekt Ordningsinne,
The CPRS market introduction will be done world
world. www.encsson.se/SE/uab
strukturerad, mjukvarukunskap, verktygsintresse
wide with several FOAs and customers. In paralär några viktiga egenskaper som vi ser att du som
Can Network Core Products be a Competitive
lel with the CPRS WPP market introduction we
söker besitter. Du kommer att ha en nyckelroll i
Advantage? Ericsson Utvecklings AB, UAB, today
are working with several development projects,
våra utvecklingsprojekt som den sammanhållandevelop the core of the most successful telecom
some with the goal to improve WPP itself and otde kraften för våra produkters status och konfigusystem in the world. To continue to develop exhers with the goal to create other complete Ericsration.
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son data communication systems. This is putting• Vi söker Software Engineer till sektionerna i
Contact: Fredrik Hagenblad, +46 8 422 1737,
gy AB, Human Resources, Annika Larsson, Box
very tough demands on the support and mainte- Mölndal och Vänersborg! Arbetet sker i projektfredrik.hagenblad@ebc.ericsson.se, Göran Carls518, 371 23 KARLSKRONA, job@epk.ericsson.se.
nance of WPP.
form i team och innebär allt från kravanarys/moson (HR), +46 8 422 0883,
dellering, programvaruutveckling/verifiering till
Goran.Carlsson@ebc.ericsson.se. Application:
produktensvar. Kundkontakter för uppföljning
Global Operations Coordinator, Ericsson Business
• As a trouble report coordinator you are reoch stöd är en viktig del av arbetet Våra självNetworks AB, NA/EBC/BEES/HR Kristina Holm,
sponsible for receiving and coordinating all open
ständiga team tar fram sin planering av arbetspaS-131 89 STOCKHOLM, hr.helpdeskgebcericsWPP trouble reports coming in to ERV. There is a
ket i tillsammans med projektledaren. Vi arbetar
son.se.
WPP trouble report team consisting of 3-4 perERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB,
med inkrementell utveckling, kvalitetsäkring och
sons surrounding you. You will build up a large
KARLSKRONA
leveransprecision, vilket också kräver rationella
contact net, both within ERV and within Ericsson
arbetsmetoder och hög kompetens. Vi använder
Ericsson Software Technology AB utvecklar proglobally, to enable solving the trouble reports raRationals utvecklingsverktyg och vi bygger system
VERKSAMHETSUTVECKLING
dukter och tjänster med den senaste tekniken inpidly and effectively. You will participate in deveenligt Daily Buift-konceptet med tillhörande auom mobiltelefoni, företagskommunikation och
loping the procedures for trouble report handling
tomatiska
tester.
Våra
produkter
utvecklas
för
programvaruteknik. Vi är ett ungt och expansivt
and participate in the ranking and prioritizing of
ERICSSON
RADIO
ACCESS
AB,
KISTA
Unix och Windows NT och vi implementerar i bla
företag med ca 800 anställda. Huvudkontoret
the trouble reports.
Kista och sysselsätter omkring 800 personer av finns i Karlskrona men vi har också kontor i RonJava och C++.
We would like you to be structured and organitotalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio Ac- neby, Malmö och Sundbyberg. Vårt företag ingår
Vi söker dig som har högskoleutbildning med
zed as a person. Good English skills is a must. It
cess AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är i nätverket TelecomCity, som består av 30 växaninriktning mot data eller telekommunikation. Vi
is important that you are a good communicator
tillverkning av radiobasstationer till mobilnät
de IT- och telekomföretag i Karlskronaregionen.
värdesätter kunskaper i programmeringsspråken
with a wish to set up and maintain well working
Java och C++ och operativsystem som Windows
contacts both within ERV, within Ericsson globally
På affärsområdet New Solutionsfinnsförutom
Verksamhetsutvecklare
NT och Unix Erfarenhet från mobiltelefoni såsom
and outside Ericsson. UNIX experience and a baWireless Telematics även produkter för att posioperatörsprocesser, nätverkskunskap, driftstöd
sic data communication knowledge is seen as a
systeminköp
tionsbestämma mobiltelefoner, Research & Innooch systemintegration är meriterande. Vi ser gärplus. Contact: Rikard Pettersson, 031-747 15 34,
vations och Integration av Ericssons WAP gate•
Som
verksamhetsutvecklare
kommer
du
att
arna att du är flexibel, kreativ och resultatinriktad
Rikard.Pettersson@erv.ericsson.se. Application:
way.
beta
tvärfunktionellt
och
driva
interna
projekt
inoch har god samarbetsförmåga. Tycker du att det
Ericsson Mobile Data Design AB, Personalavdelom
Ericsson,
samordna
leverantörsutvecklingen
Telematik är när maskiner talar med andra
låter intressant?
ningen, St Sigfridsgatan 89,412 66 GÖTEBORG,
samt utveckla verksamhetssystemet I arbetsuppmaskiner. Detta kan vara cola-maskinen som tahelena.andreasson@erv.ericsson.se.
gifterna ingår även att arbeta med logistikproceslar om att den behöver fyllas på eller får veta att
Kontakta: Ingvar Björck, 0521-272 416,
sen och aktivt utveckla/initiera förbättringar i våra
den ska ändra priset elmätaren som rapporterar
ingvar.bjorck@etx.ericsson.se, Åke Stenhoff. Anarbetsformer/metoder mellan produktionsenhein förbrukning, kopiatorn som rapporterar anIntegrator
sökan: Ericsson Mobile Data Design AB, Personaten och underleverantören. Du kommer att vara
vändning samt papper och toner-nivå. Marknalavdelningen, St Sigfridsgatan 89,412 66 GÖTE• Du arbetar med att integrera programvaruett internt bollplank i logistikfrågor samt utveckla
den för telematiklösningar väntas omsätta milBORG, sverker.walldal@etx.ericsson.se.
komponenter från interna och externa leverantösystemstöd för användarna.
jardbelopp bara i Sverige inom ett par år. På
rer till en komplett och lättinstallerad nodproEricsson Software ansvarar vi för att ta fram desVi tror att du är utåtriktad och har lätt för att
gramvara till vår paketdataväxel.
sa lösningar för Ericssons kunder över hela värlkommunicera och samarbeta med andra samt
UTBILDNING
den.
Som integrator ser du först av alla helhetsresulatt du har förmågan att övertyga och leda. I din
tatet av alla utvecklingsinsatser på nodprogramroll som verksamhetsutvecklare krävs dessutom
För att fullt ut axla detta ansvar behöver vi nu
varan. För att kunna förverkliga detta är integratöatt du är strukturerad, initiativrik, resultatinriktad,
rekrytera ett antal kompetenta medarbetare som
ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB, NACKA
rernas arbete brett Du kan få: inflytande redan
drivande och visionär. Arbetet ställer stora krav
vill vara med och bygga upp Wireless Telematic
STRAND
från tidig programvarudesignkunskap om datorppå helhetssyn, dvs att förstå hur våra olika proSolutions inom Ericsson.
lattformen och de olika programvarukomponenThe unit Enterprise Education is a focused busi- cesser och verksamheter fungerar tillsammans
För samtliga tjänster vill vi att Du uppfyller föltemas funktionta kontroll över konfiguraness line within Product Unit Enterprise Services.och hur vi bör utveckla dessa för att få ett så bra
jande krav: Högskole-Zuniversitetsexamen. Minst
tionshanteringen i clearcase för all nodprogramEnterprise Education shall, by being a an integ- resultat som möjligt
tre års erfarenhet inom relevant område. Flytanvara, skriva bygg-, installations- och konfigurerrated and natural part of all Enterprise Solution
Du har teknisk högskoleexamen och erfarenhet
de engelska i tal och skrift Telekom och/eller
ingsscript utföra och koordinera byggen av
offerings, educate our Partners to sell and sup- av verksamhetsutveckling, gärna med goda kunEricsson erfarenhet är meriterande.
nodprogramvaran, planera och utföra integraport our products in a professional way and
skaper i logistik/kvalitet Det är en merit om du
tionstester och delta i felsökning och felrättning
educate Customers to optimise usage of their En-är utbildad inom logistik samt är van vid att hanav nodprogramvaran samt planera och bygga
terprise products (improved return on their inve- tera PC:n som ett verktyg. Du har även goda kunMarketing & Sales
testlabb. Du får en god systemkännedom och ett
stment) by providing them with competence.
skaper i engelska.
Managers
brett kontaktnät i vår internationella utvecklingsThe Enterprise Education department has 20
organsation.
• Planerar, driver och deltar i lösningarnas sälj
employees and has an important role to play in Kontakta: Jonas Ekholm, 08-757 33 67, Lars-Åke
och marknadsföring. Du har en mycket aktiv roll i
ordertoshorten the TTM and to deliver compe- Eriksson, personal, 08-404 38 65. Ansökan: Verkförhandlingar och marknadsaktiviteter mot EricsKontakta: Mats Linden, 031-344 60 47 eller.
tence to the markets place.
samhetsutvecklare systeminköp, Ericsson Radio
sons lokala marknadsbolag och deras kunder
070-37 48 488, mats.linden@erv.ericsson.se. AnAccess AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93
över hela världen.
sökan: Ericsson Mobile Data Design AB, PersonaTraining Product Manager
Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se.
lavdelningen, St Sigfridsgatan 89,412 66 GÖTEStrategic Product Managers
• We are now looking for a Training Product MaBORG, helena.andreasson@erv.ericsson.se.
nager with the task to develop and maintain a
• Som SPM reser Du jorden runt för att kombiERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB,
Global Enterprise Education Portfolio and a comnera vitt skilda kunders krav med den senaste
KARLSKRONA
plete certification program for Operators, Parttekniken. Resultatet är en strategisk viktig utveckMjukvarukonstruktör
ners, Distributors, Authorized Service Providers as
Ericsson Software Technology AB utvecklar pro- lingslinje för produkten. Du undersöker affärsVi utvecklar en realtids router för wireless IP nåt well as Enterprises.
dukter och tjänster med den senaste tekniken in- möjligheter, hanterar marknad och pris och är
Routem kommer att användas i bas-stationerna
om mobiltelefoni, företagskommunikation och produktemas ansikte gentemot de lokala markThe Product Manager will ensure that a traii tredje generationens mobilsystem, samt i det ning portfolio is established. The portfolio shall
programvaruteknik.
nadsbolagen. Du definierar exakt vad som krävs
paketförmedlande nätet Routem utgör en viktig be advertised and distributed in all markets wheför att en produkt ska bli en succé. Du ansvarar
Vi år ett ungt och expansivt företag med ca
komponent i Ericssons lösning för nästa genera- re Enterprise sells solutions and products. The
800 anställda. Huvudkontoret finns i Karlskrona för underleverantörer, support och kommunikations mobilsystem, vilket gör arbetet extra intres-Product Manager is also responsible for training
men vi har också kontor i Ronneby, Malmö och tion med kunden.
sant och stimulerande. Just denna router upp- projects within his/her area of responsibility,
Sundbyberg. Värt företag ingår också i det lokala
märksammades stort vid GSM-mässan i Cannes iplanning, information and administration of traiSystem Managers
nätverket TelecomCity som består av ett flertal
januari. Vår enhet utvecklar drift och underhåll ning activities during the development and introexpansiva IT/telekomföretag i Karlskronaregio- • Som System Manager är Du med från defini(O&M) i denna router.
duction phase. This includes planning and ennen.
tionsfasen av nya system till produktifiering av
suring pilotcourse and train-the-trainer activities.
New Solutions ansvarar för att hitta och fostra dessa. Du ger direktiv på en övergripande teknisk
• Vi går nu in i implementerings-arbete och beWe believe you have working experience in an
nya idéer åt Ericsson. Idag ansvarar New Solu- nivå om hur våra produkter ska utvecklas. Du anhöver förstärka vårt team med en hungrig
international business environment and prefetions för Positionering (MPC), Wireless Telematicsvarar för att både interna och externa delar av
mjukvarukonstruktör. I ett första inkrement skall
rably experience from didactic environments,
systemet kan samverka på ett för helheten riktigt
Solutions,
EPK Research S Innovations och Integvi ta fram stöd för on-line övervakning via snmpproject management/ participation, telecommusätt
ration
av
WAP
gateway.
Vi
jobbar
med
integraprotokollet, vilket skall göras i C/C++. Du har förnication and/or computer business. Since there
tion,
industrialisering,
supply
och
support
inom
modligen några års erfarenhet av mjukvaru-utare a lot of international contacts you have to haTelematik och Mobil positionering. Mobile Posi- Operative Product
veckling i C++, alternativt är du nyexaminerad
ve good English skills, both spoken and written.
tioning
System är en helt ny, spännande produkt Managers
med minst 120 poäng relevant utbildning och
Den används för att positionsbestämma nödbrinner för objektorienterad mjukvara. Tidigare
Contact: Per Bogren, +46 8 422 2210, per.bogställda som ringt 112 eller guida bilistertillnär- • Du kommer att arbeta med den tekniska proerfarenheter av Internet-teknik och routing-funkren@ebcericsson.se, Göran Carlsson (HR), +46 8
maste bensinmack eller restaurang. Åkerier och duktledningen för delkomponenter i lösningen.
tionalitet är meriterande.
422 0883, göran.carlsson@ebc.ericsson.se. Applitaxibolag kan erbjuda sina kunder snabbare ser- Du är den som ansvarar för teknisk och strategisk
Du bör ha lätt för att arbeta i ett team med
cation: Training Product Manager.
vice. Användningsområdena är nästan obegrän- produktutredning ur såväl teknisk som affärsmäshögt i tak och med stort eget ansvar för de teksade, speciellt när vi ska integrera Telematik och sig synvinkel. I rollen som operativ produktledare
niska lösningarna.
WAP. Det enda som krävs av slutkunden är en ansvarar du för produkterna som finns på markArbetet sker i en internationell miljö tillsamGlobal Operations
vanlig mobiltelefon. Vi söker nu en person som naden. Detta innebär bl a resor till kunder och
Ericssons lokala marknadsbolag över hela värlmans med flera underleverantörer, så du måste
ska vara
Coordinator
den.
behärska engelska i tal och skrift Tidigare erfa• You will work in a team with the Global Operarenhet av Solaris är meriterande.
Områdesansvarig för Mobil
System Designers
tions Manager, Product Management Regional
Training
Centers
and
Authorised
Training
Provi• Gör systemstudier, utreder och specificerar
Positionering
Kontakta: Ulf lönnqvist, 031-344 6587, ulf.londers and co-ordinate Enterprise Education's glokommande lösningar. Du är den tekniska specianqvist@erv.ericsson.se, Pia Andreasson (projekt• Vi håller på och startar upp ett verksambal training resources in order to optimize the
ledare), 031-344 6025,
listen inom ditt ämnesområde. Du deltar aktivt
hetsområde som skall ansvara för integration,
utilization and thereby reduce cost of supply. You
som kravställare och kravägare i alla designpropia.andreasson@erv.ericsson.se. Ansökan: Ericstestning, verifiering, supply och support för prowill ensure that the training resources are utilized
son Mobile Data Design AB, Personalavdelningjekt Dessutom har Du en aktiv roll i den tekniska
dukten Mobile Positioning System (MPS). Första
in a cost-effective way, from a global perspective,
en, St Sigfridsgatan 89, 412 66 GÖTEBORG, sverplaneringen av lösningarna.
kommersiella leveransen har gjorts, och fler levewith regard to existing Enterprise Systems proker.walldal@etx.ericsson.se.
ranser är på gång.Vi söker Dig som vill ta ansvar
ducts, future products as well as projected sales
Designers
för, driva och utveckla vår verksamhet inom Mogrowth for Enterprise Education. You will also en• Designern utvecklar mjukvaran, förverkligar
bil positionering. Du bör ha erfarenhet inom INsure that the implementation of the developed
ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB,
kundernas och våra drömmar. Du samlar de krav
DUS, Supply och Support samt ha förmågan och
courses goes smoothly and according to plan at
VÄNERSBORG
och önskemål beställaren har, analyserar och averfarenheten av att leda en grupp människor. Du
the Regional Training Centres / Authorised Traigör vad som är möjligt att utföra. Du arbetar pakommer att ansvara för all koordinering, planerning Providers.
Software Engineer
ing samt uppföljning gentemot vår uppdragsgivarallellt med såväl Dina kollegor som testteamet
We believe you have working experience in an
re BSS. Idag är 10 personer involverade inom
Även sedan produkten lanserats är det Du, kreaProduktenheten OSS GSM arbetar med utveck- international business environment and prefeMPS på vår enhet
tören, som är mest lämpad och ansvarig för att
ling av applikationer för drift och övervakning av rable experience from didactic environments,
finna lösningen om något fel skulle uppstå.
GSM-nätet De system vi arbetar med understöd- project management / participation, telecommujer konfiguration och drift av mobiltelefoniväxlar nication and / or computer business. Since there
Kontakta: Mikael Nilsson, 0455-39 5093 eller
Kontakta: Kennet Kjellsson, 0455-39 5248, kenoch basstationer.
are a lot of international contacts you have to ha070-310 5093, mikael.nilsson@epk.ericsson.se.
netkjellsson@epk.ericsson.se, Eva Nilsson, 0455ve good English skills, both spoken and written.
Ansökan: MPS 0003, Ericsson Software Technolo-

