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Tre segment blir
sex divisioner
Den första juli börjar Ericssons nya
organisation gälla. Nya marknadskrav
och satsningen på mobilt Internet
ligger bakom nyordningen. Uppdelningen i dagens fem marknadsområden förändras inte. Läs de sex divisionschefernas kommentarer.
3-5

Dyr 3G-licens
gick till Vodafone

Med nya tariffsystem börjar mobilanvändandet i USA att ta fart Manuel Fernandez och flickvännen Matie Calderon bor i Miami och har varsin mobiltelefon. Matie har ett förbetalt abonnemang, sä kallat prepaidkort och använder sin telefon för att ringa vänner. "Prepaid har
gjort det möjligt även för oss yngre att skaffa mobiltelefon och det är bra", säger hon.
Foto: Marie Ullnert/Kamerareportage

Rekordrapport visar
stark ökning i USA
Ericssons orderingång var rekordstor det första kvartalet 2000. Resultatet överträffade
marknadsförväntningarna med närmare 15 procent. Drivkrafterna för den ökade försäljningen är främst den starka efterfrågan på mobil kommunikation på alla marknader.
Tillväxten är snabbast i USA, där faktureringen dubblerades jämfört med första kvartalet
förra året.
6-7,14-15

Ny jättemarknad med
länkar mellan maskiner
Telefonicas mobiltelefonanvändare kan nu
ladda sina abonnemang via trädlösa
moduler i bland annat taxibilar.
Foto: Nils Sundström

En bil som automatiskt larmar räddningstjänsten när krockkudden löser
ut. Eller en dryckesautomat som
kontaktar lagret när burkarna är slut.
Det är några av många exempel på
trådlös dataöverföring mellan maski-

TIDNING FÖR PERSONAL INOM ERICSSONKONCERNEN

ner. Marknaden för trådlösa kommunikationsmoduler väntas bli stor.
Ericsson är idag en av de ledande
leverantörerna och etablerar nu
partnerskap för att ge helhetslösningar.
16-19

Under nio veckor pågick auktionerna
av licenser för 3C i Storbritannien.
Det fyra inhemska mobilteleoperatörerna fick alla varsin licens. Vodafone betalade drygt 83 miljarder kronor för sin licens. Den femte licensen
gick till kanadensiska "nykomlingen"
Telesystem International Wireless. 9

Världsutställning
lyft för GSM Pro
Det började som en skiss på en servett 1996. Nu börjar marknaden vakna rejält för Ericssons GSM Pro, en
mobiltelefon med privatradiofunktionalitet. Telefonen ska användas som
kommunikationslösning under världsutställningen Expo 2000 i Hannover.
21

Mobilt Internet
i hockeyrinken
I Luleå har en direktsändning över
Internet av
ishockey ägt rum.
En av "spelarna"
var Ericsson
Erisoft i Luleå,
som står bakom
projektet 3 000
luleåbor kunde
följa matchen på Internet
22-23

LEDER CPRS-L CAN

Ericsson har flest GPRS-kontrakt,
både kommersiella och testnät

8
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Flera ben att stå på är alltid bra.

29
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Do business
with
anyone, anyti
anywh

portuni t"l*>C
Cap Gemini has worldwide knowledge ol
mobile market trends. We have developed
solutions for the first generation of mobile
radio systems, tor the second generation ol
t .s\I and WAT and are now focusing on the
third generation. 3G.
This experience, combined with out
extensive sector knowledge, makes Gap

Gemini an outstanding partner in identifying mobile opportunities for our clients.
For guidance into the mobile business
w orld. Cap Gemini provides a service called
eMobileOpportunities, or eMO. This service
provides information on enabling technologies tor mobile business communica-

. ,nore information, please contact Richard
Lnijn at telephone nr + 46 8 70-1 57 68 or by
e-mail richard.livijn@capgemini.se

www.capgemini.se

CAP GEMINI
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EFFEKTIVARE " E " MED
POWERAPP-SERVRAR
Dells nya paketerade servrar i PowerApp-serien är renodla\JtB&y de system där varje server är optimerad för att sköta endast
pwitiuimW en, väl definierad funktion i en Intemet-sajt, t ex som
webb- eller cachesever. Resultatet blir en effektiv infrastruktur som
är enkel att installera och administrera.
Eftersom vi själva säljer för $40 miljoner per dag via vår Internetsajt www.dell.com som bygger på Dell-servrar har vi en hel del
erfarenhet och törs kalla oss experter på e-handel. Välkommen att
fråga oss om råd!
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PowerApp. web 100
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• Intel* Pentium* III processor 600MHz,
256kB cache

• Intet» Pentium" III processor 600MHz,
256kB cache
• 128MB SDRAM minne

• 64MB SDRAM minne
• 9GB Ultra3 SCSI hårddisk, 7.200rpm
• 2 integrerade nätverkskort, Intel Pro 10/100 plus
• Red Hat Linux 6.2
• Apache Web Server 1.3.12
• 3,5" 1,44MB diskettstation

• 9GB Ultra3 SCSI hårddisk, 7.200rpm
• 2 integrerade nätverkskort, Intel Pro 10/100 plus
• Windows 2000 Powered Web Server
• Internet Information Server 5.0

• 17/40xEIOE CD-ROM

• 3,5" 1,44MB diskettstation
• 17/40xEIDE CD-ROM

• Inget tangentbord, mus eller monitor

• Inget tangentbord, mus eller monitor

• 3 års på-platsen-service, nästa arbetsdag

• 3 års på-platsen-service, nästa arbetsdag
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D-3U.OCOM
L X I reserverar s*g för oitdmassiga eller typografiska fel. Dell förbehåller sig 'arter att andra konfigurationer och priser.
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Tankarna bakom
den nya organisationen
Den 28 april presenterade Ericsson en ny,
något förändrad, organisation med sex
affärsdivisioner istället för tre affärssegment Kontakten har träffat arkitekten
bakom den nya organisationen, Torbjörn
Nilsson, chef för marknadsföring och strategisk utveckling. Han förklarar tankarna
bakom förändringen som du kan läsa
mer om på nästa uppslag.

- Förändringen görs för att bättre svara mot
hur marknaden och den nya telekomvärlden
utvecklats, en önskan som VD Kurt Hellström också haft. Det vi nu presenterat är
inte en helt ny organisation. Hela marknadsorganisationen behålls. Den stora förändringen sker inom produktdimensionen, förklarar Torbjörn Nilsson.
Det var under våren 1999 som Ericsson
ändrade organisationen senast och skapade
tre affärssegment och den marknadsorganisation som vi har idag.
- Det var en bra organisation och mycket i
den behåller vi, men ingen kunde då förutspå hur snabbt utvecklingen skulle gå. Idag
har vi en betydligt klarare bild av den nya
telekomvärlden.
De senaste årens utveckling har gjort att
vissa områden kräver mer uppmärksamhet
och kundernas behov har till del ändrats.
Det har bland annat lett till att segmentet
företagslösningar delas upp. Företag går inte
längre att se på som en homogen kundgrupp. Många företag bygger upp egna portaler för e-business som vänder sig till konsumenter eller andra företag. De behöver
integrerade lösningar som innefattar stora
delar av Ericssons utbud.
För att täcka in dessa behov skapas bland
annat en division för Internet-applikationer
som kommer att samarbeta med andra divisioner för att Ericsson ska kunna erbjuda
helhetslösningar. Till exempel om kontokortsföretaget Visa vill använda mobiltele-

Torbjön Nilsson, chef för marknadsföring och strategisk utveckling, är arkitekten bakom den nya organisationen.

foner för betalningstjänster kräver, det att
man gör lösningar ifleraled. Både i näten, på
servrar och applikationer samt i mobiltelefonerna.
Operatörssegmentet ändras bland annat
genom att mobilsystem bryts ut till en egen
division. Den står för en ännu mer växande
del av Ericssons verksamhet som motiverar
en egen division.
- Dagens fyra olika mobilstandarder blir i
nästa generation (3G) i huvudsak två, EDGE
och WCDMA/cdma2000. Idag är Ericsson
organiserat efter andra generationens
system. Med den nya organisationen ska vi
lättare hantera konvergensen i systemen och
kopplingen bakåt mot andra generationens
system. Vi står inför mycket stora utmaningar i en kraftigt växande marknad i abonnenter, trafik och mobilt Internet-system
(2.5G/3G).
Marknaden för mobiltelefoni har vuxit
ännu snabbare än vad man förutspått tidigare. Redan under år 2002 beräknas antalet
mobilabonnemang varaflerän fasta abonne-

"Ingen kunde då förutspå hur snabbt utvecklingen
skulle gå. Idag har vi en betydligt klarare bild av
den nya telekomvärlden", säger Torbjörn Nilsson.

mang. Det här innebär ett paradigmskifte för
applikationer. Idag är de flesta portaler och
andra Internetlösningar anpassade för en PC
med fast uppkoppling. Här måste man nu
tänka om när de flesta kommer att ha ett mobilt abonnemang. Det påverkar samtliga av
dagens segment.
Även de fasta näten förändras. Den nya
divisionen Multi-Service Networks bildas för
att hantera den ökande marknaden för bredbandsaccess. Enkelt uttryckt när smalband
migrerar till bredband. Basen för divisionen
hämtas från dagens affärsenhet Wireline
Systems. Vi bildar också en separat division
för systemtjänster och driftstöd i telenäten.
Detta är den tidigare Ericsson Services organisationen inom operatörssegmentet.
Konsumentsegmentet går i princip i sin
helhet in som en ny division i den nya organisationen. Hela marknadsdimensionen blir
kvar intakt med marknadsområden, marknadsenheter/lokalbolag och kundansvariga.
Det enda som hänt där är att marknadsområdet Europa. Mellanöstern och Afrika delats
i två. Den blev helt enkelt ohanterligt stor.
Alla detaljer är inte helt klara. Den nya
organisationen ska vara igång från halvårsskiftet. Fram till dess ska det klarna mer

Foto: Lars Åström

precist hur de olika divisionerna ska vara
organiserade. Deflestaaffärsenheter går dock
oförändrade in i den nya organisationen.
De som arbetat länge på Ericsson är
bekanta med begreppet division. Det användes innan det blev affärsområden och senare
segment. Dagens divisioner har dock inget
annat än namnet gemensamt med de gamla.
Det är inte bara segmenten som blir divisioner. Med den nya organisationen växer också
koncernledningen (Corporate Executive
Team, CET). En helt ny funktion i koncernledningen får Stellan Nennerfeldt som chef
för verksamhetsutveckling på koncernnivå.
Totalt blir det cirka 21 personer i koncernledningen med detta.
- Att det blir fler är inget problem, säger
Torbjörn Nilsson. För de allra flestafrågorär
det inte koncernledningen som grupp som
fattar beslut, utan den som är ansvarig för
det aktuella området. Koncernledningen ska
fungera som ett forum för den högsta ledningen och besluta i policy- och strategifrågor. Det blir också ett högsta forum för att
skapa en gemensam informationsbas för ledningen.
Patrik Linden
patrik.linden@lme.ericsson.se
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Tre segment
blir sex divisioner
Ericsson skapar en ny organisation där sex nya affärsdivisioner
ersätter dagens tre affärssegment. Förändringen ska vara i full
drift 1 juli i år. Omorganisationen
görs för att möta de nya marknadsvillkoren och för att stödja
Ericssons satsning på mobilt Internet

Dagens uppdelning på fem marknadsområden kommer inte att förändras. Däremot görs de tre affärssegmenten om till sex affärsdivisioner, utifrån
de segment och affärsenheter som
finns idag.
Förändringen speglar den snabba
marknadsutvecklingen mot mobilt Internet. Med de nya divisionerna ska
Ericssons organisation kunna anpassas
till den ständigt föränderliga marknaden och kunna växa i takt med att nya
möjligheter dyker upp på marknaden.
De nya divisionerna är:

• Division Mobile Systems, chef Mats
Dahlin.
• Division Multi Service Networks,
chef Einar Lindquist.
• Division Consumer Products, chef
Jan Wäreby.
• Division, Data Backbone and Optical Networks, chef Mike Thurk.
• Division Internet Applications, chef
Haijo Pietersma.
• Division System Services, chef Bert
Nordberg.