48
39 5653, eva.nilsson@epk.ericsson.se. Ansökan:
Märk Din ansökan med sökt tjänst!, Ericsson Software Technology AB, Human Resources, Annika
Larsson, Box 518, 371 23 KARLSKRONA
job@epk.ericsson.se.

JOBBNYTT
vecklare. Vi förutsätter att Du har erfarenhet från
projektarbete och/eller produktledningsarbete.
Du bör även ha jobbat inom software engineering-området
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80 STOCKHOLM,
kerstin.almblad@era.ericsson.se.

network. He/she will handle and follow-up reports, take part in configuration and advanced
faultfinding concerning transmission and
transmission equipment Experience from the
DXX/Mini link/SDH is required. Knowledge in
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
energy/power is desirable. Good knowledge in
Kontakta: Kennet Kjellsson, 0455-39 5248, ken7öAretfieopportunity to get experience from wor- English is a requirement
netkjellsson@epk.ericsson.se. Ansökan senast
king as a contractor for Ericsson customer in
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, TELEFONPLAN
000324: Enhetschef DPC 0003, Ericsson SoftwaSaudi ArabialEstablished in June, 1999 Ericsson
Corporate Unit Distribution Logistics är en enhet re Technology AB, Human Resources, Annika
Services is the new name for service excellence System Administrators,
inom Corporate Supply i IT. Distribution Logistics
Larsson, Box 518, 371 23 KARLSKRONA
within Ericsson, a business unit in the Network
ansvarar för utveckling och underhäll av distri- job@epk.ericsson.se.
OSS/MMIS
Operators and Service Providers Segment
butionssystem för Ericsson. Vidare har DistribuRef.No: 006
Product
unit
Managed
Services
at
SPU
Teletion Logistics på uppdrag av Business Units/Procom Management Solutions provides 'Advice, So-• The candidate will work at the NMC and be reduct Units och Supply Units, ansvar för operationERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KATRINEHOLM
lutions and Services' to network operators
sponsible for all UNIX platforms and the OSS and
av dessa distributionssystem.
Supply Unit Mediacom i Katrineholm är Ericsson-around the world. We provide expertise in both
MMIS applications. This includes support advanI Distribution Logistics ansvarsområde ingår koncernens globala försörjare av högteknologis- the administrative and technical aspects of
ced trouble-shooting in UNIX, Database and
också att svara för importhantering och styrning ka mediacomprodukter - produkter som hante- network operations and work in partnership with OSS/MMIS applications. He/she will also work
av företagets ursprungs- och exportkontrollverk-rar data,röst och videokommunikation över Inter-Market Units and Ericsson Services Regional Offi-with reports systems, application problems and
net Vi tar ett helhetsansvar från produktutveck- ces, worldwide.
samhet för att möta svensk, och där så är
System routines, as well handle user administraling, leverans och installation av härd-och
tillämpligt utländsk lagstiftning inom området
Ericsson customer in Saudi Arabia is buying a tion and system security.
Trade Procedures är en supportfunktion inom mjukvara, till utbildning och försörjning under
Advanced knowledge of UNIX and SQL-proDistribution med tull- och handelsfrågor som an- produktens livstid. Vårt mål är att bli den själv- CSM network and asking us to operate it during
the first year and then transfer the responsibility gramming and knowledge of database handling
klara leverantören av kompletta lösningar för
svarsområde.
to their personnel. Therefore Managed Services is required. The candidate should have experientjänster på e-marknaden. Korta ledtider och
ce from OSS and SRP. Preferable also knowledge
Resource Office is now looking for Ericsson
snabba
förändringar
präglar
vardagen,
vilket
Chef Trade Procedures
kräver en kontinuerlig kontakt med våra kunder employees who are interested to join our project in other application, such as BGW and SOG. If re• Som chef för Trade Procedures har du persoorganization on contract job, starting in the end quested, we will offer you training on MMIS.
världen över. Ericsson i Katrineholm är en världsnal- och budgetansvar och du ansvarar för resursaktör att räkna med genom produktens hela livs- of April 2000. The project requires the following Good knowledge in English is required.
och arbetsplanering.Dina arbetsuppgifter komprofessionals:
cykel.
mer att bestå i att vara sakkunnig åt uppdragsgiNetwork Field Maintenance
vare och import operations, att ansvara för tulldeNetwork Surveillance
Distribution
klarationer och Intrastat- att ha egen redovisning
Manager
Technicians
samt support Du skall också ansvara för att Tull• Vi söker flera medarbetare till avdelningen
Ref.No: 007
verkets och andra myndigheters förfrågningar
Supply & Sourcing inom området distribution. ArRef.No: 001
och förlägganden besvaras. Göra utredningar efbetsuppgiften innefattar distributions logistik, så• The candidate will be responsible for leading
• The candidates should have an experience
ter tullkontroll, sköta uppföljning och överklagansom etablering av rutiner och processer, avtal, utand organising the work within Network Field
from working with Ericsson Mobile network, imden.
veckling och förbättringar samt uppföljning. Den
Maintenance and ensure that the best practices
plementing, commissioning and maintaining
operativa
distributionen
är
utförd
av
en
kontrasare used for the work. Within Network field mainI tjänsten ingår också att sköta tillståndshanterswitches.
The
work
is
performed
in
a
Network
terad service provider
tenance, all on site activities is handled, such as
ing- att söka och använda tillstånd hos myndigMaintenance Centre.The candidates will be recorrective maintenance on all equipment on a
heter för att möjliggöra exempelvis tullsäkringar.
Du som söker bör ha vetskap om export/imsponsible for the surveillance of the network
RBS site, such as RBS 2000, Mini-link and MiDu skall även stödja klassificering av artiklar enport samt god distributions kunskap. Har Du erfrom the NMC Main tasks will be monitoring,
niDXX, according to agreed SLA Preventive mainligt EU:s tulltaxa. Ansvara för att ansökningar och
farenhet av global distribution är det en merit De
analysing and correcting incoming alarms or any
tenance will also be carried out at the Base staåterbetalning efter aktiv förädling utförs (tidigare
personliga egenskaperna vi värdesätter är hög
service/quality degradation detected, either by
tion. The NFM Manager will also be responsible
tullrestitution). Tillhandahålla utbildning i hanpersonlig drivkraft, förmåga att arbeta självstänon-line activities, work orders (WO), or by folfor spare part handling and security issues on sidelsprocedurfrågor.
digt såväl som i grupp i en ständigt föränderlig
lowing the escalation procedure. He/she will also
tes.
verksamhet. Du bör också ha god kommunikaVi söker dig som har goda ledaregenskaper
perform periodical system routines and monitor
tions och innovationsförmåga. Självklart behärssamt god kännedom i tullfrågor, export och imThe candidate must have a technical education
traffic and service quality status in the Network,
kar Du engelska i tal och skrift Eftersom vi arbeportprocedurer. God problemlösnings förmåga är
within Telecommunication, Information Technoas well as interact with the filed maintenance.
tar
mycket
med
processer
och
olika
flöden,
vill
vi
viktigt att ha förmåga att konstruktivt och metology, Electronics and experience from O&M work
Experience from working with network surveilatt Du har viss vana av process- och flödeständiskt bearbeta problem och ta fram lämpliga lösat operator or supplier. He/she should have 2-3
lance
is
requested
and
experience
from
working
kande.
ningar.
years work experience as manager for at least fiwith an operator is desirable. Experience from
ve persons.
Vi ser gärna att Du har någon typ av högskothe OSS is required and knowledge in SRP and C
leutbildning, exempelvis inom ekonomi, juridik
Kontakta: Lars-Ake Eriksson chef, Suppry&SourA N is preferable. Good knowledge in English is
eller samhällsvetenskap och det är även meritecing, 0150-58 111, lars-ake.eriksson@era.ericsrequired.
BFT Technicians
rande att ha erfarenhet från en statlig myndighet
son.se, Conny Westerberg, ansvarig distribution,
eller domstol. Egenskaper vi värderar högt är iniRef.No: 008
0150-58 484, conny.westerberg@era.ericsson.se.
tiativ- och sammarbetsförmåga. För att passa för
Ansökan: Distribution/Carina Karlsson AK/UH,
System Engineers,
• The candidates will be responsible for correctitjänsten bör du vara analytisk och vara van att ha
Ericsson Radio Systems AB, KH/ERADSP/AK Supve maintenance on all equipment on a RBS site,
MSC/HLR/VLR
kontakt med myndigheter. Du skall behärska
ply Unit Mediacom, Box 193,641 22 KATRINEsuch as RBS 2000, Mini-link and MiniDXX. All acengelska i tal och skrift
HOLM, carina.karlsson@era.ericsson.se.
Ref.No: 002
tion on site will be in conjunction with the NMC.
Preventive maintenance will also be carried out
• The candidates will be system responsible and
Kontakta: Magnus Öhnedal, +46 8 719 72 54,
at the Base station. Tower work might also be
work at the NMC. He/she will be working with
magnus.ohnedal@era.ericsson.se. Ansökan: Chef
part of the tasks.
advanced trouble shooting and fault handling,
Trade Procedures, Ericsson Radio Systems AB,
and also be responsible for the modification of
Kl/ERA/DSP/SH Charlotta Åkerström, 164 80
the system routine, creation of new and temERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Stockholm, charlotta.akerstrom@era.erics5on.se.
NMC Manager
porary routines. He/she will also take part in the
Product Unit BSS is responsible for the global de-Change Request procedure, with technical analyRef.No: 009
velopment and profitability of the GSM Base Sta- sis and fallback procedures. The position is also
• The candidate will be responsible of the
ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB.
tion System and CSM Operation and Maintenan- responsible for all software contents of the
Network Management Center (NMC) and manaRONNEBY
systems.
ce.
ger for 25 technician. He/she will lead and orgaIn addition to the above, this position needs a
Ericsson Software Technology AB utvecklar pro- We - at Strategic Product Management CSM
nise the work within NMC and ensure that the
long experience as a trouble-shooter on the
dukter och tjänster med den senaste tekniken in- O&M - have the full live-cycle responsibility of
best practices are used for the workJhe NMC is
om mobiltelefon/, företagskommunikation och CSM OSS, Ericsson's network element manage- network level and have in depth knowledge of
responsible for operating the network 24h/7d.
programvaruteknik, vi är ett ungt och expansivt ment system for the CSM network sold to over CCfTT No7. Knowledgeable of implementing
The NMC Mgr is ultimately responsible for the
företag med ca 800 anställda. Huvudkontoret
100 customers in 50 countries. Our next genera- CNA's and doing Application system changes. Beperformance of the network and that agreed profinns i Karlskrona men vi har också kontor i Ron- tion system will combine the management of the ing able to perform Data Transcripts for changes
cedures and SLA:s are followed. The candidate
neby, Malmö och Sundbyberg. Vårt företag ingårCSM as well as the UTRAN WCDMA network ele- to the network. Experience from the OSS, SRP
will report performance and anomalies direct to
också i det lokala nätverket Telecomdty som be- ments. Due to the nature of our mission we work and signalling analyser is required.
the customer and therefor a high skill of custostår av ett flertal expansiva IT/telekomföretag i
highly cross-organisationally to align strategies
We are looking for two candidates for this posimer relation as well as a deep overall network
Karlskronaregionen.
with other Product Units and to improve our un- tion. These assignments will commence around
knowledge is required.
derstanding of future opportunities.
the 1 :st of February and the contract length is 10
New Solutions ansvarar för att hitta och fostra
The candidate must have a technical education
months and 9 months.
nya idéer åt Ericsson. Idag ansvarar New Soluwithin Telecommunication, Information TechnoProduct
Manager
tions för Positionering (MPC), Wireless Telematic
logy. Experience from a Manager position, for at
least 10 people, within O&M of a GSM network,
Solutions, EPK Research & Innovations och Integ• We are now looking for an additional person
System
Engineers,
Radio
for at least 5 years, is requested and experience
ration av WAP gateway. Business Center New So-to join our team of 10 product managers. In this
(BSS/BSC)
from working with an operator is desirable. Good
lutions, söker
challenging position you will deal with: Product
knowledge in English is required.
strategies. Requirements on products. Customer
Ref.No: Saudi 004