Produkter
påverkas lite
Segment Konsumentprodukter
påverkas mycket lite av den nya
organisationen. Den byter i princip namn till Division Consumer
Products.

- Vår starka samverkan med mobilsystem fortsätter naturligtvis. Den
påverkas egentligen inte av den nya
övergripande organisationen, säger Jan
Wäreby, chef för Konsumentprodukter.
Jan Wäreby ser det också som positivt att den nya divisionen Internet
Applications bildas.
- Det är en division som är viktig för
oss och som vi kommer att ha ett nära
samarbete med.
Mia Widell örnung
mia.widell@lme.ericsson.se

Segmentet för
konsumentprodukter påverkas inte
särskilt mycket
av den nya
organisationen.
I princip byter
det bara namn
till division
istället för segment Jan Wäreby fortsätter att leda Konsumentprodukter.
Foto: Lars Aström
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Tydliga mål för de
nya divisionerna
De sex nya divisionerna har
skapats ur de existerande
segmenten och några av affärsenheterna. Den 1 juli ska
förslaget träda i funktion. Till
dess kommer det att vara
klart hur respektive division
ska vara organiserad.

Divisionen Mobilsystem kommer
att bestå av både de befintliga mobilsystemen, de som kallas första
och andra generationens, och
nästa generations system, 3G. Här
ingår även delar av Ericssons
transmissionslösningar.
Fokus kommer att ligga på att
utveckla systemlösningar och nät
för mobiloperatörer, men man
kommer även att marknadsföra
IP-stomnät för mobilsystem.

Chef för divisionen blir Mats
Dahlin som idag är chef för segmentet för nätoperatörer.
Divisionen för Multi Service
Networks, Multitjänstnät, kommer
att svara för produkter och lösningar
för festa nät med smalbands- och
bredbandsaccess. Den ska också
marknadsföra LMDS (Local Multipoint Distribution System, bredband punkt till multipunkt) och IPstomnät för fasta nät Divisionen,
som är en utveckling av dagens
affärsenhet förfestanät och delar av
transmissionsverksamheten, leds av
Einar Lindquist
Divisionen för Konsumentprodukter, som fokuserar på konsumenternas behov och produkter,
utgörs i princip av dagens segment för Konsumentprodukter.

Jan Wäreby fortsätter som chef
för verksamheten.
Divisionen Data Backbone and
Optical Networks består av stomnätslösningar för datakommunikation samt viss transmissionsutrustning för mobila och fasta nät.
Enheten bygger på den befintliga
affärsenheten Data Networks and
IP solutions samt delar av
transmissionen. Mike Thurk blir
divisionens chef.
Divisionen för Internet-applikationer och lösningar ska fokusera på IP-baserade applikationer,
tjänster och lösningar. Den vänder sig till Service Providers
(tjänsteförmedlare) åt mobila och
fasta kunder. Divisionen leds av
Haijo Pietersma.
Divisionen för System Services

ska omfatta samtliga kundtjänster när det galler system. Dit hör
implementering och integrering
samt reparationer, underhåll,
drift, nätplanering, nätövervakning med mera. Bert Nordberg
blir chef för divisionen.
Dagens segment för företagslösningar delas upp. Affärsenheten Enterprise Systems, kommer
att ingå i Other Operations. Business Consulting förs till division
System Services.
Övriga enheter i Other Operational Businesses; Kabel, Försvar,
ehpt (Ericsson-Hewlett Packard)
och Mikroelektronik, förändras
ejPatrik Linden
patrik.linden@ime.ericsson.se

IP och optiska nät
går samman
IP och optiska nät samlas i
en division, ledd av Mike
Thurk, med huvudkontor i
Boston.

- Det är mycket spännande att
bli en del av Ericssons övergripande strategier vad gäller IP
och optiska nät. IP-stomnäten är
oerhört viktiga för nästa generationens nätverk. Med den nya
organisationen har frågor som
rör IP och optiska nät blivit synligare på koncernledningsnivå,
vilket tillåter oss att ta snabba
strategibeslut på området, säger
Mike Thurk.
När den nya organisationen är
på plats rapporterar Mike Thurk
direkt till Kurt Hellström och är
en del av koncernens ledningsgrupp, CET.

Optiska nät, som tidigare
sorterat under affärsenheten
Transmission Solutions under
Operatörssegmentet, sammanförs med IP-nät i den nya divisionen. Anledningen är att dessa
nätverk i framtiden kommer att
sammansmälta, konvergera, allt
mer. Stomnäten byggs av både
IP-nät och optiska nät.
- Våra medarbetare på båda
områden kommer att arbeta
närmare varandra. IP och
optiska nät kommer att
sammanflätas alltmer och vi
kommer att optimera både
strategier och resurser för att
möta den här utvecklingen,
säger Mike Thurk.
Koncerngemensamma enheter

Mia Widell örnung
Mia Widell@lme.ericsson.se

"Bandbredden ska fyllas med applikationer"
- Vi ska skaffa oss en ledande position på den nya marknaden för applikationer och
lösningar för Mobilt Internet
säger Haijo Pietersma, chef
för den nya divisionen Internet Applications.

Divisionen ska tillhandahålla IPbaserade applikationer, tjänster
och lösningar för service providers för operatörer av mobila och
fasta nät.
Det gäller såväl Enterprise Service Providers/Application Servi-

ce Providers som Internet Service
Providers.
- Min uppgift blir i första hand
att strukturera verksamheten och
integrera alla aktiviteter som
pågår inom olika affärsenheter till
en väl fungerande enhet som kan
utveckla en stark drivkraft ute på
marknaden
Den nya divisionen kommer att
bestå av cirka 3 000 man och ha
ledningen placerad i Kista.
Till divisionen överförs den
affärsenhet för IP-applikationer
som etablerades i början av året

inom Opertörssegmentet samt
affärsenheten Business Consulting.
Här kan även nämnas att konsultbolaget edgecom, som Ericsson nyligen förvärvade, förs över
till den nya divisionen.
- Vi kommer att ha ett mycket
nära samarbete med divisionerna
för mobilsystem, flertjänstnät
(Multi Service Networks) och
konsumentprodukter. Detta för
att kunna erbjuda marknaden
helhetslösningar.
Fokus kommer att ligga på Mobilt

to the 10th International Ericsson
Hardware Design Seminar in Stockholm

a pers

Internet och de nya så kallade 3Gnäten.
- Vi kommer att sälja våra lösningar i nära samarbete med operatörer och andra marknadsaktörer som banker och mediaföretag, betonar Haijo Pietersma.
- Utan kraftfulla applikationer
blir de nya bredbandiga näten
ointressanta för konsumenter och
företag. Applikationerna blir därför en viktig del av marknaden för
Mobilt Internet.
Lars Cederquist
lar5.cederquist@lme.ericsson.se

-"VHWDS

Zooo

Hardware Design Seminar

httpy/supplytec^.erfesson.se/cx)nf/hwds2000
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Mobilsystem egen division [f
Mats Dahlin blir chef för den
nya divisionen Mobilsystem.
Den kommer att bestå av de
nuvarande affärsenheterna
för mobiltelesystem samt
delar av transmission, Mobitex, satellitkommunikation
och "Core Product Units"

Även om det vid en första anblick
kan finnas likheter mellan den
nya organisationen och den som
gällde innan den senaste omorganisationen 1999 så är det
absolut inte någon återgång till
"gamla" Mobilsystem, menar
Mats Dahlin.
Självständiga divisioner

- Det handlar om ett annat sätt att
arbeta. Inom segmentet Nätoperatörer har vi jobbat över affärsenhetsgränserna när det gäller
service och det är detta som nu
införs på koncernnivå. Genom
detta arbetssätt har vi kunderna i
fokus och ödslar inte tid på
interna diskussioner om transferpriser och liknande. När service,
Internet-lösningar och tjänster nu
blir självständiga divisioner har vi
skapat en komplett organisation
som speglar hur viktiga dessa områden är för våra kunder.
Inom segmentet Nätoperatörer
genomfördes nyligen en organisa-

"Styrkan ligger
i enkelheten"
- Den nya divisionen gör verksamheten enklare, tydligare
och starkare. Men i stort sett
jobbar vi på som vanligt Det
är Einar Lindquists budskap
om den nya divisionen för
Multitjänstnät Multi Service
Networks.

tionsförändring, då bland annat
tre nya enheter bildades. Förändringen gjordes för att förstärka arbetet med GPRS och WCDMA
och skapa en organisation som
bättre speglar systemarkitekturen.
Snabbare än konkurrenterna

- Ledstjärnan för alla våra förändringar är att följa med i marknadens och kundernas utveckling. Vi måste ha en organisation

ulrika.nyback@lme.ericsson.se

som gör att vi kan erbjuda kunderna bättre lösningar än vad
konkurrenterna kan och att vi
också gör det snabbare än konkurrenterna, sammanfattar Mats
Dahlin.
Gunilla Tamm
gunilla.tamm@lme.ericsson.se

Mats Dahlin chef för
division Mobile Systems.
Foto: Lars Åström

Services blir egen division
Ericssons relativt unga affärsenhet Ericsson Services inom
operatörssegmentet blir nu
en egen division i den nya
organisationen. Som affärsenhet har den funnits i tio
månader.

Under de tio månader som enheten funnits har en global organisation med fyra regionkontor byggts
upp samtidigt som affärerna växt
rejält. Bakgrunden till att Ericsson
Services bildades är att service,
tjänster, blir allt viktigare när
fokus går från produkter till lösningar.
Samtidigt smälter tekniken för
telekom och data ihop allt mer
och det gör tjänstesektorn till

ett intressant och lönsamt område.
- Vårt sätt att arbeta horisontellt
med service, alltså via segmentets affärsenheter, kan nog betraktas som
en "pilot". Samarbetet fungerar
mycket bra och är kostnadseffektivt
och därför är det roligt att det nu införs inom hela koncernen, säger
Bert Nordberg.
I den nya koncernpolicyn, den
så kallade "blå boken" finns service med, något som han ser som en
bekräftelse på att området service
är viktigt.
- Den justering som sker av
Ericssons organisation tycker jag
är positiv för våra anställda och
några större förändringar kommer, så vitt jag kan se, inte att ske.

De som påverkas mest är
den personal
inom segmentet Företagslösningar som
arbetar med
service
och
som eventuellt Bert Nordberg
nu kommer att affärsenhet
tillhöra
vår Services blir nu
en egen dividivision.
- Det vikti- sion med vissa
tilägg från
gaste är att andra segment
organisationsjusteringen inte får oss att tappa
farten utan att vi fortsätter att
ägna all kraft åt kunderna.
Gunilla Tamm

Karl Alsmar chef för det
delade marknadssområdet
Karl Alsmar, chef för Ericsson
i Tyskland, har utsetts till
chef för det nya marknadsområdet Central-och
Östeuropa, Mellanöstern och

Afrika.
Divisionen för Multitjänstnät är en
utveckling av dagens affärsenhet
för fasta nät och delar av transmissionsverksamheten.
- Styrkan i den här omorganisationen ligger i dess enkelhet, vi kan
i stort sätt jobba på som tidigare,
men nu med ännu tydligare marknadsfokus, förklarar Einar Lindquist.
- Organisationsförändringen gör
det ännu tydligare både för våra
kunder och marknadsenheter var
de ska vända sig när de vill kontakta
oss, fortsätter han.
Den nya divisionen ska svara för
produkter och lösningar för fasta
nät med smalbands och bredbandsaccess. Att marknadsföra och sälja
bredbandslösningen LMDS, Local
Multipoint Distribution System,
och IP-stomnät för fasta nät, ser
Einar Lindquist som naturligt.
- Alltflerkunder som vänder sig
till oss vill ha helhetslösningar. De
här delarna stärker vårt utbud
ytterligare.
- Att inkludera ny personal och
ny verksamhet kommer ske i
nära samarbete med de berörda,
bland annat Ericsson Microwave
Systems.
Ulrika Nybäck

HALLÅ DÄR

- Regionen är mer intressant än på länge. Här finns
en stor tillväxtpotential,
säger Karl Alsmar.