Enhetschef till Mobile
Positioning (DP

• Enheten ska arbeta med studier, teknisk och
strategisk produktledning, systemledning, design
och design maintenance inom Mobile Positioning Solutions. Som enhetschef kommer Du att
ansvara för ett spännande gäng på 26 personer.
Du ansvarar för medarbetarnas och verksamhetens utveckling, budget kvalitet projekt personalfrågor, löner och kompetensutveckling.Kontakter med uppdragsgivare ingår som en del av arbetsuppgifterna. Mobile Positioning är ett mycket
snabbt växande område för Ericsson vilket innebär att verksamheten behöver utvecklas och växa
under året
Som enhetschef ingår du också i ledningsgruppen för Business Center New Solutions. Vi söker
Dig som har ledaregenskaper och drivkraft, helhetssyn, samarbetsförmåga, flexibilitet och lyhördhet Eftersom Du får personalansvar bör Du
också känna dig hemma i rollen som personalut-

business cases. Product plans and programs. Early marketing towards our local companies.
To be able to take on this responsibility, you
should have several years of background of O&M
and network management preferably from earlier
assignments in design and as a market representative (LPM). Your sound knowledge of modem
software architectures, protocols and IT trends gives you the base to drive technology deployment
for our new O&M framework. Your understanding
of our customer needs in the area of network
management lets you take the right strategy decisions and helps you to communicate to the markets. If you are a highly motivated, driving person
with excellent interpersonal and communication
skills, this is your career opportunity to have an
impact on the future!
Contact Peter Sandberg, +46 8 404 4402, Benita Nilsson, +46 8 757 1914. Application: Kerstin
Almblad, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, 164

• The candidates will work at the NMC and be
responsible for all telecommunication systems
agreed on with the customer within BSS and Radio. He/she is going to offer expert knowledge
concerning parameters and configuration of BSS
and Radio. You will also provide expertise concerning BSS problems and traffic performance.
The candidates should have deep knowledge
in BSS, OSS, SRP and C N A as well as in CCITT
No7. Being able to interpret radio statistic and
TEMS logs. Experience from an operator and Radio knowledge is to prefer.Good knowledge in
English is a requirement

System Engineers,
Transmission/DXX/Minin
Link/ SDH
Ref.No: 005
• The candidates will work at the NMC and be
responsible for all transmission systems in the

OMC Manager
Ref.No: 010
• The candidate will be responsible of an Operation Maintenance Center (OMC) and manager for
10 technician. The OMC is responsible for routine
and maintenance work for an operation area,
consisting of MSC and BSS. Out of hours the area
are covered by on call staff.
Experience from a Manager position, for at
least 5 people, within O&M of a GSM network is
requested and experience from working with an
operator is desirable. Good knowledge in English
is required.

Network Surveillance Shift
leader
Ref.No: Oil
• The candidates should have a long experience
from working with Ericsson Mobile network, im-

plementing, commissioning and maintaining
switches. The work is performed in a Network
Maintenance Centre.The candidates will be responsible for a shift of surveillance. The task for
each shift is to operate the network from the
NMC.
Main tasks for each shift will be monitoring,
analysing and correcting incoming alarms or any
service/quality degradation detected, either by
on-line activities, work orders (WO), or by following the escalation procedure. The shift will also perform periodical system routines and monitor traffic and service quality status in the
Network. The shift leader will make sure that
network quality is secured and that the work, is
performed according to agreed procedures.
Experience from working with network surveillance is requested and experience from working
with an operator is desirable. Good knowledge in
English is required.

System Engineers,
SMS/VMS/AUC/EIR
Ref.No: 003
• The candidate will work at the NMC and be responsible for all telecommunication systems
agreed with the customer within
SMS/VMS/AUC/EIR including both Ericsson and
3rd party equipment He/she will be working
with advanced trouble shooting and fault handling, and also be responsible for the modification
of the system routine, creation of new and temporary routines. He/she will also take part in the
Change Request procedure, with technical analysis, fallback procedures and configuration.
The position is also responsible for all software
contents of the systems and Service performance. Preventive maintenance of the systems is
another responsibility. The candidate have to have good knowledge in UNIX, SQL and CCITT No7,
and long experience on O&M of SMS and VMS
systems.
The candidates should have good knowledge
in English and good analytical ability. As he/she
also will work with transfer of knowledge to the
customer, you should have good social and pedagogical skills as well as cultural awareness.
Basic requirements for all positions: Long experience of AXE and GSM environment, as well
as international, preferably Ericsson, experience.
The succesfull candidates should also have selfdrive, loyalty and good communication and cooperation skills.
Please, email your application with full Curriculum Vrtae, incl. two references and contact information to: karl-arne.bertilsson@era.ericsson.se
with cc to: odette.abiad@era.ericsson.se. Please
mark your application O&M Saudi, job reference
No.
Contact: Karl-Arne Bertilsson, +46 8 40 42564,
karl-arne.bertilsson@era.ericsson.se. Application:
Ref.No: Saudi No, Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/GP/OR Karl-Arne Bertilsson, SE -164 80
STOCKHOLM, Sweden, karlame.bertilsson@era.ericsson.se with cc to odette.abiad@era.ericsson.se.

of people that want to be a part of Ericsson front- problems in the radio networks. Provide technical advice and assistance to engineers and manaliner GSM. The Operation and Support System
(OSS) is a part of the Base Station System (BSS) gers. Transfer knowledge to less experienced
within GSM. The OSS system is the Operation team members. Curiosity, interest and the ability
to leam new features/functions is important You
and Maintenance system for the mobile switching and radio networks, including both classic will need to participate in the 24-hour emergency support on-call roster periodically. Job rotation
and GPRS systems.
between Support, Verification and supply is part
OSS is changing to new achitecture for the
of each engineer's objective.
new OSS generation. The new Framework is baThe candidate should preferably have a Bachesed on Corba and Java is used. The system is
build frequently and automatic tests are perfor- lors/Masters degree in computer science or
electrical engineering and 4 years experience in
med. Booh UNIX and NT is used as operating
related work activities, of which at least 2 years
systems in the OSS system.
experience should be on CME20/CMS40 systems
preferably verification and/or support/supply. In
depth knowledge in the use of the Test System,
• We are looking for a experienced tester. Knowwriting corrections, and using TEMS and OMT are
ledge about OSS, AXE, Corba or Java is qualifying.
a plus. Special consideration will be given to canWe are working in teams and you are a innovatididates who have worked in a support organizave and result driven team player. You have a unition.
versity degree. Contracts may be available.
Candidates with excellent trouble shooting
skills and experience in othermobile application
systems/product lines will also be considered for
Contact: Bertil Olsson, +46 13 28 46 64,
thisposition.
Bertil.Olsson@era.ericsson.se. Application: Ref.
00-02, System Test, Ericsson Radio Systems AB,
The candidate must have excellent communiLM/ERA/LVA/FH Eva Lindkvist Box 1248, 581 12
cation skills.
LINKÖPING, Sweden, Eva.Lindkvist@era.ericsson.se.

System Test

ERICSSON INC US - ASO DALLAS

BSS Software engineer,
ASO Americas BSS
(2 open positions)

777e i4S0 Americas has open positions in the
Ericsson Global Support (EGS - BSC/BTS) and in • As a BSS SW engineer you will be performing
System Verification, application system Upgrades
the BSC/BTS System verification group.
and Application System Acceptance tasks for
• Support: We provide a high level of support to
GSM Base Station System (BSS). Tasks include,
the 1 st-line organizations (FSC/RTAC/ELS) and to
performing technical analysis, planning. Test Dethe GSM operators in North and South America.
sign and execution, test reporting, coordination
Our customers are located in Chile, The Dominiwith other test organization, trouble shooting of
can Republic, The USA (including Hawaii) and
software and hardware faults and correction wriCanada. We currently sharing 12 hour shift supting in assembler.
port with EPA (Australia).
The candidate should preferably have a BacheVerification: We are responsible for verification
lors/Masters degree in computer science or
of the CMS40 BSS, for the GSM 1900 markets.
electrical engineering and 3 - 5 years of experiGPRS and IP-BSS are some of the big challenges
ence in related work activities. The candidate
for the coming year. Third-line support is provishould possess strong problem solving and anaded by experts in the BSS organization.
lytical skills, be quality minded, have ability to
You will be joining an enthusiastic and compeperform multiple tasks, have excellent communitent team in a dynamic working environment
cation skills and be a team player.
Our office is located just north of Dallas in Richardson, also known as the Telecom Corridor.
Contact: Henrik Fagerlund, Group manager,
The Telecom Corridor is quite an exiting place
Ericsson Global Support (BSC/BTS), ASO Ameriwith great atmosphere where all the big telecom
cas, +1 972 5831745, henrik.fagerlund@ericsand datacom competitors are present To live heson.com, Anders Urban, Group Manager,
re, in this sunny and warm climate, with friendly
BSC/BTS verification, ASO Americas, +1 972
people, cool nightlife, all the big sports teams to
5833243, anders.urban@ericsson.com, Lalin
watch (Cowboys, Stars,...), vast variety of restauSourjah, Manager, Product Unit BSS, ASO Amerirants, never ending golfing season, great outdocas, + 1 972 5831639,
ors and the affordable living, which makes life
lalin.sourjah@ericsson.com.
here in big D very enjoyable.
The Dallas metroplex is one of the fastest
growing in the US. The northern suburbs boast
some of the best schools in the nation. Travel
within the U.S. and abroad may be required for
all positions.

Group Manager, Ericsson
Global Support (BSC/BTS),
The Americas

• The main responsibilities for this position will
be to: Continue the exciting work to setup a true
Ericsson in Yugoslavia (EYU) which was
'follow the sun' support organization between
established as local company 1998, have today the EGS hubs in Dallas, Melbourne and Europe.
60 employees and is the solid supplier of Mobile Provide leadership within taskforces regarding
systems to the 2 Operators on the market Mob- technical issues. Provide technical guidance to
tel and Telecom Serbia.
less experienced CSE's. Ensure that the staff follows the processes and procedures relevant to
the functions of the group.
Continuously strive to improve existing processes, and suggest new as needed. Day-to-day and
• We are now looking for an Operation Director
long-term planning for the group as well as rewho will be responsible for the achievements
source planning. Performance appraisal of suborand maintenance at the highest level of custodinates and approval of time reports of subordimer satisfaction of all operational activities such
nates. Monitor progress and report periodically to
RBS and Switch implementation, Network Dedepartment manager about progress. Ensure all
sign, Field Support Center and Logistics. The poindividuals have an Individual Development Plan
sition reports directly to the EYU President and is
and follow itA ssign work according to existing
a member of the Management Team.
competence and development needs. Recruit
We expect that you have minimum 5 years of
candidates for positions in the group. Assist in
relevant experience and very good knowledge in
establishing contacts with outside organizations.
the area of GSM and fixed network and of EricsProvide input to the budgeting process. Maintain
son products in general. Important personal skills
on-call roster, where applicable.
are to have open minded attitude, good communication skills and ability and interest to transfer
knowledge.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

Operations Manager

Contact: Pauli Liimatainen, +381 63 247 826,
pauli.liimatainen@eyu.ericsson.se, Jan Hultgren,
+381 63 200 844, jan.hultgren@eyu.ericsson.se.
Application: OPERATIONS MANAGER, Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Vladimira Popovica 6,
11070 BELGRADE, YUGOSLAVIA, pauli.liimatainen@eyu.errcsson.se

49

JOBBNYTT

KONTAKTEN NR 5 2000

Outage/Event manager
(24 Hour)

• BSS Coordinator (Handle incoming CSR/TR
and delegate them to appropriate Customer Support Engineers)
Sr Customer BSS Support Engineer, Ericsson
Global Support (BSC/BTS), The Americas
The main responsibilities for this position will
be to manage, co-ordinate and participate in investigations and trouble-shooting activities in the
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING
BSS area at the highest technical level and to
Sub Product Unit OSS in Linköping is staffing upaddress customers expectations and needs. Proto meet the future-. We are looking for o number vide technical competence for resolving complex

ERICSSON LTD, UK

Service Delivery Manager,
South UK based
The Services & Support Unit is responsible for
providing core support to UK wireline customers
as well as developing and delivering new service
opportunities. We are presently looking for a
new Service Delivery Manager to join our team.
• This challenging role assumes a pivotal position between nominated customers and the Services & Support Unit You will be required to provide the key customer interface in day to day management of support & service issues ensuring
that both customers needs and Ericsson obligations are met
This will require you to build strong relationships with your customers, key internal contacts
and appropriate third party suppliers. You will
manage the resolution of day to day problems
and management queries, as well as form part of
the formal management escalation chain. In building relationships you will be expected to anticipate your customer's requirements in relation to
support & service delivery, develop an ongoing
dialogue about their future needs and feed this
information into the Company.
You will be responsible for conducting regular
technical, management and operational reviews
with your customers, monitoring contractual performance, highlighting deficiency and arranging
appropriate action.
In order to perform this role we expect you to
be able to demonstrate a proven track record of
managing and developing customer relations
and it is likely that you will have a minimum of 5
years of experience in the telecoms industry. You
should also be able to demonstrate good communication skills; a commercial and technical
awareness and; skills in managing people and
delivering results. Knowledge of the full range of
Ericsson products and its service portfolio will be
an advantage, as is exposure to the delivery of
customer services in a telecoms/IT environment
Contact: Recruiting Manager, Mark Futcher,
Mark.Futcher@etl.ericsson.se, +44 1444 234372,
Human Resources, Clare Cheal,
Clare.Cheal@etl.ericsson.se, +44 1444
874561,Telecommunications Centre, Burgess Hill,
UK.

Vodafone
vodafone is the no. I cellular operator in the UK
with over 7m customers, vodafone AirTouch with
its global headquarters in Newbury, England is
the world's largest cellular operator with operations in over 27 countries.

NIPPON ERICSSON, JAPAN

Senior Test Engineer
• In order to meet new challenges in the IN, Internet and WAP service application areas in Japan
the CMS30 Development unit (NRJ/RD) within
Nippon Ericsson is looking for an experienced verification engineer with leadership ambitions. The
position is based in Yokosuka Research Park
(YRP), 60 kmsouth of Tokyo. YRP is a centre for
3rd generation mobile telephony in Japan.
For more information regarding the unit please
visit ourhome page at:
http://www.nij.ericsson.se/inside/dep/nrjr/rd/in
dex.html.
Currently, we are looking into new service application areas connecting. Internet based services with IN. Furthermore, we are responsible for
Function Test (FT) and Network Integration Test
(NIT) of the IN services CVPN and MCB. The test
group to cover these areas urgently needs a highly skilled verification engineer to manage the
group, train the groupmembers, perform testing
and test coordination.
The successful applicant should have a profile
covering some of the areas: 3-5 years experience
of AXE System Verification and/or Function Test
in mobile networks. 1-2 years experience of IN
service related testing. 1-2 years experience as
Test Coordinator. Experience of testing UNIX/NT
based service applications. Experience of SCP,
SSP, SMAS, SMABase and ING (SIG/IWS)nodes.
TSS2000, SEA and UPSIM test tools.
Fluency in spoken and written English is an absolute requirement as wellas the ability of working well in a truly multi-cultural environment
Short-term (min 6 months), long-term or freelance contract can beoffered to the suitable applicant
Contact: torbjorn.boltshauser@nrj.ericsson.se,
Project Manager, +81 468 47 5282, fredrik.janson@nrj.ericsson.se, Project Manager, +81 468
47 5279, noriaki.irino@nrj.ericsson.se, Senior Manager, +81 468 47 5280,
tommy.naslund@nrj.ericsson.se, (HR).

• This high profile account is working in dose
cooperation with Vodafone to maintain their
market leadership through the deployment of innovative solutions and services. Ericsson is supporting Vodafone in the launch of Packet Data
services and their migration to third generation
systems.
The account is one of the largest and most demanding cellular accounts within Ericsson. The
account is based in Newbury and resides in a
new showcase wireless office promoting Ericsson's latest solutions.
GPRS enables a more than ten-fold increase of
the current network speeds. With GPRS, bringing
packet switching to mobile networks, it is also an
important step for operators in the evolution to
3G (third-generation) networks. GPRS is a common step for both GSM and TDMA networks to
handle higher data speeds and offer 3G packet
capabilities. With this common technology, GPRS
combined with the speed-increasing radio access
technology, Edge, form a major step in the convergence of the two standards and enables users
to access services in both networks. We require:

5 x GPRS Software
Verification Engineers
• Key Responsibilities: A dedicated GPRS Centre
of Excellence is being set-up in Newbury - close
to the Vodafone/AirTouch international headquarters.
The new organisation will focus on joint Ericsson/Vodafone customer trials and ultimately develop into a GPRS application proving facility. We
are looking for a number of skilled and ambitious
software engineers to work in this new organisation.
Competencies: It is essential that you have a
minimum of 3 years experienceof software verification or support activities. You will have solid
technical knowledge - having worked with either
AXE, mobile systems or datacoms products such
as routers/ATM.
Location: Newbury

50

JOBBNYTT

Contact: Recruiting Managers, Clive Oates,
clive.oates@etl.ericsson.se, Göran Andersson, goran.andersson@etl.ericsson.se.
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mentation services for Ericsson customers.
Network services for Ericsson customers. Training
• The Network Service Division in ChongQing is
services for the China market
responsible to provide technical support with
Welcome to Chongqing Ericsson Technology Liemergency support for GSM, TACS and PSTN for
mited (CET), the modern joint venture. WE ARE
Ericsson customers in ChongQing and Chengdu.
CHONGQING ERICSSON TECHNOLOGY
IN THE ENTRANCE OF THREE CORECES AND THE
The general responsibility for the Network Service
LIMITED, CHINA
PANDA & PEPPER LAND SICHUAN, close to Tibet
Director is to plan, lead and supervise the operaChongqing Ericsson Technology Limited (CET) isDo you want to continue to develop your manation of the division. The Network service Director
gement skills in a high-tech office environment
an Ericsson joint venture in South-west China.
is additionally responsible for managing the IS/IT
Located in Chongqing Hi-tech Industrial Deve- in one of the world's biggest city? ChongQing
department
lopment Zone, started on Jan. 1st '99, CET today Ericsson Technology Ltd, China has a vacancy for
As a suitable candidate, you are an Ericsson
has more than 70 employees. CET mainly provi- a
employee and should have at least 5 years within
des customers services in three areas: Imple-

Network Service Director

leading position such as PM, line manager, supervisor etc You should have experience from
work within Ericsson support organization within
any of our system products. At least 2 years international experience, preferable from Asia.
Though we are a high tech office you must be
good in using Ericsson standard ISIT environment
for management administration. The Network
Service Director reports directly to the Managing
Director of the company.
The position requires initiative, good communication skills, open-minded with an edge in customer focus thinking and a good ability to work un-

UMTS/IMT-2000 & CMS 30

Opportunities in Japan
In order to meet the challenges presented by
the future deployment of a 3rd Generation
UMTS/IMT-2000 Network and the continued
support of the large CMS 30 Network in Japan,
the Customer Support Division (NRJ/S) within
Nippon Ericsson is looking for a number of
highly motivated and talented engineering
personnel. The majority of these positions are
based 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 within 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.
Training as required will be provided and
some overseas and domestic travel may be
necessary.
There may also be a requirement for some
engineers to be available at times on an
emergency support/on call roster.
For further details regarding Nippon
Ericsson K.K please visit the webpage at:
http://inside.jp.ao.ericsson.se

System Support Engineers
(Core Network/Radio
Network and Applications)
The applicant is required to have at least 2-3
years experience in a system support,
verification or design role in the mobile
telecommunications field although applicants
with a background in fixed networks are also
encouraged to apply. Positions are available in
either the IMT-2000 or CMS30 areas for
engineers with a sound knowledge in the AXE
area and/or associated switching systems. A
number of positions are also available for
engineers to work in the Radio Network and
Packet Data fields.
CONTACT:
E-mail: greg.atkinson@nrj.ericsson.se
(NRJGREG) Phone: +81 45 475 43 47
Fax: +8145 475 43 50

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
positions 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).
CONTACT:
E-mail: greg.atkinson@nrj.ericsson.se
(NRJGREG) Phone: +81 45 475 43 47
Fax: +81 45 475 43 50

Technical Instructor

Windows environment is a plus. As the
position requires extensive contacts with
external and internal units, good coordination
and communication skills in English are
essential. Experiences in DTSS, GREGER,
DTH, PPDC and IMT-2000 are good assets.
CONTACT:
hi toshi. kawasaki @ nrj. ericsson.se
(NRJHKAW)

Phone: +81 45 477 55 18
Fax: +81 45 477 56 30

For further information or to apply contact (please
clearly state what position you are interested in):
Greg Atkinson
(IMT-2000 Support Manager)
Customer Support Division
Nippon Ericsson
E-Mail: greg.atkinson@nrj.ericsson.se

NRJ/SU/T is urgently looking for an instructor
who will run IMT-2000 theory courses
currently available. Several IMT-2000 courses
are scheduled regularly from Q2, 2000 for
Ericsson staff. The applicant is required to have
at least 2-3 years experience in teaching
Ericsson technical training courses, preferably
GSM (R7). Applicants are expected to deliver
Introductory Datacom courses as well.
Participation experience from UMTS projects
is a clear advantage. The position offers the
opportunity for Train-the-Trainer program.
CONTACT:
E-mail: satoshi.azuma@nrj.ericsson.se
(NRJAZU),
Phone: +81 45 477 54 23
Fax:+81 45 477 54 30

Configuration Data/Data
Transcript Engineers
Applicant should have at least 6 years of AXE
experience, in data transcript production,
testing and related areas, preferably in CMS30.
You should be computer literate in MS
Windows environment. Experience in UNIX

Make yourself heard.
ERICSSON

der pressure. Fluency in written and spoken English is required. Transfer of knowledge to the
local staff is of high importance.
The position will be placed in ChongQing. We
expect the successful candidate to start June 1,
2000. The duration of the assignment is at least 1
year.
Contact: Ellen Gao, HR Manager, +86 23 6863
5060, ext 134, mobile +86 13 608 304 113, fax
+86 23 6863 3141.

ERICSSON TELEKOMUNIKASYON AS.

Support Engineers and
Trouble Shooters
• Ericsson Turkey is looking for Support Engineers and Trouble Shooters to supplement existing
FS staff with short or long term contracts to support our growing market needs.
The objective of the job is to provide technical
support in one or more of the system nodes that
are operational in the customer network such as
HLR, MSC/VLR, MIN, BSC. The position requires
close relationship and interaction with the customer, strong technical background that enables
you to conduct fault analysis, trouble shooting
and program correction handling in an efficient
manner.
The candidate will play an active role in providing support and advice to the local engineers.
The main duties also include solving of problems
occurred on live exchanges and building up the
local competence.
The candidates should have minimum four
years of AXE experience preferably in Customer
Support area. All candidates must be fluent in
English and should have excellent analytical, problem solving and communication skills.
Contact: mesude.besen@enk.ericsson.se. Application: ferhan.karabacakoglu@enk.ericsson.se.

NIPPON ERICSSON K.K., JAPAN

System Support Engineer
• We have now a vacant position for an experienced System Support Engineer to work with
CMS30 (PDC standard). Your work location will
be at our regional office in Fukuoka.
The candidate shall have at least 3 years experience in the support area and must be fully competent in the areas of trouble shooting (both software & hardware), system upgrades and updates, trouble report handling (MSS & MHS) and
technical customer support The candidate will
also be expected to participate in emergency
support procedures. Previous experience with
CMS30 and OSS is a plus.
Presently, the customer network consists of 6
MSCs and 1 HLR. Expansion plans are ongoing in
order to increase this to 8 MSCs and 2 HLRs. The
candidate shall be fluent in spoken as well as in
written English. We presume that you are openminded, outgoing and that you can easily adapt
to a culturally diverse working environment We
are ready to offer a long-term contract to the
right person. The starting date is early 2000 and
the length of the contract is negotiable.
Application: Patrik Eriksson, NRJ/DQ/VC, +81 92
611 3155, Fax +81 92 611 3172, patrik.eriksson@nrj.ericsson.se.

ERICSSON LTD, MSO AXE SOFTWARE SUPPLY,
GUILDFORD, UK

Software Supply Supervisor
• Key Responsibilities: Provide day to day management of the CSS Software Supply Section.Work
with package leader to achieve project objectives
and targets.Ensure work is assigned and undertaken effectively in order to meet specification, quality, time and budget Ensure correct execution
of supply processes. Hold regular resource meetings and contribute to the department resource
allocation meeting. Manage personnel administrative issues, including monitoring of holidays,
flexitime and overtime. Establishment of task
groups to resolve specific support issues. Ensure
the provision of Performance appraisal and Personal Development (PPD) for all members of
staff in the section. Active contribution to the setting and delivery of department objectives. Assist
the department manager in setting and achieving
department budget Coaching and development
of staff.Contribute to customer meetings regarding software delivery projects as necessary. Actively contribute to the continuous improvement
process. Be familiar with Application System Verification and Application System Change procedures.
Competencies, qualifications and experience: 5
years AXE 10 experience.3 years experience with
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CME20. Software delivery knowledge. Customer
care skills. Positive learning and development proactive skill and knowledge acquisition. Flexible approach to change, customer focus, influencing, team working, communication, analysis and
problem solving, drive to deliver results, positive
learning and quality focus.Commercial and financial focus. Basic management skills.
Contact: Recruiting Manager, Steve Whitten, Steven.Whitten@etl.ericsson.se., Ericsson Telecommunicatie B.V, Rijen, Netherlands.

Support Engineer APZ
• Goal/Challenge: The Global Response Center
(GRQ within the division Business Line Customer Services is having a strategic role within
Ericsson's Global Customer Support The GRC is
the escalation point for all local support organisations (CSO's) worldwide.
The GRC makes Ericsson-expertise worldwide
available. At this moment the GRC gives support
on all Public Networks products.
In the future the GRC will be a part of the integrated support organisation for all Ericsson products, the Ericsson Global Support organisation
(EGS). The EGS is located in 3 different regions
(Asia-Pacific (AP), The America's (AM), Europe,
Middle-East and Africa (EMEA)) thus 24-hrs support, 7 days a week. We work with normal office
hours, where the cases are handed over at the
end of the day. The activities will be executed in
an international environment.
Tasks: To handle trouble reports and CSR's, to
write emergency corrections, Trouble shooting on
testplants and on live site's (sometimes even onsite.)
Required competence: Knowledge of AXE, APZ
(Hardware & Software), minimum 5 year experience on AXE within Ericsson, immune to stress
and precise, both working in a team as well as
independent good communication skills in English, prepared to work some weekends, knowledge on MHS, onlage recovery, Plex and ASA. Background: Verification, Testing, Field Support
To apply: The home base is Rijen. However
work abroad for both work and training is one of
the possibilities.
Contact: Loet Pessers, +31 161 249200, Mobile
+31 6 55303088. Application: Search & Recruitment Department referring to 102930.

Support Engineer AXE-APT
• Required competence: knowledge of AXE. minimum 5 year experience on AXE within Ericsson,
immune to stress and precise, both working in a
team as well as independent, good communication skills in English, prepared to work some
weekends, knowledge on MHS, Plex, ASA. background: Verification, Testing, Field Support

lopment object database design, GUI development background as an operator or OAM user.
Application: Gary Wong, +1514 345 7900 ext
7343, gary@wong@lmcericsson.se.

Jambala Support and
Maintenance
Engineer/TrouUeshooter
• The Jambala Support and Maintenance organization is urgently seeking experienced
troubleshooters in the areas of Signaling, IN Services, Call Delivery, and/or Networking on one or
more of the following platforms - AXE, SCP
and/or OSS.
Our unit provides 2nd line and 3rd line global
support services for the Jambala platform and its
applications (HLR, SCP and Mobility Gateway).
These services are provided to regional 1 st line
support offices (Ericsson Local Support), as well
as Ericsson corporate customers located in various parts of the world.
The functions that you will be providing are
Consultation, Trouble Report Handling and Emergency Handling services to our external and internal customers. We are called upon to resolve
system outages and disturbances, specify and
isolate hardware and software faults, test and
deploy Correction Packages and travel to site if
necessary.
You are an ideal candidate if you have extensive experience with the AXE, SCP or OSS hardware and software used in the GSM or TDMA product lines, in either a design or support environment You possess excellent communications
skills, both written and verbal.
You also have 2 years of experience with one
or more of the following functional areas: Call
Delivery Principles (HLR/VLR-Home Location Register/Visitor Location Register), Internode Signaling (SS7 MAP, ANSI-41, GSM MAP). UNIX
TCP/IP, CORBA, Java and/or C++.
Local positions and long-term contracts available (contracts offered to experienced engineers
only).
Application: Carl Waite, carl.waitesglmc.ericsson.se. Manager Jambala Support and Maintenance.

ERICSSON PROFESSIONAL SERVICES &
CONSULTING, US, MOBILITY NETWORK
CONSULTING-ND/NPI

Technical Consultant

Indonesia. Ericsson Indonesia is looking for a
Support Specialist for BSC who will be responsible for maintaining and expanding our good relationship with one of our CSM customers. Your
working place will primarily be at the customers
OMC
• Requirements; a strong knowledge about BSC,
support activities, customer oriented, good
knowledge in English and good analytical ability
and experience minimum 5 year in related field.
Responsibilities; trouble shooting, updates,
upgrades, on-call schedule, trouble report handling, flexibility is a keyword for working in Indonesia.
Contact: ELS Manager, Keld Pedersen, PT Ericsson Indonesia, +62 21 751 9788, mobile +62
811 138 434, keld.pedersen@eid.ericsson.se. Application: Ratih Perbatasari, +62 21 751 9889, ratih.perbatasari@eid.ericsson.se.

ERICSSON INC, USA
ASO Americas
The ASO Americas is located in Richardson (Dallas) , Texas and we are currently looking for experienced personnel in the different CSM product
areas. The ASO is responsible for software supply
, support and verification of mainly CSM nodes
to the Americas region.