Ericsson har aktiviteter i 40 länder inom det nya marknadsområdet - och det är marknader
med helt olika förutsättningar
och drivkrafter för tele- och datakom.
- Den gemensamma nämnaren är den tillväxtpotential som
finns, att det ofta handlar om
helhetslösningar och att Ericsson
har ett bra fotfäste på det här
marknaderna, säger Karl Alsmar.
- I utvecklingsländer gäller det
att hitta kreativa lösningar för att
överhuvudtaget komma igång
med affärerna. Min erfarenhet av
stora globala operatörer blir värdefull även i denna dimension,
eftersom de ofta står för väsentliga investeringar på dessa marknader.
Mobil kommunikation

Affärsmöjligheterna handlar till
stor del om mobil kommunikation.
- Min uppgift blir att bygga
kundrelationer på hög nivå. Jag
ska även ge de lokala bolags-

ledningarna vägledning för att
snabbt komma i rätt riktning
för det som krävs av ett framtida
Ericssonbolag. Där har jag stor
erfarenhet av effektiviseringsarbetet med Ericsson i Tyskland,
som gått i bräschen för TTCarbetet, förbättrat processerna,
stärkt den kritiska kompetensen,
fokuserat
organisationen
i
kunddimensionen och outsourcat det som inte är kärnverksamhet.
Mångårig erfarenhet

Karl Alsmar ska leda det nya
marknadsområdet, som tidigare
var en del av marknadsområdet
Europa, Mellanöstern och Afrika,
från huvudkontoret i London.
Där finns även Ragnar Bäcks organisation för marknadsområde
Västeuropa, vilket skapar synergieffekter.
Karl Alsmar har jobbat inom
Ericssonkoncernen sedan 1973,
och har mångårig erfarenhet från
den region där han nu ska leda
kundkontakter och affärsutveckling.
Flera år i Mellanöstern

Karl Alsmar har bland annat jobbat fyra år i Saudiarabien och
från 1993 till 1997 var han ansvarig för affärsenheten Network
Engineering.
Affärsenheten hade flera projekt med kompletta lösningar i
Fjärran östern samt den del av

Kari Alsmar som idag är chef för
Ericsson i Tyskland blir chef för
marknadsområdet Central- och
Östeuropa, Mellanöstern och
Afrika. Det är ena halvan av
marknadsområdet Europa,
Mellanöstern och Afrika som
delades tidigare i år.
Foto: Lars Åström

världen, som han nu blir ansvarig
för.
Tidigare har Karl Alsmar jobbat ibland annat i USA i fyra år
samt varit med i produktledningen för Public Telecom och i koncernledningen. Sedan tre år är
han chef för Ericsson i Tyskland.

Stellan
Nennerfelt
...ansvarig för verksamhetsutveckling inom koncernen och
medlem i koncernledningen i
den nya organisationen.

Idag är du ansvarig för personal,
IS/IT, kvalitetsfrågor och verksamhetsutveckling på marknadsområde
Asien med placering i Hongkong.
Hur länge har du arbetat där?
- Jag började här för ganska exakt ett
år sedan. Under några månader pendlade jag till Hongkong innan jag flyttade hit i månadsskiftet augusti-september.
När börjar du ditt nya jobb?
- I mitten av maj lämnar jag Hongkong för London och den nya befattningen. Jag har inte byggt upp någon
stab av personal här utan arbetat genom de olika nätverk som jag har runt
om på våra marknadsenheter. Även i
fortsättningen kommer jag att jobba
på samma sätt det vill säga i nära samarbete med marknadsområden, divisioner och de andra koncernfunktionerna. Fokus i mitt arbete blir att öka
effektiviteten i koncernens verksamhet.
Kommer du att jobba vidare med den
organisationsjustering som sker nu?
- Ja, det är en viktig del i mitt jobb.
Genom att lägga fast grundstrukturen
för vår verksamhet har vi tydligt visat
åt vilket håll vi vill gå. Nu blir det cheferna själva som får gå vidare med sin
egen organisation. Jag ska hjälpa och
stötta dem i deras organisations- och
verksamhetsutveckling.
- Den marknad vi arbetar inom utvecklas i mycket snabb takt och därför
måste vi anpassa vår organisation och
vårt arbetssätt så den passar marknaden. Vi måste alltså vänja oss vid successiva förändringar.
Du har arbetat många år på Ericsson.
Hur har kulturen ändrats under de
senaste tio åren?
- Det stämmer att jag jobbat här länge,
hela 32 år. Fram till för fem - tio år
sedan var mobiltelefoniverksamheten,
som jag då arbetade inom, relativt
småskalig och präglades av snabbhet
och pionjäranda. Verksamheten har
vuxit väldigt mycket och blivit komplex. En viktig fråga är hur vi nu kan få
upp farten och få kreativiteten att
blomstra i en stor organisation.

Nils Sundström

Gunilla Tamm

nils.sundstrom@lme.ericsson.se

gunilla.tamm@lme.ericsson.se
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Kvartalsrapport med «
rekordstor orderingång
Ericssons orderingång var rekordstor
det första kvartalet i år. Resultatet
före skatt mer än fyrdubblades.
Drivkrafterna är främst en fortsatt
stor efterfrågan på mobil infrastruktur
i kombination med en växande marknad för mobilt Internet

- Under detta kvartal har Ericsson tydligt
visat sin ledande ställning inom mobilt
Internet, inklusive 3G som nu börjat ta fart,
förklarade VD Kurt Hellström i samband
med delårsrapporten.
- Jag är särskilt nöjd med att vårt största
segment, Nätoperatörer, återigen förbättrar
sitt resultat kraftigt, förklarade han.
Kraftig resultatförbättring

Ericsson redovisade ett resultat före skatt
under första kvartalet 2000 på 6,1 miljarder
kronor.
Det motsvarar en förbättring på hela 366
procent jämfört med första kvartalet 1999.
Den kraftiga förbättringen av resultatet
beror främst på att faktureringen ökat med
42 procent, samtidigt som rörelsekostnaderna ökat långsammare.
I resultatet ingår en vinst på drygt en miljard kronor från avyttring av en del av koncernens innehav i Saraide.
Orderingången var rekordstor under kvartalet och ökade med 67 procent till 79,5 miljarder kronor. Detta är den högsta siffra som
koncernen någonsin uppnått.
Nollresultat för Företagslösningar

Tillväxten drivs främst av den starka utvecklingen för mobilsystem. Nätoperatörer, som

Finansdirektör Sten Fornell kunde nöjt rapportera
jrtera att vinsten för årets första kvartal var mer än fyra gånger högre än för samma period förra året Särskilt uppmärksammade han affärsenheten
senheten Wireline Systems återupphämtning.
Foto: Lars Åström

står för två tredjedelar av den totala faktureringen, ökade faktureringen med sammanlagt
36 procent.
Rörelsemarginalerna förbättrades i alla
segment. Företagslösningar utvecklades

Stark efterfrågan
över hela världen
En mycket stark efterfrågan på mobil
kommunikation på alla marknader.
Det är en av de viktigaste faktorerna
till koncernens ökade fakturering och
orderingång under årets första kvartal.
Efterfrågan ökar fortfarande snabbast i
Nordamerika, där faktureringen var
mer än dubbelt så stor jämfört med
första kvartalet förra året

Den snabba tillväxten inom mobil kommunikation i Nordamerika förklaras främst av
nya pristariffer och fortsatt ökat antal abonnenter. Marknadsområdet står idag för totalt
15 procent av koncernens externa fakturering under det första kvartalet 2000.
3G-satsning i Västeuropa

Störst marknadsområde räknat i extern fakturering är Västeuropa med totalt 23,6 miljarder kronor, eller 40 procent. Inom marknadsområdet finns en fortsatt stark efterfrågan och tidiga förberedelser för 3G och
mobilt Internet.
Ericsson har tagit mer än 50 procent av de
strategiskt viktiga GPRS-kontrakten och flera
viktiga sådana kontrakt har tagits i Västeuropa under kvartalet. Exempel på detta är
avtalen med Orange och Telia Mobile. Marknadsområdets fakturering ökade under perioden med 36 procent.
Tillväxten är också stark i det nya mark-

nadsområdet Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika, som tidigare bildade en
enhet tillsammans med Västeuropa.
Faktureringen ökade med 53 procent jämfört med första kvartalet förra året. Koncernen har fått flera beställningar från nya
GSM-marknader och tillväxten ökade även i
Turkiet - regionens största marknad. Där tog
koncernen också hem den största ordern
någonsin på 7,2 miljarder kronor.
Kinamarknad återhämtar sig

I slutet av kvartalet tog koncernen hem den
största ordern hittills i Kina. Ordern från
Guangdong Mobile Communications, värd
5,4 miljarder kronor, är en indikation på att
den kinesiska marknaden är på väg att återhämta sig.
Faktureringen inom marknadsområdet
Asien/Stillahavsområdet ökade första kvartalet med 15 procent, men exklusive Kina med
73 procent. Tillväxten var bland annat mycket stark i Japan där efterfrågan är stor på mobil kommunikation och mobilt Internet.
Den positiva utvecklingen fortsatte även
för marknadsområde Latinamerika, där faktureringen ökade med 58 procent. De enskilt
största ökningarna kom i Mexico och Argentina, men även Brasilien fortsatte att utvecklas starkt.
Nils Sundström

gynnsamt och nådde ett nollreslutat, jämfört
med en rörelsemarginal på minus 6 procent
första kvartalet föregående år. Förbättringen
beror främst på en framgångsrik konsultverksamhet.

Nils Sundström
nils.sondstrom@lme.ericsson.se

Läs hela rapporten på nätet:
E3 www.ericsson.se/Reports/

Fortsatt uppåt
för Wireline Systems
För ett år sedan vände det för affärsenheten Wireline Systems och den positiva trenden fortsätter. Under första
kvartalet i år ökade orderingången
med 47 procent

Wireline Systems har varit Nätoperatörssegmentets sorgebarn. Men redan fjärde kvartalet i fjol noterades en påtglig ekonomisk
vändning.
Under presskonferensen, i samband med
årets första kvartalsrapport, visade Ericssons
finansdirektör Sten Fornell att han var imponerad över enhetens prestation.
- Fasta system har visat en imponerande
ekonomisk vändning. Dess prestation är helt
enkelt enastående.
Efter omorganisationen med nedskärningar inom vissa områden har en ny, mer
dynamisk affärsenhet skapats.
Idag jobbar 15 000 personer på enheten,
vilket är drygt 6 000 färre än för några år sedan.
Einar Lindquist, ansvarig för Wireline
Systems, kan inte vara annat än nöjd. Han
kommenterar framgångarna strax innan
presskonferensen:
- Det här är den bästa orderingång vi haft
någonsin. Vi har lyckats skapa en helt
ny marknad, mycket tack vare en stor satsning med kampanjen Get Insp(w)ired i
spetsen.

En stor utmaning i år är att lyckas på den
amerikanska marknaden, där Wireline
Systems hittills inte varit särskilt starka, men
där konkurrrenten Lucent har legat långt
- Vi ser just nu över vår
strategi för USA-marknåden, och vi hoppas
samtidigt på bättre resultat på den asiatiska marknåden, säger Einar Lind-

quist.
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I en värld där nya och Einar Lindquist
vassa IT-företag ständigt
poppar upp på marknaden, tycker han att Ericssons långa erfarenhet är en tillgång som kan ge ett försprång.
- När våra kunder stöter på problem har vi
lättare att snabbt komma med lösningar än
våra unga konkurrenter, säger Einar Lindquist.
För att framgångarna ska fortsätta är det
bara hårt jobb som gäller, menar han:
- Det vi gör just nu är rätt. Det gäller att ha
en tydlig strategi och att hålla fast vid den.
Det är inte särskilt svårt men kan vara jobbigt ibland. Men det ska det vara, jag brukar
säga "det går ju för sjutton inte att segla om
det inte blåser", avslutar han och skrattar.
Ulrika Nybäck
ulrika.nybackiglme.ericsson.se
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Gott betyg och marknadsjubel
Ericsson överraskade återigen marknaden med ett resultat som överträffade
marknadsförväntningarna med närmare 15 procent. Aktiekursen steg 4 procent tack vare den kraftiga tillväxten
för främst mobilsystem och den oväntat stora vinsten.