Project Office
• The ASO project office is always seeking experienced proven project leaders to manage projects that the office is responsible for. Currently
the organization is looking for a customer focused project manager to bring to the market the
first demonstration of Ericsson's next generation
of Base Station Controllers (BSQwhich are IP based.
The project office, which operates at CMM Level 3, has project management oversight on GSM
products that are being industrialized, integrated
or supplied to the American market To become a
member of our project management team
previous project management/quality coordination experience is required, willingness to be
challenged is essential and GSM experience is a
plus.
Contact: Harold Arbogust +1 972 5837345, härold .arbogust@ericsson.com.

PSS Verification, Supply
and Support

In the past year, the North American market ex• In the new product area of packet switching
perienced unprecedented growth. As a result,
we are seeking engineers at all levels to fill six
Mobility Network Consulting is expanding its
open positions. You will be required to work on
team to capitalize on me tremendous service opone or more of the following projects: GPRS
portunities. Based in Dallas, Texas we are reNorth American FOA, Inter-operability with extersponsible for developing and delivering core
nal vendors, SW supply and/or Customer Supengineering services including Network Design
Contact: Loet Pessers,+31 161 249200, Mobile
port
and Network Performance Improvement Our
+31 6 55303088. Application: Search & RecruitExperience in the following technical areas is
customer
base
includes
global
leaders
such
as
ment Department refer to 112184.
AT&T and BellSouth as well as smaller emerging an advantage GPRS, GSM Networks and nodes,
Datacom products and protocols. Skills such as
markets like Triton and Tritel.
UNIX, Erlang, C, Clearcase are a plus. Working
ERICSSON RESEARCH CANADA
knowledge of some of the following processes
The Open Systems Provisioning (PU-OSP) unit • We seek strong technical leaders who possess
are required: SW test SW supply, Support or
has global open system design provisioning re- exceptional interpersonal and communication
Product Line Maintenance.
sponsibilities. With the J am bala product line
skills.The successful candidates should have a
within PU-SCSA We currently have openings at university engineering degree, at least five years
Contact: Enda Flood, +1 972 5835393,
LMC (Montreal).
industry experience and an advanced understanEnda.Fiood@ericsson.com.
ding of Ericsson products and services. A broad
international Ericsson network and ability to manage multiple priorities is also expected. The position requires an adaptable consultant who can
conduct executive customer meetings, act as an
• We are searching for an experienced Tester
individual technical contributor or mentor a staff
and Troubleshooter with the following compemember.
tencies: GSM testing/troubleshooting experience
• In the new product area of GSM on the Net we
3+ years (MSC/VLR/HLR/SCP nodes). You need
As a technical consultant you will deliver high
are seeking engineers at anylevel to fill two open
a sound background in CME20 environment
quality services, ensure outstanding customer sapositions. We share the Supply and Support reExperience with any of the following would be
tisfaction, and grow services as a business. You
sponsibility for GSM on the Net worldwide with
an asset: INET, MGTS, SS7 (C7 & A7), IS-41,
will work with a dynamic team of consultants, in
ERA and EPA and the positions gives you the opcities like New York and Los Angeles, developing
TCP/IP, Unix, Linux, Windows NT, CORBA, Distriportunity to work with, and travel to, Ericsson
3rd generation migration service strategies. You
buted Processing, TelORB. Operating System Java
customers and organizations all over the world.
will reside in sunny Dallas, TX where the average
and/or C++.
We are also responsible for the 1900 verification
year round temperature is 19 ~C. Dallas is only a
As a suitable candidate you have the ability to
and Integration of GSM on the Net Your time will
short flight from major outdoor activities includrive improvements and change, effective
be shared equally between our responsibilities.
ding skiing in Vail, Colorado, hiking the Grand Cateamwork and coaching ofless experienced colleExperience in the following technical areas is
nyon or scuba diving in Cancun, Mexico.
agues.
an advantage GSM Network protocols and nodes,
IP products, protocols and security etc Skills such
Application: James Murray, +1514 345 7900 ext
Application: Grant Gibson, grantgibson@ericsas NT, Unix, Java, ClearCase are a plus. Working
2453, james.murray@lmcericsson.se.
son.com, Celeste Slade,
knowledge of some of the following processes
celeste.slade@ericsson.com
are required: SW test SW supply, Support or
Product Line Maintenance.

GSM System
Tester/Troubleshooter

GSM on the Net
verification. Supply and
Support

Platform Design

• The platform framework is principally focused
on providing a stable platform for the development and execution of applications such as HLRs, SCPs, AC functions, WAP servers, mobility gateways, etc.
Looking for candidates who have the following
skills: Object oriented design experience, working
experience with C++ development in a UNIX environment SS7, either IS-41 or GSM,TCP/IPdeve-

ERICSSON LOCAL SUPPORT, INDONESIA

GSM Support Specialist
(Based Station Control BSC), Indonesia

Contact: Carl Ekström, +1 972 5837429, carl.ekstrom@ericsson.com.

BSS Verification, Supply
and Support

Have you ever thought about supporting one
customer network which geographically covers • The BSS group is seeking engineers with exan area bigger that Europe? This is the nature of pertise in the BSC & BTS verification and support
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We also have an opening for a group manager
for the BSC/BTS support The tasks include,
system verification, MAS supply and support, performing technical analysis, planning, test design
and execution, test reporting, trouble shooting of
software and hardware faults and providing second line support to the FSCs.
The candidates should possess strong problem
solving and analytical skills, be quality minded,
have the ability to perform multiple tasks, have
excellent communication skills and be a team
player.
Contact: Lalin Sourjah, +1 972 5831639,
lalin.sourjah@ericsson.com.

CSS GSM/UMTS
Verification, Supply and
Support
• Seeking Engineers at all levels to fill 4 open
positions to work on one or more of the following technical areas: System Test, AS replacement, MAS Supply, AS verification, Inter-operability and customer support
Experience in AXE software is needed. Experience with GSM in one of the listed technical roles
is an advantage.
Contact: Fayez Khamash, +1 972 5835344, fayez.khamash@ericsson.com.

JOBBNYTT
Americas with competent resources within the
areas of engineering, installation and test RIC
mainly works with TDMA system customer projects.
You are responsible for Data Transcript activities and that required processes and methods are
followed. Also of your group competence development hiring new staff, and plan resources for
customer projects in the region. You need to be
committed to transfer knowledge and train local
engineers.
You will report to RIC manger.Your work will lead you into dairy contacts with MU's in the region. This requires good skills in written and spoken English. Spanish knowledge is an advantage.
Good knowledge, at least 3-5 years experience,
of DT as well as experience of managing staff.
You will be what we call "a working manager"
which means that you will work in some of our
projects when needed and to train new staff. You
need to be able to take the initiate and meet our
common goals. Your colleagues will be a few other expatriates and Venezuelan engineers.
We are ready to offer a 1-2 year contract to the
right person and starting date beginning of November.

Contact: Leif Tingström, +58 2 273 0398,
leif.tingstrom@cev.ericsson.se. Application in
English incl. references: Luis Gonzalez, CEV/OTC,
+58 2 273 0146, fax +58 2 273 0116, luis.gonzalez@cev.ericsson.se, Regional Integration Center,
PPS and Intelligent Networks Verification, SupplyCompania Anonima Ericsson, Centra Empresarial
Parque del Este, Av. Francisco de Miranda, La Carand Support
Iota, Apartado 70516, Caracas 1071, VENEZUELA.
• Seeking engineers with expertise in PPS and
Intelligent Networks. Tasks include customization, verification, supply and support Strong
ERICSSON LTD, NEW PUBLIC NETWORKS
competence in Unix is required. Experience with
(NPN), UK
SOP for PPS, PPAS or IVR is preferred. Experience
with CAMEL is a plus.
Contact: Thomas J Nilsson, +1 972 5833069,
j.thomas.nilsson@ericsson.com.

Product Managers
up to £40k

multimedia services such as video conferencing
and Internet as well as voice calls. EEI-WRN are
collaborating closely with ERA in Kista on the d e
velopment of applications and sub-systems for
the Radio Access Network Operation System (RANOS).
Candidates will have a proven background in
software design, developmentand testing. Experience gained in development of telecommunications system software for mobile or fixed
networks would be a distinct advantage.
Skills / Experience: The ideal candidate will have a degree in Computer Science or related discipline. You will have experience in a design environment and be proficient in the following: Object Oriented Design methodologies, UML, Java
development (1yrs+) for Developer Position:
Open Systems Development (3yrs+) for Senior
Developer Position: Client/Server Development.
Experience of the following technologies
would be a distinct advantage: C++ programming in a UNIX/Network environment Shell programming for UNIX. Database application development using (Oracle, or Sybase). Experience of
design projects within the telecomm environment would be a distinct advantage.
Candidates should be capable of working on
assignments either in a team or individually as
the need arises. An active contribution to the development of the group in terms of quality, productivity and time is required. The ideal candidates will naturally be able communicators on
technical matters and be capable of working to
tight deadlines when required to do so.
Application latest 000322: Noeleen Waters, HR
Administrator, Radio House, Beechhill, Clonskeagh, Dublin 4, Fax 353 1 2072887,
RecrurtmentProcess@eei.ericsson.se.

THE RADIO NETWORK SOLUTIONS CENTRE,
IRELAND

Permanent opportunities The Product Management team plays a critical role in driving the division's business through strategic management
• Due to internal promotion we invite applicaERICSSON LTD, BASE TELECOMMUNICATIONS
and development of competitive products. The
CENTRE, UK
Product Manager is responsible for identifying tions for the position of Section Manager within
and developing product plans and product pro- the GSM Department
Key responsibilities for the appointee are: Magrammes particularly in the area's of data comnage all planning, monitoring, reporting and day
ms
and
the
evolution
from
traditional
circuit
switThe Systems Engineers form the centre of excelto day activities of the Section. Line management
lence for all products within Ericsson, providing ch technology, to create, maintain and extend including appraisals, implementation of the R&R
Ericsson
competitiveness
in
the
UK
and
Eurothe highest level of technical expertise available
(Rewards & Recognition) system along with staff
within the organisation. We are presently lookingpean NPN marketplace. We are based in Guild- training and development Responsible for deliford,
Surrey
and
currently
have
opportunities
for
for a new Systems Engineer to join the existing
vering FRAME to BSS (Base Station Systems) orProduct Managers to join our existing team.
team in providing technical expertise for one
ganisation. Management of the Live Radio
product range and backup support for a second
Network (Aernet). Demonstration of Wireless Approduct range.
plications Protocol (WAP) on General Product Ra• The responsibilities of the role include: providio Services (GPRS). Active participation in the
ding the business sector/department with
management of the department in respect of:
technical support and interfacing with develop• This challenging role requires a highly motivaStrategy and goal realisation. Manpower planment groups throughout Ericsson, maintaining
ted individual with good communication skills as
ning and recruitment. Budget and cost control.
up-to-date knowledge of particular products and
you will be required to create strong links with
Change Management Build on existing developcoverage, assisting in business case preparation
both internal and external customers.
ment plans and continue to build the profile to
for product development representing NPN
You will liaise closely with Product Marketing
ensure the department remains a leading player.
towards the development areas worldwide, proand Sales in order to keep abreast of customer
Previous Management Leadership experience
viding support to Sales and marketing in their
requirements and provide up-dates on product
will be an advantage as will experience dealing
business activities, assisting in the preparation,
developments and integrated solutions. You will
with customers.
negotiation and agreement of product content
also need to be proactive in terms of identifying
elements of customer offers/contracts. Eg. RFI,
ways in which products can be integrated in orApplicants will be qualified at degree level
SOR, tendors.
der to develop new solutions, as well as develoand/or will have acquired sufficient technical and
ping, testing and promoting integrated solutions.
You will be qualified to degree level in a
business expertise to function independently at a
technical subject area and have experience of
professional level on all activities.
You will be responsible for providing in-depth
product development and deployment in a detechnical support to ETL departments and directThe nature of the role is dynamic and therefore
manding environment Knowledge of specificaly to customers where appropriate, as well as
will requires pro-active individuals with good
tion of requirements, previous marketing/customeeting prospective customers to assist in the
problem solving and decision-making skills. Demer interface experience and an understanding
sales process. You will also need to contribute to
monstration of Leadership and People Manageof system/network characteristics would be a
pre-sales activities by providing your in-depth
ment Skills are important as is strong customer
distinct advantage.
knowledge of the products, their application and
and quality awareness.
The positions require a strong customer focus
inter-working to the sales team.
As a screening process based on applications
and the ability to present yourself to the custoIn order to perform this role we expect you to
received will take place, it may not be necessary
mer
in
a
confident
and
professional
manner.
You
be able to demonstrate a proven track record of
to interview all applicants.
will have good influencing skills, the ability to
managing and developing customer relations as
analyse complex issues and be able to demonwell as have a strong technical background. It is
Application latest 000322: Jim Dorgan, Human
strate high effectiveness within a team environlikely that you will have a minimum of 5 years of
Resources Manager, Radio Network Solutions
ment
providing technical support or network design in
Centre, Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4,lreland.
data and/or voice communications. You will also
need a BSc in engineering or a communications
Contact: Louise Doherty, HR Solutions - Recruitrelated field and at least 3 years' experience in
ment+44 1483 478188,
providing technical support In addition you will
Louise.Doherty@etl.ericsson.se.
need to be a strong team player and have a good
knowledge of IP, IPX, ISDN, ATM and Network
Management
ERICSSON SYSTEMS EXPERTISE LIMITED,
(Temporary Contract 12 months), Ref. mmy.
PRODUCT UNIT WIDEBAND RADIO
• A vacancy has arisen in the Radio Network SoNETWORKSRADIO
NETWORK
SOLUTIONS
Contact: Recruiting Manager, Mike Waldron, Milutions Centre for a Sales & Marketing Support
CENTRE, DUBLIN, IRELAND
ke.Waldron@etl.ericcsson.se, +44 1444 256634,
(Account Manager Radio Network Manager) for a
Human Resources, Suzi Cooper, Susannah.Cooperiod of 12 months.
per@etl.ericsson.se, +44 1444 234018, TelecomRole Description: Providing sales and markemunications Centre, Burgess Hill.
ting support to sales channels (North and Latin
America) on a cellular network management pro• Vacancies have arisen for Software Developers
duct line.
/ Designers within the Wireless Radio Network
COMPANIA ANONIMA ERICSSON, REGIONAL
The role involves the management and release
Dept of the Radio Network Solutions Centre.
INTEGRATION CENTER (RIC), VENEZUELA
of information about product and product related
The Wideband Radio Network Group (EEIissues (pricing, availability, supply, development
WRN) delivers O&M applications for the Radio
roadmaps etc) to the sales and product manageAccess Network part of Ericsson's W-CDMA 3G
ment channels.
technologies. W-CDMA (Wideband Code Division
Multiple Access) is one of the third generation raThis requires keeping up to date with develop• We are looking for a Manger for our Data Trandio interface technologies that is optimized for
ments within the development organisation in
script group in RIC The RIC, Regional Integration
wideband radio access to support high-speed
order to gather, prepare and disseminate the apCenter is a resource center to supply region

Section Manager

Systems Engineer

Sales & Marketing Support
(Account Manager), Radio
Network Manager

JAVA Developers /
Designers

Manager Data
Transcript at RIC
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propriate information (via the web, e-mail, documentation, personal contact and forums including seminars, roadshows and user groups). It is
also important to ensure that developments and
relevant information from external units is fed
back into the development organisation.
Regular contact is required with sales channels,
account managers, business management and
product management ensuring they are up to date with developments and are provided with the
information they require to actively promote and
sell our products. Tracking their progress with
customer and other activities and reporting this
within the department is an intrinsic part of the
role.
To ensure that knowledge of the product is
spread within Ericsson and to customers, it is necessary to keep abreast of plans for Ericsson seminars, roadshows, user groups etc where our
products may be presented. Resources must also
be identified to participate at these forumsJravel
is an essential part of this job. Requirements: Experience is dealing with sales channels and / or
customers, ideally in a technical and/or international environment Demonstrable marketing or
customer oriented approach. Strong organisational and communication skills
Application: Noeleen Waters, HR Administrator,
Radio House, Beechhill, Clonskeagh, Dublin 4,
Ireland, Fax: 353 1 2072887, RecruitmentProcess@eei.ericsson.se.

ERICSSON GMBH, HERZOGENRATH/AACHEN,
GERMANY

CSS/GSM Operations
EED in Herzogenrath/Cermany, close to the university city of Aachen, is a young and growing
company with an open working atmosphere and
high motivated colleagues
The CSS/GSM Operations has the overall responsibility for the Circuit Switching System
(CSS) in all CSM based applications. This covers
all classical CSM implementations for the different frequency bands: CSM 900, CSM 1800 and
CSM 1900. In addition CSS will play a key role in
introducing the 3rd generation mobile systems,
UMTS, on the world market
EED/X/R department at EED has the overall
project responsibilities within CSS for the complete CSS node deliveries We are about to embark on one of the most exciting and challenging
projects within Ericsson. CSM R9 project, and our
first UMTS delivery, have been combined together in order to maintain our strong market presence and ensure that we are FIRST-TO-MARKET
with the UMTS package. We now need strong
and experienced individuals to support our project and department team. The following positions are now open.

Process, Methods
& Quality Manager
• The general responsibility of this position is to
set up and maintain the processes, methods and
quality measurement tools for the overall CSS
projects. The main authorities and tasks are:
supply the CSS projects with suitable methods
and processes to enhance the system and software design process, initiate the use of improved and/or new methods and processes within
the CSS organization, take process and quality
measurements, plan and perform project / process audits, monitor and evaluate methods and
processes used in other organizations in order to
identify potential process improvements, support
the project office in all methods, process and quality related activities.
We see that you have a solid background in
management and/or project management in
Ericsson operations. Also flexibility and willingness to change is a must. Background in managing improvement programs in development environments would be advantagous. Any previous
experiences with methods, tools, processes, audits and project work is appreciated. Last but not
least you should have a high interest in methods
work and see this job as a challenge for you and
the company.
You will be able to set clear goals, define messages and strategies and see through the implementation of the strategic improvements. Experiences with improvement work and deployment
of new technologies would be a clear advantage.

Group Manager MSC
Project Office
• The general responsibility of the group manager is to plan and lead the operations of the MSC
Project Office in EED/X/R. Main authorities and
tasks are: implement personnel policies and general rules, assure that all communication is executed with highest integrity and quality, perform
appraisals and frequent personal development

talks, plan and ensure competence development
of the staff, participate in recruitment and introduce new personnel, provide the department
with resource plans and forecasts.supportthe
project teams, ensure that planned quality assurance activities are implemented, participate in
the EED/X/R Management Team.
As a suitable candidate, you have a sound
Ericsson network knowledge. You should be familiar in working in projects. Managerial experience (e.g. as group manager, team leader or project) is a clear advantage.
The position requires initiative, good communication skills a good ability to work under pressure.

Project Quality Manager
• The main responsibility of this position is to
establish and maintain the quality system for
R9/UMTS projects.
The main authorities and responsibilities are:
quality coordination of R9/UMTS projects, (proactively drive quality assurance activities within
the R9/UMTS projects), establish a quality management network within the R9/UMTS projects,
provision and implementation of project quality
plans and quality reports, plan and perform project / process audits, measure and evaluate the
quality of the R9/UMTS projects, support project
management in all quality related activities.
The quality coordinator reports to his/her line
manager and to the respective CSS manager.
Potential candidates shall have a sound background in wireless and/or wireline AXE SW development projects. Any previous experiences with
quality systems and processes are appreciated.
Last but not least you should have a high interest
in quality work and see this position as an opportunity for improving our products and our ways
of working.

Configuration Manager for
CSS/GSM R9/UMTS Project
The CSS/GSM Operations has the overall responsibility for the Circuit Switching System
(CSS) in all GSM based applications. This covers
all classical GSM implementations for the different frequency bands: GSM900, DCS 1800 and
PCS 1900. In addition CSS will play a key role in
introducing the 3rd generation systems, UMTS,
on the world market
• The main tasks and objectives will be:Development of necessary CM process updates, Support
for implementation of Clearcase, Chair CCB meetings.
In this position you will gain a lot of insight on
how CSS plans, organizes and runs projects. You
will learn which organizations are involved in decision making and how their roles and interfaces
are defined. Thus acquiring valuable competence
and knowledge for future career opportunities.
As a configuration manager you will need
strong initiative, good planning, co-ordination
and communication skills and the nature to never give up. We hope that we can attract your attention and look forward to receive your application.
Contact: Human Resources, EED/H/R Christina
Schneidawind, +49 2407 575 89447,
eedcsch@eed.ericsson.se or CSS/GSM Project Office, EED/X/RJC Jan-Owe Johnsson, +49 2407
575 7872, eedjoj@eed.ericsson.se.
The International Project Office for SW Support
(EED/X/Y) within CSS International Operations at
EED are looking for a candidate to take the role
as

Project Manager,
Prepare CSS UMTS/GSM
PLM & Support
• for the combined CSS R9, GSM & UMTS project. The CSS R9 project is divided in two major
parts, the 1 st having main focus on UMTS and
the 2nd having focus on both UMTS and GSM,
planned end date for both parts is Q4
2001.Within CSS R9, new products are developed (MGW, CNOS) and existing products are
updated (MSC/VLR. GDB, SOG/BGW).
The function reports to the Main Product Introduction Manager as are the Product Introduction
managers per FOA market and Project managers
Prepare SW Supply and HW Supply.
Responsibilir.es includes:Study how following
activities shall be handled from an individual Product and Core Network view: TR-Handling. SWUpdates. HW-Updates. Help Desk. Consider 3rd
line, 2nd line and 1st line support. Consider and
Execute the FOA customers support (RFA to GA).
Identify needed changes to above processes.
Identify needed methods, tools and competencies. Alignment of support on Product, Core
network, UMTS and GSM level. Coordinate with
other Product Units, part of the total UMTS
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system offering, and find best practices between
the PUs' how to support the UMTS products as a
system to the FOA customers and possibly a
number of "first wave" customers.
Expected Results: Study, plan and execute the
FOA Support (RFA to GA).Prior to CSS R9, GA,
CSS shall have an agreed and approved PLM and
Support proposal for all CSS products and processes for GSM and UMTS.
We are looking for a candidate with experience
from AXE Support (preferably GSM), Supply projects and who has worked with customers in 2nd
line or first line support. The candidate shall have
project management or line Management experience at a medium to high level and must be familiar with the SW Support processes.
The work involves frequent contacts with a
number of internal Ericsson functions, both
technical and commercial. He/She will work extensively with PLM functions for the different CSS
products, ASO and SAFSC organizations, other
product units support responsibles and Network
Support.
He/She must be fluent in English, have good
presentation skills, have a drive to deliver results
with many organizations involved, be able and like to have many simultaneous activities, work
excessive hours if required and handle extensive
travelling within and outside Europe.
Contact: Human Resources, EED/H/R Christina
Schneidawind, +49 2407 575 89447,
eedcsch@eed.ericsson.se or EED/XAOC, Anders
Briandt, +49 2407 575 7473, eedabri@eed.ericsson.se.
One part of our responsibilities within the CSS
Project Office EED/X/R is theFunction Test of
UMTS CN 1.0 (GMSC/MSC/VLR/HLR node).

AXE Troubleshooter for
UMTS CN 1.0
• UMTS CN 1.0, the CSS-UMTS Core Network
project, is based on AXE GSM R8.0(MSC Server,
HLR) and will be the base for coming UMTS projects.
We are lookingfor an experienced Tester or
Troubleshooter with the following competences: GSM testing experience more than 3 years
(MSC/VLR, HLR nodes). About 3-4 different projects in Function Test or System Test
Troubleshooting experience highly appreciated.
Experience on target channel environment required and experience on simulated environment
(STE, especially MGTS PASM) highly appreciated.
GSM DT knowledge, like C7 signalling DT, B-No.
analysis, etc DT knowledge for IN and data calls
appreciated. AXE system knowledge (APZ, 1/APT,
C/APT, SSFAM, RMP, HLR, AUC, DTI, IOG)
You will be responsible to support Function
Testers testing the Mobile Application^ /APT)
functionality. You will take care about problems
in target channel environment and coordinate
with UMTS System Testers performing INDUS
Test activities.
You will have the opportunity to learn about
the new UMTS functionality by having the main
UMTS development competence locally. You will
work in an international organization with a highly motivated team.
Contact: Human Resources, EED/H/R Christina
Schneidawind, +49 2407 575 89447,
eedcsch@eed.ericsson.se.
The Test and Support Department (EED/X/S)
within our CSS system house is responsible for
system test, industrialization and support of the
CME20 SS Product Line at EED. It includes
CME20 SS product line configuration management, system test and industrialization of the
CME20 Switching System releases, as well as
product line maintenance and customer support
for the CME20 SS product line.
We have also the responsibility to verify the
UMTS Network solutions and the GPRS product
line, which currently is in a very exiting stage of
development We can therefor offer positions at
the very edge of technology in all current movements in the Tele Communications field.
EED/X/STis looking for two candidates to fill the
positions of:

GSM SS/UMTS System and
Network Testers
Proj.No 55/399
• The GSM Tester is mainly responsible for Test
Design and Test execution needed to industrialize new functionality in the SS node. The UMTS
Network Tester is mainly responsible for verification activities in a UMTS network which involves
node testing on the AXE10, ATM, IP and UNIX
platforms, as well as trouble shoot configure and
tune a whole UMTS network.
Main activities are the definition of the prerequisites to perform the system verification, the
performance of the Test Execution mainly in tar-

get environment issue and follow up requirements for test configuration and simulation tools
and to build up core competence for GSM and
UMTS Industrialization.
A suitable GSM candidate should have experience in CME20 design or testing. Knowledge of
either of Intelligent Network Services, the Charging and the Signalling sub-system is a significant
plus. A suiteable UMTS Network tester will need
a solid background in datacom with more than a
basic understanding of telecommunication. A
person with knowledge in ATM and IP networking along with knowledge of AXE software will
be favoured.
You will also need good interpersonal and organizational skills to work as an effective member of a project team.
Contact: Human Resources, EED/H/R Christina
Schneidawind, +49 2407 575 89447,
eedcsch@eed.ericsson.se or EED/X/STEC, Andreas Demmig, +49 2407 575 366,
eedade@eed.ericsson.se.
The section responsible for the Product Line
Maintenance (PLM) EED/X/SL takes central
maintenance responsibility for the Worldwide
CME20/GSM Switching Systemis considered as
the primary competence centre for CME20/GSM
Switching Systemwill take central maintenance
responsibility for the new UMTS MSC Serveris
looking for a

Senior Product Line
Maintenance Tester
Proj.No 25/399
• Your contribution to the packaging team is key
position with minimum 3 years testing experience in a AXE mobile switching systems in a maintenance or support organization. You need a
sound background in AXE test environment
handling and IOG/APZ operation and maintenance, ASR competence, ability to drive improvement and change, effective teamwork and
coaching of less experienced colleagues and an
interest to participate in studies for new releases.
Opportunities for travel, networking, personal
and technical development are outstanding. Watch yourself make a global impact with your efforts.
Contact: Elke Busch, EED/X/SLC, +49 2407 575
357, Eedelb@eed.ericsson.se or Human Resources, EED/H/R Christina Schneidawind, +49 2407
575 89447, eedcsch@eed.ericsson.se.

Experienced

Project Leader Product Line
Maintenance for UMTS R1.0
/CME20 SS R9

Troubleshooters, Support
Engineers and Testers
needed for GSM SS node
HelpDesk

Proj.No 04M00

Proj.No 46/399

• The project leader will be responsible for the
Feasibility Study and Execution of the product line maintenance setup for UMTS Rl .0 (MSC Server) /CME20 SS R9. He/she will report to the
PLM section manager and to the CSS Support
Project Office and work closely together with the
R9 Indus and R9 Product Introduction Projects.
The main target is to define and implement a
maintenance strategy using existing PLM infrastructure and identifying new needs to give the
UMTS MSC Server maintenance a successful and
future proof start.
For this position we expect a leader personality
with a strong background in maintenance, preferably in the GSM area. Additional background in
Datacom is an advantage. He/she should be flexible, team integrating and be able to work under
high pressure and customer expectations.

• We are key players in the GSM support structure. We are looking for experienced personnel (4+
years) who can participate in:
Technical support for FSC/ASO/PLM/TCM/INDUS/DESIGN. FOA Support Hot TR Troubleshooting. Emergency correction production. Correction testing. Technical consultancy. Global support co-ordination. Negative testing, Function testing. Taskgroup activities, Root Cause Analysis,
Technical prestudies and feedback into UMTS development.
You should should demonstrate a solid AXE
background and a determination to tackle problems and meet new challenges. An open minded and flexible attitude and the ability to work
well in a team environment are important personal qualities. You should also show good written
and verbal communications skills. Some experience in the IN area could also give you the edge.