I pressen syntes i huvudsak positiva tongångar: "...förväntningarna infriades tack
vare en mycket stark utveckling inom Ericssons kärnverksamhet, telefonsystem. På det
här området är Ericsson svårslaget...", kommenterade Finanstidningen.
Ericsson har också lyckats nå fram med sitt
budskap om mobilt Internet och tredje generationens mobiltelefoni. Ericsson kan
"...stoltsera med att ha tagit mer än hälften
av alla order på nya GPRS-system och varit

Eftersom resultatet överträffade förväntningarna blev det mestadels positiva tongångar i
medias rapportering. Här uppvaktas VD Kurt
Hellström under presskonferensen.

med på samtliga fyra order på de nya 3Gsystemen.", skriver Dagens Nyheter. Att
Ericsson leder 3G-ligan är otvivelaktigt en
sanning i de flesta tidningar.
Konsumentprodukters små marginaler
och blygsamma vinst blev naturligtvis det
mörka molnet på mediahimlen. Rykten om
försäljning av Mobiltelefoner togs upp av flera tidningar, även om de inte någonstans
togs på särskilt stort allvar på kort sikt.".. .efter ännu ett förlorat kvartal för mobiltelefonerna börjar allt fler ifrågasätta Ericssons
långsiktiga roll på konsumentsidan", skrev
Dagens Nyheter.
Det syns också ett trendbrott i jämförelserna med Nokia. Flera kommentatorer understryker hur de bägge ärkerivalerna blir allt
mer olika. "Ur nordiskt perspektiv innebär
det att de två telegiganterna, som på var sitt
område dominerar världsmarknaden, blir
allt mer olika. Det är i sig inget som helst
problem. Men det gör att alla jämförelser och
tal om finnkamp haltar allt mer betänkligt."
skriver Svenska Dagbladet.
Mia Widell Örnung

Foto: Lars Aström

mia.widell@lme.ericsson.se

Ledningen höjer försäljningsprognoserna
Ericssons ledning höjer nu prognosen
för årets fakturering.
Det är en fortsatt stark marknadstillväxt som ligger bakom de nya
siffrorna. Ericsson drar här fördelar av
sin ledande ställning inom mobil telefoni.

Försäljningsprognosen för 2000 höjs från
över 20 procents ökning till mer än 25 procent över försäljningen under 1999. Detta
kommer enligt prognoserna ske med en betydande ökning av vinsten och positivt
kassaflöde.
För andra kvartalet väntas försäljningen
öka med mer än 25 procent jämfört med
samma period förra året.

Vinsten före skatter tror ledningen kommer att fördubblas jämfört med andra kvartalet i fjol. Rörelseresultatet kommer att påverkas positivt av realisationsvinster från försäljningar i motsvarade utsträckning som
det första kvartalet.
Ericssons långsiktiga målsättning ligger
fortsatt fast.
Koncernen ska växa snabbare än marknaden som helhet, vilket betyder en tillväxt på
minst 20 procent, med en avkastning på sysselsatt kapital på 20-25 procent.
Det ska ske med ett positivt kassaflöde före
strategiska förvärv samt med en rörelsemarginal på minst 10 procent.
Mia Widell Örnung

MÅLUPPFYLLELSE

Varje resultat som Ericsson presenterar jämförs ständigt mot de långsiktiga mål som Ericsson
satt upp. Tabellen visar vilka mål som uppnåddes under 1999 respektive första kvartalet i år.
Långsiktigt mål

1999 helår

Kv. 1,2000

Mål helåret 2000

Försäljningtillväxt
med mer än 20 %

nej +19%
(224 mdr SEK)

ja + 42 %
(59,1 mdr SEK)

mer än 25 %

Rörelsemarginal
på minst 10 %

nej (8,2 %)

Avkastning på
sysselsatt kapital
med 20-25 %
Positivt kassaflöde

ja (10,8%)

nej (19%)

ja (2,9 mdr SEK)

minst 10 %

20-25%

nej (-6,2 mdr SEK)

positivt

Liten vinst tynger
Konsumentprodukter
Ericsson sålde betydligt fler telefoner
första kvartalet i år, jämfört med förra
året Men det positiva beskedet om
volym- och faktureringsökning tyngdes
av dåliga marginaler. Marginalen är
bara 3 kronor av varje intjänad
hundralapp.

- Efterfrågan har svängt kraftigt mot telefoner i de lägre prissegmenten och vi har för
närvarande för dålig lönsamhet på de telefonerna, säger Jan Wäreby, chef för Konsumentsegmentet.
- Produktionen av mobiltelefoner går enligt plan, men vi är inte nöjda med resultatet,
kommenterade VD Kurt Hellström.
När Jan Wäreby tillträdde som segmentschef i början av året var hans första uppgift
att öka volymerna och få ordning på produktionen.
En uppgift som Konsumentsegmentet till
stor del lyckats med. Konsumentprodukter
sålde 10,5 miljoner telefoner för 14,8 miljarder kronor, en ökning med 57 respektive
53 procent.
- Målet för året är fortfarande att vi ska
växa starkare än marknaden, men det ska ske
med ökad lönsamhet, säger Jan Wäreby.
Trots volymtillväxten dras alltså det pro-

blemtyngda Konsumentsegmentet med fortsatta bekymmer. Vinsten stannade på blygsamma 457 miljoner kronor och koncernen
överger för i år marginalmålet på 10 procent
för mobiltelefoner. Ett hinder för att få ut än
större volymer av telefoner har varit komponentbristen. Ericsson har under senare tid
försökt säkra tillgången på komponenter genom att köpa upp lager, men komponentbristen orsakar ändå kostnader.
Under det kommande året beräknas hela
koncernens merkostnad för att köpa komponenter på dagsmarknaden att uppgå till en
miljard kronor.
Ett annat problem har varit att få ut telefonerna på marknaden i tid.
- Att få ut volymer av nya telefoner i tid är
vår allra viktigaste uppgift. En produkt är
bara het på marknaden under en viss tidsperiod. Missar man att få ut produkten under
den tiden faller lönsamheten på produkten
ganska snabbt, säger Jan Wäreby.
- Vi har nu sedan några veckor börjat att
skeppa vår nya WAP-telefon R320. A2618
och R310 kommer enligt plan kring
halvårsskiftet.
Produktionen har tagit fart. Vad blir nästa
steg för att få ordning på problemen?

Jan Wäreby har den svåra uppgiften att framöver radikalt förbättra Ericssons vinstmarginaler för mobiltelefoner.

- Vi gör just nu en ordentlig strategisk översyn, både av vår produktportfölj och av vår
organisation. Vi måste vidta snabba åtgärder
för att nå bättrefinansiellaresultat.
Mobiltelefontillverkningen har dragits med
problem en längre tid nu och det har cirkulerat rykten om en försäljning. Finns sådana
planer?
- Definitivt inte, betonar Jan Wäreby. Kon-

sumentprodukter är en kärnverksamhet och
oerhört viktig för hela koncernen. Eriesson
måste kunna erbjuda hela kommunikationslösningar, allt från system och tillämpningar till terminaler. Vi är fast beslutna att
fortsätta forskningssatsningarna på framförallt produkter för mobilt Internet, avslutar
han.
Mia Widell Örnung
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En miljard
mobilanvändare
redan år 2002
>• Ericsson skruvar nu upp sina prognoser för antalet mobiltelefonanvändare. Enmiljardvallen beräknas nås
redan under 2002 istället för 2003.
Antalet människor som använder
mobilt Internet väntas vara 600 miljoner år 2004.
Det innebär att fler människor kommer att surfa med mobilen än via en
fast uppkoppling som en persondator.
- Under nästa år kommer antalet
mobilabonnenter i många länder att
överstiga antalet abonnenter av fast
telefoni. Det har redan idag hänt i vissa
länder, exempelvis i Finland, säger VD
Kurt Hellström.

Samlad fakta
om IT-miljön
>• Problem med datorn eller krångliga
IT-begrepp? Nu finns en ny webbsajt
med samlad fakta och utbildning om
Ericssons IT-miljö. Det ger möjlighet
att öka den personliga effektiviteten.
- Vi vänder oss främst till nyanställda, men vi tror även att många av
oss som jobbat länge inom Ericsson
kan ha stor nytta av den information vi
samlat som ett slags uppslagsverk,
säger Gunilla Ahrens, ordförande
i arbetsgruppen Personlig effektivitet
som består av IT-representanter inom
Ericsson i norra Stockholm.
På webben finns bland annat en ordlista, information om kortkommandon, distansjobb, ESOE, Ericssons
mallar samt ett urval av olika ITkurser.
Sajten finns idag på svenska, men
kommer senare i vår även att finnas på
engelska.
E5 itsite.ericsson.se/
our_it_environment/

BellSouth förnyar
sitt mobilnät
>• Ericsson har uppgraderat den nuvarande TDMA-utrustningen i Nashville, Baton Rouge, New Orleans, LaFayette och Chattanooga.
Dessa fem städer är de första av 17,
där en uppgradering för tredje generationen av mobilt Internet ska ske.
Det var i juni förra året som Ericsson
och BellSouth skrev under en överenskommelse om att modernisera
TDMA-utrustningen i 17 städer i Alabama, Florida, Kentucky, Louisiana,
Mississippi och Tennessee.

Rättelse om
eircom på Irland
>• I förra numret av Kontakten fanns
en nyhetsnotis om ett Enginekontrakt
till Irland, där kundens namn råkade
bli fel.
Operatören heter eircom, och ingenting annat. Engine blir en viktig del i
operatörens nät när det fasta nätverket
moderniseras.
Enginelösningen, som utvecklas av
Wireline Systems, har också sålts till
Telia Danmark, holländska KPN International och spanska Telefonica.
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Ericsson bland
de tio största i Europa
Bolag inom den nya telekomindustrin är vinnarna i dagens ekonomi på Financial
Times lista över Europas 500
största bolag räknat i börsvärde är sex av de tio största bolagen telekombolag.
Ericsson återfinns på sjätte
plats.
Framgångsrika företag som har
lösningar för mobiltelefoni, Internet eller annan infrastruktur
för den nya e-ekonomin har klättrat mot nya börsrekord sedan
Financial Times lista för ett år sedan.
Bland de tio största europeiska
bolagen finns för första gången
Ericsson och Nokia med, på sjätte
respektive andra plats.
En lång rad tele- och datakombolag märks även i toppen på
listan över världens 500 största
bolag i slutet av april.
Ericsson återfinns på 22:a plats
och Nokia har sedan i fjol klättrat
från 62:a till nionde plats med ett
börsvärde på 241 miljarder dollar.
Cisco har på den globala listan
klättrat från 19:e till andra plats.
Störst är General Electric med
ett börsvärde på 534 miljarder
dollar.
Nils Sundström
nils.sundstrom@lme.ericsson.se

De framgångsrika tele- och datakombolagen växer. Ericsson och ytterligare fem telekombolag återfinns i
den europeiska tio i topp-listan vad gäller börsvärde. Det visar den färska redovisningen i Financial Times.
Vid mätningen 1998 fanns två telekombolag bland de tio största. På bilden börsen i Amsterdam.
Foto: Lars Aström

Nya kurser
efter aktiesplit
Lugn, Ericssons aktievärde
har inte sjunkit dramatiskt I
måndags genomfördes den
planerade aktiespliten som
ger fyra aktier för varje Ericsson A- respektive B-aktie.
Det gör att det finns fyra gånger
så många aktier och därmed blir
värdet på varje aktie teoretiskt sett
en fjärdedel. Aktieuppdelningen
medför också en ny konverteringskurs för personalkonvertiblerna.
Vid Ericssons ordinarie bolagsstämma den 31 mars 2000 beslutades om fondemission genom
höjning av aktiens nominella belopp från 2,50 kronor till 4,00
kronor.
Ett annat beslut var att en akti-

euppdelning, en så kallad split
skulle genomföras.
Splitten innebär att Ericsson nu
har fyra gånger så många aktier
som förut, och att aktiens nominella värde sänkts från fyra kronor till en krona.
Konverteringskursen för personalkonvertibeln (1997/2003) har
räknats om från 236 kronor till 59
kronor. De som fortfarande har
konvertibler för 1993/2000 måste
lösa in dem före sista maj i år. Till
den som inte konverterar före dess
återbetalas endast det nominella
beloppet. För dessa konvertibler
har konverteringskursen räknats
om till nio kronor från föregående
konverteringskurs 36,10 kronor.
För innehavare av Ericssons
teckningsoptioner 2000/2007 gäl-

I måndags genomfördes den sedan länge planerade splitten av Ericssonaktien.
ler den nya
teckningskursen
132,80 kronor per aktie jämfört
med tidigare teckningskurs på
531 kronor.
Från och med nu berättigar

varje optionsrätt till fyra aktier,
jämfört med tidigare en aktie per
optionsrätt.
Nils Sundström

Compaq tar över PC-support i Sverige
Ericsson har skrivit kontrakt
med Compaq, som tar över
IT-service och support för
20 000 slutanvändare i Ericssons svenska bolag. Kontraktet är värt mer än 1,3 miljarder kronor över en femårsperiod.
Avtalet är en del i koncernens
strategi att koncentrera sig på sin

kärnverksamhet. Ericsson beräknar att i och med avtalet spara
mer än 100 miljoner årligen i lägre IT-kostnader.
En första överenskommelse
med Compaq gjordes i december
1999. Compaq tar nu över ägarskapet, service och helpdeskfunktionen för samtliga PC-datorer,
skrivare och applikationer i de
berörda Ericssonbolagen.

- Det här är ett av de viktigaste
stegen för att vi ska få en standardiserad IT-miljö, vilket ger nya
möjligheter till flexibilitet, säger
Jan Burgaz på enheten Corporate
IT.
- För slutanvändarna innebär
det också en stor fördel med högre kvalitet och snabbare support,
fortsätter han.
Avtalet kommer att utökas för

att omfatta samtliga 40 000 anställda i Sverige.I ett teknologiskt
utbytesprogram kommer Compaq att över en tid installera 16
000 nya persondatorer för de anställda i Sverige. Ericsson har också för avsikt att outsourca ITservice och support i andra länder
till lämpliga leverantörer.
Nils Sundström
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Ericsson leder GPRS-ligan
Alla vill leda GPRS-ligan. I
pressmeddelanden och media
påstår sig ett flertal telekombolag ha flest GPRS-kontrakt
eller vara ledande inom om
rådet
- Ericsson har flest kommersiella kontrakt säger
Isabella Laihorinne Smedh,
som jobbar med presskontakter på Ericsson.

GPRS är en teknik som gör det
möjligt att skicka paketdata över
GSM-näten. Tekniken är ett första
steg mot tredje generationens mobiltelefonnät som kan hantera mer
information i snabbare hastigheter.
Prestige och överlevnad

För alla telekombolag som satsar
på tredje generationens nätverk är
det både en prestige- och överlevnadsfråga att vara först och störst
på det här området.
- Våra GPRS-kontrakt visar att
operatörerna har förtroende för

oss som leverantör av nästa generations mobiltelefonnätverk. Att
kunna presentera kontrakten stärker vår position på marknaden för
mobilt Internet, förklarar Isabella
Laihorinne Smedh som jobbar
med presskontakter på Ericsson.
Ericsson flest i test

För att reda ut begreppen om vilket
bolag som är ledande inom GPRS
jämförde affärstidningen Dagens
Industri i veckan Ericssons, Nokias
och Motorolas pressmeddelanden
med vad de själva påstått i media.
I undersökningen framkom att
Ericsson har 28 kommersiella
GPRS-kontrakt varav ytterligare
tio "hemliga", där operatören inte
vill uppge sitt namn.
Under förre fredagens presskonferens bekräftade Ericsson dessa
siffror, 39 kontrakt varav 11 är
hemliga.
-1 de flesta fall är det av konkurrensskäl som vissa operatörer inte
vill uppge att de tecknat ett kontrakt. De vill inte att deras kon-

kurrenter ska veta
hur långt de kommit, för att på så
sätt lättare kunna
behålla sitt försprång på marknaden. Naturligtvis
respekterar vi våra
kunders önskan,
säger Isabella Laihorinne Smedh.
Under rundringningen kunde Nokia namnge 20
kunder, men menar att man har ytterligare tio som inte kan namnges.
Motorola kunde presentera sex
operatörer, men de menar sig ha
ytterligare nio.
50 procent av marknaden

De 28 namngivna operatörer som
köpt Ericssons GPRS-system har
94 miljoner abonnenter till sina
GSM-nät. Ericsson uppskattar
idag hela GPRS-marknaden till
164 miljoner abonnenter. Ericsson
säger därför att man har mer än 50

hämta
Miljader att hämta
o ,.
i.. - .
D a l l C e n S a U K t li O
oner
22,5 miljarder pund, ungefär
315 miljarder kronor fick den
brittiska staten in när de fem
UMTS-licenserna auktionerades u t

Fyra av licenserna gick till landets
fyra mobilteleoperatörer medan
den femte gick till en "nykomling",
det kanadensiska företaget Telesystem International Wireless.
Storbritannien är det första land
i världen som auktionerat ut licenser. I Finland och Spanien där 3Glicenser delades ut tidigare har det
skett genom så kallad "beauty contest".
Det innebär att det företag som
myndigheterna anser bäst lämpad
får licensen gratis eller till ett fast
pris.
De brittiska auktionerna pågick
under nio veckor och den summa
som staten fick in blev dubbelt så
stor som man räknade med när
auktionerna började den 6 mars.
Operatören Vodafone betalade
mest för sin licens, 5,96 miljarder
pund, eller drygt 83 miljarder kronor. BT3G betalade 4,03 miljarder
pund, One 2 Oneficksin licens för
fyra miljarder pund medan opera-

tören Orange fick
betala lite mer, 4,01
miljarder pund.
Den femte licensen, den så kallade Alicensen, gick till
"nykomlingen" TIW
UMTS, ett dotterbolag till Telesystem International Wireless.
Företaget, som är
listat på börsen i Toronto och på amerikanska Nasdaq, fick
betala 4,30 miljarder
pund, drygt 60 miljarder kronor för licensen.
- Resultat av auktionerna är att vi fått
en ny spelare på den
brittiska mobiltelemarknaden och det
är bra, säger den När 3C-licenserna utauktionerades fick den britbrittiske industrimi tiska staten in över 20 miljarder pund.
nistern Stephen By
Foto: Lars Åström
ers i en presskommentar.
menterna får större utbud att välja
- Hårdare konkurrens kommer bland.
att sporra till snabbare lansering av
olika typer av tjänster samtidigt
Gunilla Tamm
som priserna sjunker och konsugunilla.tamm@lme.ericsson.se

Ericssons var först i världen med
att visa upp en fungerande prototyptelefon för CPRS.

procent av GPRS-marknaden.
- Vi räknar då med kommersiella kontrakt och hur stora våra kunder är, det vill säga hur många
abonnenter de har. Vi räknar alltså
inte med de 44 testsystem vi sålt.
Idag finns 373 GSM-operatörer i
världen, med sammantaget 275
miljoner abonnenter. Två tredjedelar av operatörerna förväntas
lansera GPRS-tjänster i år.
Ulrika Nybäck
ulrika.nyback@lme.ericsson.se

TIO TOPP
10 av Ericssions största GPRSkontrakt:
Vodafone, Storbritannien
Turkcell, Turkiet
One 2 One, Storbritannien
Orange, Storbritannien
Bouygues Telecom, Frankrike
FarEasTone, Taiwan
Libertel, Nederländerna
Sonera, Finland
SwissCom, Schweiz
Telecel, Portugal

0ve
ö v e r 80
^-licenser
1r .? ° 3C-licenser

att kampa om
det kommande året

Ericsson bedömer att mer än
84 licenser kommer att delas
ut under det kommande året
Finland var först med att ge ut
licenser för UMTS, som 3G-näten kallas i Europa. Spanien
delade ut licenser i slutet av
förra året och härom veckan
avslutades auktionerna i Storbritannien. Länder på tur är
Italien, Japan och Tyskland.

För drygt en vecka sedan blev det
klart vilka tio teleoperatörer som
tänker ge sig in i slaget om de fyra
till sex licenser som delas ut i Tyskland, Europas största marknad.
Mobiljättarna Deutsche Telekom och Mannesmann tänker naturligtvis försöka försvara sin hemmamarknad mot utländska utmanare som MCI Worldcom.
Spanska Telefonica, finländska
Sonera och brittiska Orange har
bildat ett konsortium, med vilket
de gemensamt går in i budgivningen, som troligen börjar först i sommar.
Många bedömare tror att det
samlade priset för licenserna kommer att överstiga de drygt 300 miljarder kronor som sammanlagt be-

talas för de brittiska 3G-licenserna.
Sverige ska dela ut licenser senare i år och nyligen beslutade svenska Post och Telestyrelsen att fyra licenser delas ut.
Avsikten var att först dela ut fem
licenser för att öka antalet mobiloperatörer i Sverige. Men det hade
inneburit att endast två av de fem
operatörerna hade kunnat utnyttja
3G-nätens fördelar till fullo, eftersom spektrumet är begränsat.
Ericsson tycker att beslutet om fyra
licenser är bra.
- Konkurrenser kommer att bli
större nu. Fyra jämlika spelare kan
utnyttja spektrumet till fullo. Det
finns tre GSM-operatörer idag och
det är naturligt att de vill ha UMTS
också. Vem som blir nykomlingen
är svårt att säga. Det finns ungefär
tio operatörer som kan tänkas bli
kandidater, säger Bo Wall, marknadsenhet Sverige.
I takt med att licenser börjar
delas ut kommer också upphandlingar av infrastruktur att ta fart.
Ericsson räknar här med att var den
ledande leverantören på området.
Mia Widell Örnung
mia.wideli@lme.ericsson.se

OS i Sydney skyndar pa Australiens första GPRS-nät
Ericsson stärker sin ledning på
GPRS-marknaden. Australiska
operatören Telstra har tecknat
det senaste kontraktet

Det blir Ericsson i Australien som
installerar Australiens
första
GPRS-nätverk.
GPRS, General Packet Radio
Service, är eH teknik som gör att

GSM-näten även kan bära paketdata, dock inte med lika hög hastighet som tredje generationens
nätverk.
Det första GPRS-nätet ska byggas i Sydney, i god tid innan de
olympiska spelen.
- Vi ska leverera en mobil testnätsanläggning som ska visa Ericssons bredd inom multimediatek-

nologi och tjänster. Det här är en
fantastisk möjlighet att visa hur
långt framme vi ligger, säger Karl
Sundström, VD för Ericsson i Australien.
Testnätsanläggningen kommer
att placeras så nära OS-området
som möjligt. Där är det meningen
att besökarna ska kunna prova på
olika paketdatatjänster, exempelvis

spela spel och surfa på Internet
med en WAP-telefon, skriver tidningen Dagens Industri.
Dick Simpson, på Telstra On Air,
menar att GPRS-näten kommer att
ge företagets kunder snabbare och
kostnadseffektivare tjänster.
- Nu kommer australiensarna
snart kunna dra fördel av den datarika värld vi lever i, säger han.