To fill the position of the

PLM Group Manager of the
maintenance. Test and
Supply Group
• we are looking for a motivated team leader
with the qualification to steer the tasks mentioned below: AC testing (SPAQ for GSM SS system
releases and for UMTS MSC Server releases
(Ql/2001 onwards).AC-A loadfiles assembly, verification and release. From Q2/2000 onwards
we will double the delivery frequency to
biweekly loadfiles which will be accompanied by
substantial process and tools improvements
(MSS introduction, automated regression test).
ACD - Automated Correction Deployment which currently is in its pilot phase with Telefonica
Moviles/Spain. The method, using remote OSS
scripts for automising correction deployment into
customer networks, is planned to be generally
available Q3/00.ATP Automated Testing Program:
In 1999 the MTS group succeeded in automising
the existing AC-A regression test by 80%. The
ambition in 2000 is to enhance the regression
test by a large quantity of automised testcases
and to buildt in the negative test used by the
CME20 SS Indus organisation.
Line management: The Maintenance, Test and
Supply group currently consists of 14 members.
The experience level is between 1 and 4 years.
For this position we expect: Previous experience and sound knowledge of the processes and
responsibilities in an AXE-based maintenance organisation. A good understanding of customer
expectations and PLMs responsibility. Understanding of the PLM network including CSS design
organisation, CSS supply and support organisation, ASO/SA-FS organisation, other product lines
within CSS and within other product units.
We are looking for an open minded person
with the ability to drive change in order to manage a dramatically increasing GSM market and to
prepare for the challenges of the "new telecom
world" coming up with 3G systems. The management activities require assignment of tasks, active
career development people management and
development of the groups scope of responsibility

Contact: Human Resources, EED/H/R Christina
Schneidawind, +49 2407 575 89447,
eedcsch@eed.ericsson.se or EED/X/SLHC, Russell
Hegg, eedruh@eed.ericsson.se, +49 2407 575
668.

Experienced AC-tester for
global support of the NO.l
AXE Application
Proj.No 47/399
• The product line maintenance section at EED,
Herzogenrath, Germany takes central responsibility for the world wide CME20 switching system.
It is considered as the primary competence centre for CME20 SS.
REQUIREMENTS: testing/verification, PLEX and
ASA experience, test system knowledge, IN and
tool experience is an advantage, to be flexible
and able to work under pressure, to be self-motivated, to work easily on your own and within a
team and to achieve goals and customer requirements.
You have at least 3 years of testing experience
in AXE mobile switching. Your main tack is to test
the correction in all the releases R7,R8,R8s, PRA,
HWM, use test system to trace the problem in
test channel and transfer your knowledge to less
experience people in the group. Travelling at
short notice as an integral part of the job,
Contact: Human Resources, EED/H/R Christina
Schneidawind, +49 2407 575 89447,
eedcsch@eed.ericsson.se or EED/X/SLAC, Nasser
Farhadi
, +49 2407 575 409,
eednaf@eed.ericsson.se.

Senior STE Methods and
Tools Engineer
Proj.No 04/339
• The STE Methods & Tools group is responsible
for all STE activities within CSS in the area of Function Test Design Maintenance, PLM, System
Test support organizations (ASO/SAFSC) and
longer term Methods & Tools issues affecting testing. This central group will not only cover EED
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needs, but also all the other LDC's that belong to
CSS. The focus is on STE (Simulated Test Environment) tools and protocol and traffic simulated
tools that can be used in both STE and target environment (ex. MCTS, TSS 2000, TTCN, etc).
As a suitable candidate, you are an Ericsson
employee and should have experience in AXE 10
testing. You should be able to work well on a highly motivated team and under strict time pressure. You also have to be service minded, be willing
to travel and be prepared to quickly take new assignments. You have to be critical and always
want to have the urge to improve the simulated
testing environment.
You have to be open minded and willing to
change in order to drive the simulated environment into the third generation mobile application systems.
Your responsibilities will include coordinating
STE testing activities, gathering requirements
from the customer, beeing involved in writing
and coordinating new requirements, investigating impacts from new functionality in
GSM/UMTS applications, defining methods for
how to test new features, acceptance testing of
new tools and trouble shooting in the simulated
environment
Contact: Human Resources, EED/H/R Christina
Schneidawind, +49 2407 575 89447,
eedcsch@eed.ericsson.se or EED/X/SOZC, Raymond Meertens, +49 2407 575 470,
eedramo@eed.ericsson.se.

Software Design Engineers
Proj.No 07100
• Are you looking for a demanding and challenging career in Software Design? Can you respond well to significant challenges and responsibilities? Then you should finish reading this ad.
At EED/X/P we are responsible for the Software
design, development and testof Mobile Switching
Subsystems (MSS) within the GSM and UMTS
standard.
In this position you will have the opportunity to
increase your knowledge of the UMTS functionality. You will work in an international organization
as a member of a highly motivated team.
Requirements: Complete Telecom system
knowledge. Programming experiencee.g. (C++,
Q and a working knowledge of structural design
methods is required for this position. Experience
in SDL is a plus. A minimum of 2 to 4 years Software Design experience is recommended.
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TC-CSS Chairman
• The expansion of CSS with new product responsibility and the ongoing development of
UMTS Core Network require one additional person to work as TC-CSS chairman for
CME20/CMS40. The TC-CSS team works in a
network fashion with members from EED, EEM,
EEI, and LMF; chairman of the inspection is rotated pending on the area.
The suitable candidate is familiar with Ericsson's mobile systems, has a solid background in
systems design and is used to take technical decisions.
The main tasks for TC-CSS are to review requirements and technical reports. New transmission
capabilities (ATM, IP), new web-based O&M and
new HW for CSS products are example of what
TC-CSS reviewed last year. For year 2000 we will
focus on requirements for UMTS Core Network
based on 3GPP R'OO specifications.
For this position we require that you have a very good knowledge of the GSM/UMTS system.
Formal education is university degree (Master's
of Science or similar), minimum 5 years of qualified system work, and willingness to learn new
areas.
Contact: Human Resources, EED/H/R Christina
Schneidawind, +49 2407 575 89447,
eedcsch@eed.ericsson.se or EED/X/DEC, Per
Ljungberg, +49 2407 575 609,
Per.Ljungberg@eed.ericsson.se.
7he Platform Management & Dimensioning
group, EED/X/DD, is looking for

System Designers,
Hardware Platform
Management

• The task of HW Platform Management is to ensure that the portfolio of platform products meets the present and future needs of CSS (in terms
of functionality, characteristics and cost) and to
evaluate the system impacts of new or improved
platform products. This work involves a broad
range of system level activities such as:
Long-term platform strategy studies. HW (pre-)
pre- and feasibility studies. HW technical coordination within CSS projects. Requirement specifications and assignments to HW platform providers. Continuous monitoring of one or several
platform product areas. Tollgate assessments of
HW delivering projects.
Suitable candidates possess a relevant engineering degree (e.g. telecommunications, electrical,
Contact: Human Resources, EED/H/R Christina
or software engineering) with a minimum of 2-4
Schneidawind, +49 2407 575 89447,
years of experience in design, testing or system
eedcsch@eed.ericsson.se or Gina Roge, EED/X/P,
level technical development Experience in plat+49 2407 575 254, eedgina@eed.ericsson.se.
form related work (AXE-10, OTP, TelORB,
EED/X/D is the overall responsible within Circuit AXD301,...) is an advantage, but not absolutely
Switching Systems (CSS) for system level activiti-necessary. Good verbal and written communicaes. This includes overall CSS System Manage- tion skills, a high level of personal initiative and
ment (SM) coordination in the international CSS the ability to work autonomously are essential for
this position.
system management network. In addition
EED/X/D has the system responsibility for the
MSC node in the Core Network. The system re- Contact: Human Resources, EED/H/R Christina
sponsibility for the CDB nodes (HLR, AUC, EIR, Schneidawind, +49 2407 575 89447,
FNR and ILR) is located at EEM, MCWat IMF,
eedcsch@eed.ericsson.se or HW Platform ManaCNOS at EEI, and for the CW nodes (SOC, BGW) gement, Pieter van Rijnsoever, +49 240 575 172,
is located at EPK.
eedpvr@eed.ericsson.se.
CSS General System Management is located in
The Transit Development Department in EED is
EED/X/DE and is responsible for the Core
Network in CSM900/ 1800/1900 and UMTS mo- looking for a Project Manager taking care of subbile networks. EED/X/DE works in partnership projects for Transit and Traffic Control developwith the CSS System Management International, ment in the Application Core (CAPC). The new
TransH-AM (TRAM) and the included Wireless
for the GSM/UMTS Core Network evolution of
Traffic Control products are part of the mobile
the MSC we ore looking for a
product lines UMTS, GSM, TDMA and PDC The
CAPC and Transit responsibility is located in
PC-MSC Chairman
EED/U at Aachen, Germany.
• The expansion of CSS with new product responsibility and the ongoing development of
UMTS Core Network require a person to work as
Project Manager
PC-MSC for CME20/CMS40.
As a suitable candidate is familiar with Ericsson
Transit/Traffic Control
product handling principles and you should have
• The general responsibility of the project manaworked with AXE10 development in the mobile
ger is to manage Transit and Traffic Control devearea on system level. Very good understanding of
lopment projects from TGO until MS8 as part of
the GSM MSC is needed for this position. To appthe EED/U/T project office team.
ly for the job you need to have at least 5 years of
The main authorities and tasks are: To act as
qualified experience from design and/or testing
project leader in Transit and Traffic Control subof the MSC
projectsTo represent Transit/TCS projects towards
As you will be chairman of the PC-MSC inspecCAPC main projectsTo coordinate Transit/TCS
tion body you need to be well organized and be
projects towards the mobile applications (UMTS,
prepared to take decisions.
GSM, TDMA, CDMA, PDCVTo actively take part in
Tasks for PC-MSC chairman is to organize the
the resource planning processTo participate in
PC-MSC inspections of the System Level 1 docuimprovement of project management methodomentation, assist the source system responsible
logy
in technical issues, prepare system documentaAs a suitable candidate, you are an Ericsson
tion, etc Normally, the job as PC-MSC chairman
employee and should have a minimum of 3
is combined with other system engineering tasks
years AXE-10 development experience and good
in the General System Management section, e.g.
background in project management according to
participate in technical investigations or pre-stuPROPS and Incremental Design. Any managerial
dies.
experience (e.g. as group manager, team leader
or project manager) or experience in the transit
and/or traffic control area is a clear advantage.

The position requires initiative, good communication skills and a good ability to work under
pressure. Fluency in written and spoken English
is required.
Contact: HR, Simon Seebass, +49 2407 575 163,
Simon.Seebass@eed.ericsson.se or Transit Development Department, Norbert Floeren,
Norbert.Floeren@eed.ericsson.se, +49 2407 575
228.

CORE PU APPLICATION CORE (CAPC). PA
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Activities in GPRS Network level Testing. Interface verification. Integration of BSS. Trouble
shooting on BSS with focus on the packet switching part. Supporting integration of mobile terminals into the network.
As an ideal candidate you have worked with
verification or maintenance of the BSC Your
sound knowledge of the BSS system enables you
to work independently. You understand the basic
elements of the GPRS network and you are willing to expand your competence area with mobile datacommunication. You have experience to
share your knowledge with new colleagues.
Change is normal to you on your way to identify
solutions.

The EED/U/T department is part of the Core Product Unit CAPCand is responsible for design and
maintenance of the wireless TCS subsystem. We Contact: HR, Simon Seebass, +49 2407 575 163,
Simon.Seebass@eed.ericsson.se or Maintenance
are looking for a
& Customer Support, EED/D/V, Tomas Busch,
+49 2407 575 178, eedthb@eed.ericsson.se.
Maintenance Engineer
• The maintenance engineer is responsible for
investigatingand proposing solutions on problems reported by our customers.This is done in
close co-operation with support centers allover
the world.
The main authorities and tasks are: Analyse
and investigate trouble reports on released TCS
products. Write and verify corrections in both target and simulated environment Propose solutions. Design and verify TCS subsystem products
according to the RPC process.
As a suitable candidate, you are an Ericsson
employee and should haveexperience in design
maintenance activities. Any test experience in simulated and target environment as well asexperience in the traffic control area is a clear advantage. Furthermore, the position requires initiative,
good communication skills and theability to work
under pressure
Contact: EED/U/TTC, Maurice Van Mulken, +49
2407 575 701, eedmava@eed.ericsson.se or HR,
Simon Seebass, +49 2407 575 163, Simon.Seebass@eed.ericsson.se.

GENERAL PACKET RADIO SERVICE (GPRS)

Configuration Manager
(technical)
• The challenge for configuration managment is
to keep control over all objects which are produced and used during the software life-cycle. This
includes source code, executables, released products, trouble reports, requirements, test data,
third-party products.
Technical means to support configuration management are special databases (CVS, RCS,
ClearCase). These provide the basics to differ
between versions of objects. Tools like labels,
triggers, branches, views etc help to keep the different version under control. Through scriptsthese tools become a powerful instrument to control projects and products.
For persons interested in technical CM, we provide a good opportunity to quickly speed up in a
technically skilled team and take over own responsibility after a short time. We are working
with future-proof technology. ClearCase, MuttiSite and DDTS (ClearQuest) are not only Ericsson's
choice for configuration management but industry's standard. Perl, a scripting language we
use to adapt the tools to our needs, is the most
popular programming language in the WWW.
Persons interested in this field should have a
structured and disciplined approach to tackle
problems. The ideal candidate has an understanding of software development Background in
UNIX and scripting languages is a plus as experiences with any kind of configuration management tool.
Contact: HR, Simon Seebass, +49 2407 575 163,
Simon.Seebass@eed.ericsson.se or EED/D/QC,
Stephan Jacobs, +49 2407 575 627, stephan.jacobs@eed.ericsson.se.

Strategic Product Manager
Transit
Proj.No 80/399
• The Strategic Product Manager (SPM) works
with the competitiveness and economical performance of the Transit products in CAPC. For this
the SPM requires extensive contacts with the SPM'sfrom our internal Ericsson customers and
with the ongoing CAPC projects. The CAPC customers are the mobile applications GSM, UMTS,
TDMA and PDC and the mobile systems NMT
and TACS as with the wireline applications for
common areas.
The main tasks are to represent Transit area in
the CAPC Product Management Network, to
identify trends in product development in cooperation with our customers, to propose long term
development strategies for the Transit product
areas, to see to that competiveness and economical performance of the products are best possible over the product life-cycle and to perform
business opportunity tracing.
In the area of requirement handling your main
tasks are to evaluate incoming requirements and
to initiate system studies, to evaluate and act
upon assignments received for the product area,
to issue Transit requirement specifications, to validate RS's and FS's and being involved in requirements issues in running Transit projects in
CAPC.
Required qualifications are a strong technical
background in telecom or database industry with
experience in AXE10 development and/or system
design. Good knowledge of mobile telephone
systems. Beeing able to take initiative and work
in a dynamic environment Excellent communication and interpersonal skills.
Competence in one or more of the following
areas is essential: AM System development Signalling and Protocols, Traffic Control, (Wireless)
Charging or ATM.

System Manager Transit
Proj.No 81/399
• The main target is to provide technical and
system competence to preserve the Transit development in the Application Core (CAPC).
Your main taks would be to perform system
studies or design in before or in early project
phases, to provide technical expertise related to
prestudy and feasibility study on Transit products,
to provide technical and system competence to
support the GSM, UMTS, TDMA and PDC product
lines, to participate in prestudies and feasibility
studies for the Transit projects in CAPC, to give
support in the design activities in his/her area of
competence, to give support to analyze trouble
reports on system module level, to participate in
RS and other technical inspections regarding
his/her areas of competence, and to act as
Technical Coordinator in Transit (sub) projects,
coordinating technical issues involving several
subprojects, involving the related mobile applications projects or involving associated projects.