Australien är ett moget mobiltelefonland. Ungefär 42 procent av
befolkningen har en mobiltelefon
och många använder Internet.
Telstra är Ericssons största kund i
Australien, Vodafone kommer på
andraplats.
Ulrika Nybäck
ulrika.nyback@lme.ericsson.se

INDUSTRY'S STHDNGEST
MOSEET DRIVERS EASILY SUPPORT
100A LOADS.
MULTIPHASE APPLICATION CONTROLLING UP TO I M A

SINGLE-PHASE APPLICATION CONTROLLING UP TO 40A

'

' •'

CPU

14-pin SOIC
with PowerPAD

•

Strong output drivers provide 2.4A drive capability for larger loads

•

Rise and fall times of 50ns support fast transient response for
lowered bulk capacitance

^

Unique PowerPACT package enhances thermal characteristics

•

Active dead-time control increases efficiency >90%

PEAK CURRENT SWEEP OF LOW-SIDE SINK DRIVER

?S2830

Bipolar MOSFF

^

Bipolar and MOS gate drivers in parallel reduce shoot-through currents

^

Devices available with noninverting and inverting input, with and
without crowbar

^

Tl's TPS283x from only $1.22 per device in quantities of 1.000

-

Voltage -IV/Division

For a free Tl DSP/CPU Power Management product catalog, data sheets, application notes and samples, contact us at

08587 - 555 22 or www.ti.com/sc/tps2830
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments. 0895-O3SW AAP9636E
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WORLD

LEADER

DSP

AND

ANALOG

TEXAS
INSTRUMENTS

11

NYHETER

KONTAKTEN NR 8 2000

Certifiering ska
ge de bästa
medarbetarna
Att anställa rätt folk blir allt
viktigare. Därför ska alla personalmän på Ericsson nu bli
ännu skickligare på att hitta
de rätta talangerna - genom
certifiering.
Egentligen handlar det om en bred
satsning på personalområdet som
omfattar allt från certifiering av
personalmän till gemensamma
budskap och ett nytt webbverktyg.
Tanken med satsningen är att
stödja rekryterarna i deras arbete
att hitta de bästa medarbetarna.
- Det här är en överlevnadsfråga,
hittar vi inte de bästa medarbetarna så har vi heller ingen framtid,
säger Kristina Lundström, som har
drivit certifieringssatsningen. Till
vardags jobbar hon i Kista och
Stockholm med att utveckla rekryteringsprocessen globalt.
- Det märks art konkurrensen
om arbetskraften hårdnat. I Kista
kan man idag stöta på alla möjliga
drastiska metoder för att rekrytera
duktiga medarbetare, även om IT-

företagen ännu
inte använder
lika aggressiva
metoder som
i
exempelvis
amerikanska
Silicon Valley,
fortsätter hon.
Certifiering- Kristina
en av personal- Lundström
männen handlar om att ge de som jobbar med
personalfrågor gemensamma verktyg. Den som är intresserad av att
söka jobb på företaget ska bli bemött
på samma, eller åtminstone liknande sätt, på Ericssonkontoren i Sydafrika som på Ericsson i Kirgistan.
Certifieringen består av fyra delkurser som handlar om bland annat gemensamma riktlinjer för hur
företaget ska presenteras och
bedömning av nya medarbetare
genom intervjuer och andra tester.
Professionalism är ett nyckelord.
- Självklart vill alla som går på
en anställningsintervju få ett professionellt bemötande, här bildar

sig blivande medarbetare en första bild av företaget. Därför är
det viktigt att
Ericsson
visar
samma
ansikte
mot dem världen
över, menar Kristina Lundström.
Ett antal personalmän i Stockholm har redan
påbörjat
första
delen av certifierNär IT-, media- och teknikföretagen växer samman slåss många företag om samma
ingskursen och i
talanger. Certifieringen ska göra Ericssons personalmän ännu bättre på att hitta rätt
juni är det rekrytepersonal.
Illustration: Syster Diesel
rarna på Londonkontorets tur. I
höst drar utbildningen igång på
jätteglada över den här satsningen.
nätet. Den jobbsökande ska kunna
allvar över hela världen, vilket är ett
De har saknat gemensamma riktlägga in sin CV på nätet och ska
måste, eftersom alla personalmän
linjer och välkomnar webbverktyget
också kunna prenumerera på
på Ericsson, omkring 700, ska vara
Recruiters Contact, som ska göra
platsannonser.
certifierade sista kvartalet 2001. För
det lättare att hitta kolleger som jobUlrika Nybäck
att bli certifierad måste man klara
bar inom olika områden världen
ulrika.nyback@lme.ericsson.se
ett antal skriftliga tester och genomöver, säger Kristina Lundström.
föra en godkänd intervju.
Framöver ska det också bli lätti£ä www.recruiterscontact.encs- De rekryterare jag talat med är
are att söka jobb på Ericsson via
son.se

Ericsson är teknologernas favorit
Ericsson är teknologernas drömarbetsgivare. Det visar resultatet
av en undersökning utförd
bland 1 400 studenter på Sveriges tekniska högskolor.
Undersökningen kallad Teknologindex 2000, är uförd av Sifo på
uppdrag av Gramse annonssamordning AB, ett företag ägt av
teknologkårerna vid Sveriges tekniska högskolor.
De intervjuade fick bland annat
kora sin drömarbetsgivare. Ericsson hamnade på första plats, följt
av ABB och, något överraskande,
det amerikanska konsultföretaget
Andersen Consulting.

Att Ericsson toppar listan tycker
Frida Svensson, projektansvarig
vid Gramse annonssamordning,
inte är så konstigt.
- Ericsson har mycket som tilltalar med spjutspetsteknologi och
därmed spännande arbetsuppgifter inom många olika områden.
Den globala närvaron ger möjligheter som lockar många och naturligtvis det faktum att Ericsson och
dess verksamhetsområde känns
verkligt hett, säger hon.
Var fjärde intervjuad vill arbeta
utomlands efter studierna, vilket,
enligt Frida Svensson, troligen är
en bidragande orsak till att ABB är
tvåa och Andersen Consulting,

även det ett världsomspännande
företag, ligger på tredje plats.
Ett oväntat resultat av undersökningen är att inga av de nya upphaussade IT-företagen tagit sig in
på topp-tio-listan. I stället är det de
etablerade storföretagen som står
som segrare. Förutom Ericsson
och ABB finns även Scania och
Volvo med på listan.
Jan Edgren, direktör på Svenska
Arbetsgivarföreningen och adjungerad professor vid Luleå Tekniska
Universitet, säger att det är vanligt
att de stora företagen dominerar
i den här typen av undersökningar.
Det är ofta dessa som studenterna
känner till.

De har dessutom ett övertag i
och med att de har råd och tid att
marknadsföra sig.
- Det vore roligt om fler studenter hamnade i små företag eller
startade eget. Det finns ett begynnande intresse för det, säger Jan
Edgren.
Att teknologerna är sugna på att
flytta utomlands förvånar inte
Frida Svensson. Däremot är hon
mer orolig över de regionala
siffrorna, särskilt vad gäller norra
Sverige. Endast sex procent av de
som väljer att stanna i Sverige vill
bo och arbeta i Norrland.
- Det är skrämmande särskilt
med tanke på att studerande i både

works som deltar i Product Data
Management-initiativet.

mersiella modellen tätt i hälarna. Ett
symposium om trender inom
industriell e-handel i Beijing
utnämner 2000 till Industry E-commerce year.
Transaktionsvolymen beräknas
enligt experter där att öka med 500
miljarder US dollar.

POPULÄRA ARBETSGIVARE

1. Ericsson
2. ABB
3. Andersen Consulting
4. AstraZeneca AB
5. Skånska
6. Volvo Personvagnar
7. Saab AB
8. Volvo AB
9. Scania
10. Siemens
Luleå och Umeå ingår i undersökningen. Detta borde stämma till
eftertanke och debatt, säger hon.
Lotta Muth
Lotta.muth@lme.ericsson.se

IIT-NYHETER PÅ ACCESS-WEBBENI
De senaste IT-nyheterna hittar du på intranätet Tidningen
Access är numera en nättidning som täcker in det mesta som
händer inom koncernens IT-användande. Nedan finns sammanfattningar av några av de senaste artiklarna.

> Information ska delas
C i accessmagazine.ericsson.se
> Mer fokus på I än på T
från tänkandet i industrikulturen.
Att enkelt kunna hantera stora
mängder produktdata, Product
Data Management, förenklar och
snabbar på informationshantering
för att göra den till ett effektivt verktyg. Nödvändigt för att Ericsson
ska kunna hålla sin tätplats i den
internationella kapplöpning om
tid och konkurrenskraft. Product
Data Management innebär också
på sitt sätt en intern frigörelse

> Först ut vinner
För att Ericsson ska kunna bli ännu
snabbare krävs en Ericssonstandard för kvaliteten på informationen. Osäkerhet hindrar information eller skapar fel.
- Att minska ledtider är att jobba
parallellt och tidigt i varje steg,
säger Gullic Fahlgren, chef på
Ericsson Wideband Radio Net-

Målet för Eclipse-projektet är att
kapa ledtider och att täta läckage av
resurser. Läckaget uppstår när
medarbetarna bär mängder av information i huvudet, information
som används effektivare om den
knappas in, mailas och sedan lagras i en öppen men säker informationsdatabas.

>• Blixtsnabb utveckling
av e-handel i Kina
Internet är den traditionella kom-

> Skydda tillgångarna
inte nätverket
Internet skapar nya tjänster och
nya affärsmöjligheter, samtidigt
har företagen problem att både
tillgodose användarnas ökande
krav på öppenhet och sina egna
höga säkerhetskrav.
Client Centric Network-projek-

tet jobbar med att skapa en flexibel
och säker lösning.
> Aldrig långtråkigt
i teknologivärlden
Till och med när tekniktunga Nasdaqbörsens index föll fritt i flera
dagar i mitten av april presenterades en rad viktiga framgångar av
teknologigiganterna.
Microsoft släppte den tredje
betaversionen av Windows Me, en
uppgradering av Windows 98. IBM
presenterade ny kompakt notebook och nya multiprocessor servrar. Sony marknadsförde planer för
mobiltelefoner och handdatorer.
Och så vidare.
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Amerikanskas
SBC täcker
land efter land
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Testa nya RH Moveon
på jobbet
utan kostnad.
^ • ^

Nu kan du gå i närkamp med en alldeles ny arbetsstol. Stolen
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heter RH Moveon. Och den kommer från RH, det står ju till och
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med på den. Själva tycker vi att den är bäst i världen. För att du
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ska kunna avgöra om du håller med, lånar vi gärna ut en stol
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lösningen med tre ledpunkter som gör att stolen följer krop-
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pens naturliga rörelsemönster. Välkommen att kontakta oss
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 038O-S5 53 00
Försäljningskontor och utställningar:
STOCKHOLM: Regeringsgatan 12 • tel 08-545 212 30
LINKÖPING: Södra Stånggatan 2 • tel 013-12 17 90

En tämligen osynlig jätte m e d över
2 0 0 0 0 0 anställda i 23 länder, stora på
fast telefoni i USA och m e d ambitionen att bli e n av d e ledande globala
operatörerna i n o m mobiltelefoni.
N a m n e t på denna okända jätte är SBC
Telecommunications, tidigare känd
som Southwestern Bell Corporation.

sedan och hade tidigare jobbat på Lucent
och AT&T.
Idag är det ett 80-tal medarbetare på
Ericsson som arbetar direkt med SBC och
flera hundra som arbetar med operatörer
där SBC ingår. Räknat på de årliga intäkterna i hela världen så är SBC en av Ericssons
tio-i-topp-kunder.

Utvecklingen inom telekombranschen går
mot att det så småningom bara kommer att
finnas mellan 10 och 15 stora globala operatörer och ett mycket stort antal små operatörer. Amerikanska SBC Telecommunications, blir med stor säkerhet ett av de stora
globala företagen.
I USA har SBC ett flertal dotterbolag, av
vilka Southwestern Bell, Ameritech, Pacific
Bell, Nevada Bell, SNET och Cellular One
har mobiltelesystem. Och det inom alla tre
standarderna, TDMA, GSM och CDMA.
SBC har tillkännagivit att man kommer att
byta ut Lucents CDMA-utrustning till
TDMA på de marknader, som företaget fick
för ett tag sedan i samband med att man
övertog operatören Ameritech.
Nyligen tillkännagav SBC Communications och Bell South Corporation att man
kommer att samordna sin mobilteleverksamhet i USA. Det nya företag som då skapas blir den nästa största mobilteleoperatören i USA med 16,2 miljoner abonnenter,
större än AT&T men mindre än Vodafone,
som är allra störst.

Som ett mini-Ericsson
- Vi jobbar som ett
"eget" litet företag inom
Ericsson med siktet helt
inställt på vår kund, det
är både roligt och utmanande. Det är viktigt att
känna till kundens behov
och att arbeta proaktivt.
SBC har sitt huvud- Björn
kontor i San Antonio, Kirchdorfer
Texas och i februari öppnade Ericsson ett litet kontor i samma stad
för att komma nära kunden. Förutom i
Richardson, Texas, har Ericssons SBC-team
kontor i Chicago och Kalifornien. Eftersom
SBC också är aktiva i Europa och har ambitionen att bli en ännu starkare aktör här,
kommer även Ericsson att ha en kundansvarig, Bo Stokholm, på plats i Bryssel.
SBC väljer omsorgsfullt ut sina samarbetspartner och när de väljer leverantörer
testas produkterna noga innan något köps.
Det kan tyckas gå lite långsamt i början men
när lanseringar kommer igång finns det
mycket substans bakom.
- SBC är verksamt både inom fast och
mobil telekom och även datakommunikation, ett område där vi hoppas få dem som
kund, säger Björn Kirchdorfer.
Inom GSM har SBC ett bra utgångsläge
för att stötta den ambition somfinnsnär det
gäller att bygga ett nationellt GSM-nät.
Flera av pusselbitarna är redan på plats där
Pac Bell i Kalifornien är en av den viktigaste.
Pac Bells nät växer snabbt och operatören
har köpt utrustning för förbetald samtalstid
så kallad prepaid av Ericsson. Genom en order på GPRS förbereder sig Pac Bell också
för framtiden. Dessutom kommer SBC tillsammans med Bell South att göra det möjligt att få fram ett enda nationellt mobilvarumärke. Det torde vara nödvändigt för
att kunna konkurrera med de andra stora
mobilteleoperatörerna på den amerikanska
marknaden.
Gunilla Tamm

Aktivt i 23 länder
SBC är stora inte bara i utan också utanför
sitt hemland. I Europa är koncernen till
exempel den största enskilda externa investeraren inom telekommunikation och
ambitionen är att bli ännu större.
Förutom i USA är SBC, genom delägarskap i olika operatörer, aktiva i Kanada,
Brasilien, Taiwan och i ett flertal europeiska
länder som Schweiz, Belgien, Frankrike,
Norge och Danmark. SBC äger drygt 41
procent av Tele Danmark och får därigenom
inflytande i den operatörens verksamhet i
inte mindre än nio europeiska länder. Företaget är aktiv i totalt 23 länder utanför USA
och finns med bland de tio största telekomföretagen i Europa.
- SBC är ett verkligt globalt företag med
stora möjligheter att växa både nationellt
och internationellt och alltså en viktig kund
för Ericsson, säger Björn Kirchdorfer, som
är globalt kundansvarig, Global Account
Executive, för SBC. Han kom till Ericsson
med placering i Richardson, Texas, för tre år

gunilla.tamm@lme.ericsson.se
O

www.sbc.com

SBC Telecommunications har
snabbt blivit
en global
aktör att
räkna med
och finns i
23 länder
utanför USA.
Nio av dessa
är i Europa.
Foto:
GreatShots
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Nokia ökade sin omsättning och vinst
för mobiltelefoner med 88 procent för
första kvartalet i ir.

Nokia slår
rekord igen

Intemet-evangelisterna vallfärdade till mässan Spring Internet World tidigare i vår. Över 50 000 besökare såg vad knappt 900 utställare visade
för att frälsa den uppkopplade världen.
Foto: Kevin Billinghurst

Det våras för IT-världen
på festival för datanördar
Den tidigare obetydliga datanördfestivalen som startade för bara några år
sedan har vuxit i storlek och popularitet
I år drog mässan Spring Internet World i
Los Angeles 50 000 besökare och 890
företag.

De minskade kostnaderna för Internetuppkoppling, de ökade möjligheterna till trådlös
Internet och spridningen av Internettjänster
har gjort Internet till en ständigt närvarande
del av den nya ekonomin.
För att kunna vara med i den pågående
Internetrevolutionen krävs allt mindre teknisk
kunskap. Idag kan varje mormor utan svårighet koppla upp sig på nätet. Företaget Netpliance från Austin i Texas har till exempel kommit med en Internetenhet, the I-opener, som
erbjuder e-postprogram och Internetuppkoppling för 99,95 dollar för själva maskinen,
plus en månadskostnad på 21,95 dollar. Företaget är också Internetleverantören. Enheten
har ingen hårddisk och man kan inte ladda ner
filer och programvara.
Men man behöver inte vänta tills man har
kommit fram till mormor för att kolla sin
e-post. Det kan man göra i bilen på vägen dit.
GoAmerica Communications, en trådlös Internetleverantör, erbjuder samma tjänster som vi
är vana att få från en fast ansluten leverantör.
Icke-traditionellt användande

Jack Powers, styrelseordförande för mässan
Spring Internet World, har följt utvecklingen
av det trådlösa och Internet.
- Internet är allestädes närvarande. Vi blir
alltmer en del av Internet - var vi än tittar och
vad vi än gör, kommer vi alltid att vara uppkopplade och på ett ögonblick kunna kommunicera med varandra. Under en tid nu har vi
diskuterat hur pass få enheter vi kommer att
kunna klara oss med. Jag har min Palm Pilot
och min mobiltelefon - när kommer de att på
något sätt kunna integreras?
WaveNew World är ett företag som använder Internet på ett liknande icke-traditionellt

sätt - om nu ordet traditionellt kan användas i
samma mening som Internet.
- Företaget har en trådlös Internetanordning som ser ut ungefär som en halv bärbar
dator och fungerar som en virtuell reklamskylt
för delikatessaffärerna i New York, berättar
Jack Powers.
På samma sätt som en webbplats ständigt är
i rörelse med ny information, ändras budskapen på reklamskylten hela tiden, beroende på
vad man väljer från sin databas. Man kan ha en
massa olika reklamannonser lagrade för att
skickas iväg en efter en, eller så kan affarsföreståndaren välja ut vilken reklam han vill ha för
dagen. Eftersom det är tidsbaserat kan man till
exempel bestämma att när barnen slutar skolan vid tretiden ska godis-reklam upp i vissa
affärer, eller låt säga i tusentals affärer.
Skylten kan även kommunicera med affärens dator nere i källaren som säger att i dag
har vi sålt dåligt med citroner, som är en färskvara. Då kan datorn bestämma sig för att ha en
extrapriskampanj på citroner under de följande tjugofem minuterna.
Internet World-mässans konferensprogram
uppmärksammade en annan viktig trend, den
framväxande tjänstesektorn på nätet.
- En av de stora explosionerna inom det här
området är uppkomsten av de elektroniska serviceföretagen, sådana som tar ditt lilla företag
och lägger ut det på nätet. De ansvarar till exempel för din kreditkortshantering och e-handelsprogrammering. De är så kallade asp-operatörer (application service providers), det vill
säga företag som hyr ut program och tjänster
över Internet till dig, istället för att du ska ha
dem installerade på din egen dator eller server.
- Vi har sett att det har skett en stor ökning
av den här typen av outsourcing av Internettjänster. Du kan lägga ut en massa uppgifter
på andra företag som har intresse och pengar
för att göra det bättre än du, så att du själv kan
fortsätta och jobba med ditt företag som du
brukar. Eftersom alla finns på Internet så är
alla delar av ett stort nätverk, säger Jack Powers.
Den här trenden har uppkommit i en tid när

utvecklingen går mot uppköp och konsolidering. I horisonten hägrar ett stort krig mellan
småföretag och stora lågpriskedjor.
- Det värsta skräckscenariot för e-handeln
är att det till slut bara är tre aktörer kvar som
säljer saker billigt. Om man har en robot som
söker upp det billigaste stället för att köpa en
bok så kommer ju alla köpare att handla där
och följaktligen alla andra företag att slås ut,
varnar Jack Powers.
Bättre service, bättre märke

Men med de nya asp-företagen som koncentrerar sig på små företag så är det kanske ingen
förhastad slutsats att de dominerande fem
procenten av webbplatserna kommer att kontrollera nittiofem procent av handeln.
- Nu, med alla dessa serviceföretag som vill
hjälpa dig, är det lättare än någonsin att göra
bra och slagkraftiga webbplatser. Detta innebär att det precis som i verkliga livet inte bara
är priset som påverkar dig när du ska köpa en
vara. Nu kan man även erbjuda bättre service
och ett bättre märke eller ha ett annat utbud än
Amazon eller Wal-Mart, säger Jack Powers.
Ett exempel på ett litet serviceföretag som
Jack Powers gillar är företaget BeFree.com.
- Om du är småföretagare och vill nå många
webbplatser kan de här killarna på BeFree.com
hjälpa dig. De bygger upp din infrastruktur
och hyr ut program och tjänster till dig och ser
till att få ut din reklam till hundra tusen webbplatser. Allt det här gör de gratis mot att de får
en procent av intäkterna när du säljer något
från din webbplats.
Internet länkar oss samman på en massa
olika sätt som Alexander Graham Bell på sin
tid endast kunde fantisera om. Fram till nästa
års Spring Internet World ska det bli intressant
att följa utvecklingen inomlinternet och se på
vilka nya, och knappt tänkbara, sätt Internet
kommer att påverka vår värld.
Kevin Billinghurst
frilansjournalist

® www.wavenw.com

>• Nokia presenterade en stark rapport
för första kvartalet. Resultatet före
skatter var 1,3 miljarder Euro (drygt 11
miljarder svenska kronor), vilket var
kring 20 procent högre än marknaden
väntat och 71 procent bättre än motsvarande period året innan.
Rapporten resulterade i att aktien på
ett par timmar steg med 6 procent.
Nokia drog i ett första skede med sig
Ericsson upp. Senare under dagen föll
kurserna något för att återigen stiga.
Både Nokia och Ericsson slutade kraftigt upp. Nokia kom med sin rapport
den 27 april, en dag före Ericsson.
Det var framförallt Nokias mobiltelefonförsäljning som visade mycket
stark tillväxt. Med en omsättning på
4,8 miljarder Euro och en vinst på 1,2
miljarder Euro ökade Nokia sin omsättning och vinst med 88 procent jämfört med motsvarande period förra
året.
Nokias nätverksdivision hade inte
samma spektakulära tillväxt, men även
där ökade omsättningen med 36 procent till 1,5 miljarder Euro.
Nokia lyckades behålla fortsatt goda
marginaler på mobiltelefoner. Den
totala rörelsemarginalen steg från 19,8
procent till 20,1 procent.
- Vi har bibehållit en branschledande tillväxt och lönsamhet, samt ökat
våra marknadsandelar på många områden, säger Jorma OUila, Nokias styrelseordförande och koncernchef.
- Baserat på nuvarande marknadsvillkor och vår globalt starka
ställning är vi övertygade om att vi kan
uppnå en försäljningstillväxt för helåret som ligger inom eller över det
tidigare angivna intervallet 30 - 40
procent, detta tillsammans med en
fortsatt stark lönsamhet, säger Jorma
OUila.

Qualcomm satsar
på CDMA 450
>• Amerikanska Qualcomm Inc. har
köpt det engelska företaget Tellit Communications som tillverkar kretsar och
mobiltelefoner för det analoga mobilsystemet NMT 450. Tanken är att
utveckla produkter för ett CDMAbaserat system på 450 MHz-frekvenserna.
Qualcomm, som nyligen sålde sin
egen tillverkning av CDMA-telefoner
till Kyocera Corporation, köpte,Tellit
för 20 miljoner dollar.
NMT-operatörernas organisation
NMT MOU röstade ifjol för ett förslag
att öppna 450-frekvenserna för både
GSM- och CDMA-teknologierna.
Lucent och Qualcomm satsar på
CDMA 450, medan bland andra Ericsson och Nokia utvecklar GSM 450system.
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Genom att lansera en rad
nya produkter ska år
2000 bli genombrottet för
Ericssons mobiltelefoner
i USA.
Över 130 miljoner
nordamerikaner kommer
innan året är slut att
använda mobiltelefon. Det
som framförallt lockar är
möjligheten till trådlös
datakommunikation. En
Wap-feber sprider sig nu
blixtsnabbt över den
amerikanska kontinenten.

Amerikanerna
blir allt mer
mobila

www.ausys.