Required qualifications are a strong technical
background in technology, telecom or database
industry with experience in AXE 10 development
and system design, good knowledge of mobile
The EED/D/V section is responsible for verifica- telephone systems.
tion and Maintenance of the Ericsson Global
Able to take initiatives and work in a dynamic
Packet Radio System. We host projects for node environment Excellent communication and interand network verification prior to system release personal skills.
and take care ofGSN node and network mainteCompetence in one or more of the following
nance after worldwide availability. Our vision is areas is essential: AM System development, Sigto take responsibility in network verification of
nalling and Protocols, Traffic Control, (Wireless)
mobile datacom networks. In order to strengthen Charging, ATM or SDL
this network competence we are looking for a

BSS Test Expert
• For this position we are looking for a skilled
technical person with at least 3 years Ericsson experience in the verification or maintenance of
GSM BSS nodes.
You will be working in a BSS core team providing the competence to drive our datacom verification activities to success.

Contact: HR, Simon Seebass @eed.ericsson.se,
+49 2407 575 163 or U/T System Group,
EED/U/TG Joe Wilke, eedjow@eed.ericsson.se,
+49 2407 575 399.
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Group Manager Wireless
TCS Design
Proj.No 79/399

system work, we are looking for an experienced
System Designer focusing on Datacom and IP.
You should have more than 3 years of Ericsson
experience in AXE 10 design and experience of
packet switched techniques or platforms is required. Due to the type of work performed, some
travelling may be necessary.

The Transit Development Department in EED is
looking for a group manager to establish a new
group for Traffic Control design in the Application
Core (CAPC). Traffic Control products ore part of
the new Transit-AM (TRAM) that is introduced to
System Designer,
the mobile product lines UMTS, CSM, TDMA and
PDC. CAPC and Transit responsibility is located in Intelligent Networks
EED/U.
Proj.No 65/399
• Tasks: The general responsibility of the group
manager is to plan, lead and the operations of
the design group in EED/UA- He/she has to that
the required goals are fulfilled, the needs of the
company satisfied, the group is efficient and
competitive.
Main authorities and tasks are to implement
personnel policies and general rules, to assure
that all communication is executed with highest
integrity and quality, to perform appraisals and
frequent personal development talks, to plan and
ensure competence development of the staff, to
participate in recruitment and introduce new personnel, to provide the department with resource
plans and forecasts, to set-up and coach design
teams, to ensure that planned quality assurance
activities are implemented and to participate in
the EED/U/T Management Team
As a suitable candidate, you are an Ericsson
employee and should have a of 5 years AXE-10
software design knowledge. You should be familiar in working in projects. Managerial experience
(e.g. as group manager, team leader or project)
or experience in the traffic control area is a clear
advantage.
Contact: HR, Simon Seebass @eed.ericsson.se,
+49 2407 575 163 or Transit Development Department, Norbert Floeren, +49 2407 575 228,
Norbert.Floeren@eed.ericsson.se.
The CAPC system groups are responsible for the
system development of the Transit and Network
Access products that are common for many of
Ericsson's AXE based systems, both for wireline
and wireless systems. This responsibility includes
activities such as running product committees,
handling overall technical coordination in the
CAPC projects, perform system studies and source system design. Present challenges are system
work for ATM and IP core network solutions for
the Universal Mobile Telecommunication System
(UMTS) and the Next Generation Switch (NCS).

System Designer,
Datacom & IP
Proj.No 64/399
• As a CAPC System Designer you will perform
system studies or design before or in early phases of our CAPC main projects. An important
aspect is to find synergies and identify core application solutions between wireline and wireless
systems. The type of tasks requires that you can
work independently or in teams, take initiative
and drive for progress.
To strengthen our capabilities for this type of

• As a CAPC System Designer you will perform
system studies or design before or in early phases of our CAPC main projects. An important
aspect is to find synergies and identify core application solutions between wireline and wireless
systems. The type of tasks requires that you can
work independently or in teams, take initiative
and drive for progress.
To strengthen our capabilities for this type of
system work, we are looking for an experienced
System Designer focusing on IN development
You should have more than 3 years of Ericsson
experience in AXE 10 design and previous experience within Service Control and/or Service Switching Functions are regarded as an advantage.
Due to the kind of work performed, some travelling may be necessary.

System Designer, APG40
Characteristics
Proj.No 63/399
• Do You want to be a part of UMTS (Universal
Mobile Telecommunication System), NGS (Next
Generation Switch) and System 108 while you
are working in a motivated area with a high level
of productivity, as well as great personal gratification?
We are looking for a person who can initiate
and run capacity/characteristic issues within the
APC40 area. This includes both investigations
and discussions around the characteristics of the
APG40 and if s applications. It entails modeling
and dimensioning of integrated applications and
their environment. You will be required to define
mechanisms for making fast and accurate estimations of characteristic behavior on the APG40.
The CAPC systems management is responsible
for the system development of the Transit and
Network Access products that are common for
many of Ericsson's AXE based systems, both for
wireline and wireless systems. This responsibility
includes activities such as running product committees, handling overall technical coordination
in the CAPC projects, perform system studies and
source system design. Present challenges are
system work for ATM backbone solutions for the
UMTS and the NGS.
A successful candidate should have at least 2-4
years experience from software design or system
design within an AM system. You will need good
general technical and communication skills.
Knowledge of the NT operating system, the
APG40 and previous experience or knowledge of
traffic models is a distinct advantage. Since the
work requires co-ordinations within the project,
travel can sometimes be necessary.

System Designer, APG40
Proj.No 62/399
• Do You want to be a part of UMTS (Universal
Mobile Telecommunication System), NGS (Next
Generation Switch) and System 108 while you
are working in a motivated area with a high level
of productivity, as well as great personal gratification?
The APG40 is a windows NT based high availability platform targeted for IO and element management applications.
We are looking for a person who can take an
active part in developing and introducing APG40
platform into the next generation of open telecommunication systems.
This includes both investigations and discussions around the software architecture, applications and interfaces of the APG40 in all parts of
the development life cycle.
The CAPC systems management is responsible
for the system development of the Transit and
Network Access products that are common for
many of Ericsson's AXE based systems, both for
wireline and wireless systems.
This responsibility includes activities such as
running product committees, handling overall
technical coordination in the CAPC projects, perform system studies and source system design.
Present challenges are system work for ATM
backbone solutions for the UMTS and the NGS.
A successful candidate should have at least 2-4
years experience of software or system design
using software methodologies and technologies
such as OO or CORBA. Experience with modern
software languages such as C++ is essential. A
good knowledge of NT is a strong advantage. Since the work requires co-ordination within projects, travel can sometimes be necessary.

Source System Designer

wireline and wireless systems. This responsibility
includes activities such as running product committees, handling overall technical coordination
in the CAPC projects, perform system studies and
source system design. Present challenges are
system work for ATM backbone solutions for the
UMTS and the NGS.
A successful candidate should have 1 -2 years
experience from software design or system design in an AM based system. Since the work requires co-ordinations within the projects, travel
can sometimes be necessary.
Contact: HR, Simon Seebass @eed.ericsson.se,
+49 2407 575 163 or Gert Wallin, +49 2407 575
8058, eedgew@eed.ericsson.se or Robert Ivarsson +49 2407 575 704, eedriv@eed.ericsson.se.

Transit development in CAPC is responsible for
design and maintenance for different software
parts whithin the new Transit Application Module
and function/system integration test for CAPC.
We are looking for an

AXE 10 Software Designer
Proj.No 60/399
• We are participating in the execution phase
and performing feasibility studies. To strengthen
our capabilities in this area we are looking for an
experienced SW designer in the AXE 10 area. You
should be familiar with PLEX design methods
and be able to performtechnical studies as well
as preparing technical documentation. A first experience in SDL would be an advantage.
We are looking for a designer with 2-3 years of
experience preferable in the AXE 10 area.
Contact: EED/UA Joe Wilke, +49 2407 575 399,
Joe.Wilke@eed.ericsson.se or HR, Simon Seebass
©eed.ericsson.se, +49 2407 575 163.

Proj.No 41/399
• Do You want to be a part of UMTS (Universal
Mobile Telecommunication System), NGS (Next
Generation Switch) and System 108 while you
are working in a motivated area with a high level
of productivity, as well as great personal gratification?
We are looking for a person who can take an
active part in developing the next generation
open telecommunication systems. This includes
both investigations and discussions around the
system architecture early on in our projects and
product structure development together with coordination towards ongoing projects within
CAPC. You will also be involved in investigations
and development of new tools and methods that
could be used in the Source System Handling
area.
Since it is essential to discuss and investigate
the system architecture in the early phases of a
project, one Source System Designer is always
appointed as team leader for one of our ongoing
projects. You would have to take the responsibility for all tasks related to the Source System
Handling and co-ordinate those tasks towards
the project
The CAPC systems management is responsible
for the system development of the Transit and
Network Access products that are common for
many of Ericsson's AXE based systems, both for

Strategic Product Manager,
ATM/SUP and Lawful
Intercept
• Your task will be product planning for one or
more CAPC product area(s), defining the direction of the development of CAPC products based
on assessment of competitiveness and economical performa666nce for the life-cycle of the products. You inspect requirement specifications and
approve function specifications and FeDs. You order and monitor the development and maintenance work of CAPC products, review financial
agreements proposed by other business units
and you will do Business Opportunity Tracing.
You need a BS in EE/CE/CS or equivalent, more than 3 years in system design or project management and a strong interest in strategic product
management Besides a broad knowledge in
switching systems you need competence in either ATM, CSS7, Data Communications or Lawful
Intercept
Contact: HR, Simon Seebass,
simon.seebass@eed.ericsson.se, +49 2407 575
163 or Product Management Department: Carsten Bruns, carsten.bruns@eed.ericsson.se, +49
2407 575 106.

Communications manager
located

in Kista,

Sweden

We are looking for someone with the following profile:
•
a team leader
•
experience from media relations
•
writer's skills
•
PR competence
•
an interest in technology
Examples of work situations:
•
lead the daily work of a professional PR team and work closely with the Ericsson organization
•
act as the primary media contact and spokesperson for Ericsson in Kista
•
write speaches and press releases, produce
presentations
•
initiate and drive PR projects
If you fit all of the above criteria you've got a job. If you fit some of them, contact us and we'll discuss it.
For further information please contact
Pia Gideon, Vice President External Relations,
tel +46 8 7193829, e-mail: pia.gideon@lme.ericsson.se
Send your application to Pia Gideon, HF/LME/DI.

If you want to make a difference...
...join Strategic Training!
Established in June 1999, Ericsson Services is the new We have a mission. Instead of giving you the usual
name for service excellence within Ericsson, a Businessmission statement, let us explain:
Unit in the Network Operators & Service Providers
We will make sure that the staff within Netsegment. Ericsson Services combines the best elements work
of
Operator Segment globally has excellent
SO's service unit network to create a single focused competence in order to secure the confidence of
organization. The result - a dynamic resource which Ericssons customers and support them on their
aims to build on our impressive sales growth and maxi- way to success. At the same time, Ericsson staff
mize business opportunities well into the new millen- will develop their skills and stay employable.
nium. To find out more about this new force in service And to make it all available and accessible,
solutions please visit our website at:
we will offer "one-stop-shopping" for functional
http:lIericssonservices, ericsson. sel
development and training.
To achieve this, Strategic Training will base
Strategic Training, Network Operator Segment,
its activities upon long- and short-term strateis a new unit that will provide staff within
gies and plans as defined by Network Operator
Network Operator Segment globally with innoSegment, and work closely together with Manavative training services and solutions that congement and Process Management within the
tribute to achieving Ericsson's overall strategies
Segment.
and goals. We are hosted by Ericsson Services.
We will provide training solutions within the
For more information about Strategic Training
areas Research & Development, Product Manaplease visit: http://strategiaraining.ericsson.se/
gement, Marketing, Sales, Services, Supply &
Provisioning, Finance and Human Resources.

Consultants for
UMTS-related Marketing
& Sales Training
Do you want to build the bridge between technology and sales? We need a number of consultants who will create and conduct innovative
training solutions for UMTS, focusing on operator understanding and value argumentation.
The essential skills are a thorough understanding of the customer's challenges and demands,
as well as an ability to see the value that Ericsson's
products and solutions bring to the customer.
You are marketing & sales oriented and have
a good knowledge of telecom.
The job includes travelling.
Contact Christian Viebke for more information,
phone +46 8 404 81 07 and send your application
to christian, viebke@era.ericsson.se

Strategic Program
Management
We are looking for a number of professionals,
who will have as a mission to ensure that Ericsson's
strategic and business plans are mirrored into
the services and training programs that we offer.
Contact Ulf Östberg for more information,
phone +46 8 404 43 81 and send your application
to ulf.ostberg@era.ericsson.se

Web Editor
We are looking for an experienced and creative
web editor for our intranet. You are improvement oriented and constantly look for new and
better ways to structure communication on the
web, as we need to have a good structure and
search system for our programs. Included in our
intranet is also a web-based booking system.
Contact Åsa Priebe for more information,
phone +46 8 404 77 02 and send your application
to asa.priebe@era.ericsson.se

Consultant —
Core Three™ Concept
You will work with Market Units in implementing the Core Three'" way of working in the sales
process, which includes being an instructor as
well as a consultant for management.
You need to have experience from sales work
and/or from business development and change
management. Experience in planning, facilitating and following-up on a competence development assignment is a plus. You must be selfmanaged.
The job includes travelling.

We will of course work closely with other Ericsson
training units. Ericsson Education and its training centers, for instance, will be our partner for
internal, product-related training.
Strategic Training has just been born - formally on March 1 - and we are in the middle of
the exciting work of building our new organization. We are now looking for a number of professionals who want to grow with us and help
Ericsson grow into an even more competent
partner for our customers.
Your Profile
We expect all applicants to be open-minded, innovative and professional with a good understanding of our business environment and preferably
with experience from competence development
or training. Since we work with knowledge
transfer in an international environment, you
need to have excellent skills in written and
spoken English.

Consultant — Services
Our training program within the Services area,
carried out in co-operation with speakers from
the service organization, deals with the service
portfolio and organization as well as business
case exercises and lectures in how to market and
sell services.
You need to have broad general knowledge of
telecommunications and/or a strong marketing
or business background, from a telecom or datacorn company. Experience from the Services area
is a plus.
The job includes travelling.
Contact Philippa Stroudfor more information,
phone +46 8 585 330 46 and send your application
to philippa. stroud®era. ericsson. se

Contact Jörgen Linse for more information,
phone +46 8 585 325 50 and send your application
to jorgen. linse@era. ericsson. se

Make yourself heard.
ERICSSON
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