Telecom
Management

Är du en av de nya leverantörerna inom data/telecom?
Vi kan ta hand om hela eller delar av Operations & Maintenance för
din produkt. Baserat på industristandards och komponentbibliotek (egna
och inköpta) får du en kostnadseffektiv lösning som växer i takt med
dina kunders behov.
Din produkt får konkurrensfördelar eftersom den är integrerbar, funktionellt avancerad, skalbar och anpassad till en operatörs verksamhet.
Kontakta Mattias Lindeberg, mattias.lindeberg@ausys.se

Telefon 08-726 75 00

AU-SYSTEM

A

tt använda mobiltelefonen i USA var
till för ett par år sedan en dyr historia. Betydligt dyrare än i Europa.
Idag är det tvärtom.
Fasta tariffer och förbetalda abonnemang har gjort mobiltelefonen tillgänglig
även för den genomsnittlige amerikanen.
Med fasta tariffer betalar man samma avgifter oavsett var man befinner sig.
Tidigare var det den som blev uppringd
på sin mobiltelefon som fick betala för
samtalet.
Det resulterade i att många mobiltelefonanvändare helt enkelt inte vågade ha
sina telefoner påslagna, eftersom man aldrig
visste hur stor kostnaden skulle bli. Nu erbjuder flera operatörer tariffer där de första
minuterna av ingående samtal är gratis.

främst i Mexiko och Venezuela, och 1996
levererade Ericsson de första telefonerna
till dessa marknader.
Amerikanarnas restriktiva hållning till
mobiltelefonanvändandet har vänt och allt
fler inser värdet av att kunna kommunicera
och att kunna bli nådd.
- Penetrationen, andelen av befolkningen som använder mobiltelefon, växer
nu snabbt i Nordamerika. Det handlar om
en ökning från 30 procent 1999 till 40 procent i år, berättar Håkan Wretsell, Ericsson
Mobile Phones Region Americas.
- Wap-febern och den höga Internetpenetrationen gör att de nya produkter

Fasta tariffer ökar försäljningen
För ett och ett halvt år sedan lanserade två
av landets stora nationella operatörer, Spint
och AT&T, det nya betalningssättet med fasta tariffer. Detta, tillsammans med det nyligen införda systemet med förbetalda abonnemang, har fått fart på mobUtelefonförsäljningen i USA.
Flera av landets övriga operatörer som
Southwestern Bell, Bell South och Voicestream har följt efter för att hänga med i
konkurrensen.
Ericsson var först ut med att producera
telefoner för förbetalda abonnemng till
AT&T och i dag är företaget också största
leverantören till Bell South.
Redan i mitten av 1990-talet började förbetalda abonnemang att användas som ett
marknadsföringsredskap i Latinamerika,

Med nya modeller ute på marknaden hoppas Ericsson pä ökad försäljning i USA.
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Trenden är tydlig. Med prepaidsystemet börjar även de unga i USA att använda sina mobiltelefoner. Men att ha den på under restaurangbesöket är fortfarande inte helt självklart
Monica Restrep från Colombia, men bosatt i Miami sedan ett par år tillbaka, har haft mobiltelefon i ungefär ett halvår. Hon har inte hört talas om trådlösa Intemetmobiltelefoner, men
tycker det låter väldigt intressant när vi berättar att Ericsson snart kommer att lansera den typen av mobiler i USA. "Kan jag koppla upp mig på Internet via mobilen? How nice", skrattar
Foto: Marie Ullnert/Kamerareportage

som Ericsson nu lanserar i USA redan är
anpassade för Internet-access. Telefonerna
kommer att fä en strykande åtgång och en
allt större andel av dem som får sin första
kontakt med Internet kommer från och med
nu att få den genom en mobiltelefon.
Första kvartalet framgångsrikt
I USA används i dag fyra olika telefonsystem.
Den analoga, AMPS, som volymmässigt är
stor men som nu alltmer håller på att ersättas
med GSM, CDMA och TDMA.
I slutet av året kommer CDMA-teknologin att ha gått förbi TDMA, eftersom fler
operatörer valt just denna teknologi, men på
sikt kommer dessa teknologier att växa ungefär lika mycket.
- Om ett par år kommer vi att ha en ny
teknologi, där man i princip i en och samma
telefon kan hantera flera olika teknologier.
Då kan man flytta runt i världen och ständigt
ha tillgång till mobil kommunikation, menar
Håkan Wretsell.
Volymmässigt och produktionsmässigt
tappade Ericsson Mobile Phones i USA tempo under 1998. Men den nedgången har företaget nu tagit igen.
Första kvartalet 2000 blev också en framgång försäljnings- och marknadsmässigt
för Ericsson Mobile Phones/Region Americas.
- Vår marknadsandels tillväxt och försäljningsökning i år jämfört med samma period
förra året är mycket bra. Hela organisationen
i Americas har jobbat hårt för att åstadkomma denna vändning, säger Håkan Wretsell och fortsätter:
- Kunderna har fått tillbaka förtroendet

för Ericsson som en av marknadsledarna i
Nordamerika, konstaterar han.
Under 2000 finns nu en rad nya produkter
redo för lansering. För GSM-standarden lanseras bland annat T28 World. A1228c blir
Ericssons första mobiltelefon för CDMA och
för TDMA standarden kommer A1228d och
den mindre T 18d.
De mobiltelefoner som Håkan Wretsell
och hans kolleger i Miami spår kommer att
revolutionera mobiltelefonanvändandet i
USA är de trådlösa Internetmobiltelefonerna, A 1228c för CDMA och R280 LX för
TDMA (CDPD). R280 LX är Ericssons första
telefon med trådlös Internetaccess och den
började levereras under april månad.
En folkets Wap-telefon
AT&T ger sig nu in i leken tillsammans med
Ericsson och kommer under andra kvartalet
i år att lansera olika servicepaket för den nya
trådlösa Internetmobiltelefonen.
- AT&T satsar nu mångmiljonbelopp på
marknadsföring i hela Nordamerika för den
nya datakomtelefonen. Den kommer att bli
en utpräglad massmarknadsprodukt, eller
om man så vill, en folkets Wap-telefon.
AT&T planerar också att lansera ett förbetalt paket för trådlös Internet, men när detta
kommer är ännu inte klart.
Men är då amerikanarna mogna för den
nya datakomtekniken?
- Helt klart, säger Håkan Wretsell. Mobiltelefoni har med socialt liv att göra. Det
handlar om kommunikation mellan människor. Att kunna ha tillgång till information
om bland annat väder, aktiemarknad eller
sportresultat var du än är kommer snart att

Håkan Wretsell från Ericsson Mobile Phones Region Americas ser positivt på utvecklingen
för mobiltelefoner i USA. Allt pekar just nu uppåt

vara lika naturligt som att prata i mobiltelefon. Detta är något som i allra högsta grad
tilltalar amerikanarna
Håkan Wretsell är övertygad om att
utvecklingen inom trådlös datakommunikation kommer att explodera i USA inom
snar framtid och att explosionen kommer att
bli mycket kraftfull.
Cathrine Andersson
frilansjournalist

MOBILANVANDANDET I SIFFROR
Andel av Nordamerikas befolkning som
har mobiltelefon:
1997: cirka 20 procent, 1998: cirka 25 procent 1999: 30 procent och år 2000: 40
procent
Sålda telefoner i Nordamerika, totalt för
hela marknaden:
1997:23 miljoner, 1998: cirka 34 miljoner,
1999: 53 miljoner, 2000: 76 miljoner. Detta inkluderar alla tillverkare.
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MASKIN

Nu börjar nästa stora steg inom mobil
kommunikation. Inte som teknologi för att
knyta samman människor - utan som länk
mellan maskiner.

M

Jättemarknad öppnar sig
Totalmarknaden i år beräknas till fyra miljoner
moduler, vilket skulle innebära en fyrdubbling
jämfört med 1999. 2004 tror marknadsanalysföretaget ARC på en försäljning av totalt 150
miljoner moduler.
- Utvecklingstakten kan de kommande åren
till och med överstiga GSM under de första
åren. Inom ett par år kan vi ha trådlösa kommunikationsmoduler i vart och vartannat hem
i västvärlden, inbyggda i produkter som TV
och kylskåp och i flertalet nya bilar, säger
Thomas Anderfelt.
Ericsson ser främst fyra områden för moduler som växer snabbt; bilindustrin, fordons-

F

örutom modulleverantören har systemintegratören en viktig roll på den nya
marknaden för moduler.
Systemintegratören syr ihop den tekniska
lösningen för en viss tillämpning, där sedan innehållsleverantören, till exempel ett elbolag eller larmföretag, står för en viss tjänst. Därtill
kommer själva nätoperatören.
- Vi går från att vara en ren modulleverantör
till att tillsammans med våra partners sätta
ihop helhetslösningar för kundens behov.
Framtidens moduler är intelligenta och programmerbara. De används inte bara för dataöverföring utan också för bearbetning av
information, säger Gunilla Nordström, chef
för Ericsson i Bilbao och för produktenheten
Moduler.

Kontantkorten blir snart överflödiga. Corsino San Miguel frän systemintegratören European Telecom visar Enrique Pedrosa Gomez, kundansvarig
pä Ericsson, hur de nya laddningsmaskinerna för förbetalda mobilteleabonnemang kan se ut i spanska taxibilar.
Foto: Nils Sundström

Betalning via maskin
ersätter kontantko^t
Nu kan spanska operatören Telefönicas användare av förbetalda mobilteleabonnemang
ladda sina abonnemang själva - dygnet runt.
Trådlösa kommunikationsmoduler ser till att laddningsmaskinerna kan finnas var som
helst, i allt från varuhus till taxibilar.

Systemleverantören European Telecom Company har beställt över 50 000 GSM-moduler av
Ericsson för att sätta upp maskinerna och för
användning i andra tillämpningar.
- Vi testar systemet först i Spanien, men har
även planer på att införa det i andra länder i
Europa, Fjärran östern och Latinamerika,
säger affärsansvarige Corsino San Miguel.
Ericsson har bra produkter, men också ett
mervärde genom kunskap och satsning på nya

teknologier. Vi tror mycket starkt på kommunikation mellan maskiner.
Med systemet blir själva korten för förbetalda mobilteleabonnemang överflödiga.
Operatören slipper kostnaden för att ta fram
korten och distribuera dem, medan användaren slipper skrapa fram en kod för att nyttja
korten.
- Användaren betalar en summa pengar i
laddningsmaskinen, eller direkt till en person i

Utveckla partnerskap
Idag är Ericssons försäljningsstrategi för trådlösa kommunikationsmoduler främst inriktad
på att etablera produkten på marknaden och
utveckla partnerskap inom olika nischer, bland
annat inom bilindustrin.
- Vi säljer idag främst till systemintegratören, men etablerar också kontakter med olika
innehållsleverantörer. Med vår kunskap inom
tele- och datakom och våra goda relationer
med operatörer fungerar vi som länk för hela
värdekedjan, säger Angeles de Pablos, ansvarig
för direktförsäljning av moduler.
I Bilbao finns huvudansvaret för försäljning
och marknadsföring av moduler. Lokala säljenheter är under uppbyggnad i ett flertal
länder.
- Det finns enorma försäljningsmöjligheter.
För nätoperatören innebär trafiken nya
inkomstkällor och för innehållsleverantören,
eller den så kallade tredjepartoperatören, finns möjligheter att koppla ihop sin
tjänst med andra erbjudanden. Till exempel kan ett
elbolag även erbjuda larm,
Internetportal och så vidare, säger Angeles de Pablos.
De stora tillverkarna av Angeles
cellulära moduler är Erics- de Pablos
son, Nokia, Motorola,
Siemens och franska Wawecom. Bolagen
spelar delvis olika roller.

Ericsson i Bilbao växer snabbt Idag finns verksamheten i sju olika byggnader pä campusomrädet. I slutet av aret ska all verksamhet samlas i en ny byggnad pä 16 500 kvadratmeter. Gunilla
Nordström, chef för Ericsson i Bilbao och för produktenheten Moduler, diskuterar byggplanema
med produktionschefen Enrique Gonzalez de Heredia.

Syftet är att utveckla bland annat Internettjänster i bilar samt lösningar för säkerhet
och underhåll av bilen.
- Genom applikationer för positionering
och alarm hjälper vi till att rädda liv. SOS får
snabbare besked - ambulansen kommer ut
snabbare, polisen får besked om inbrott snabbare eller vet var en bil befinner sig och så vidare. Här kommer den stora volymenfinnas,säger Gunilla Nordström.
Bäst på billösningar målet
Senare kommer mobilt Internet i bilar, vilket
ger folk möjlighet att läsa e-post, köpa aktier
och surfa på Internet från bilen och även
underhålla barn genom videoskärmar i baksätena.
Marknadsanalyser visar att femtio procent

av alla nya bilar i Nordamerika, Västeuropa
och Japan kommer att ha inbyggda kommunikationsmoduler inom fem år.
- Genom partnerskap ska vi bli bäst på att
leverera kommunikationslösningar till bilindustrin. Vi levererar redan idag moduler till
bilindustrin, men eftersom de har helt andra
produktionscykler är detta bilar som kommer
ut på marknaden först om två år, säger Gunilla
Nordström.
Ericsson är idag den enda leverantören
som har moduler för både GSM och AMPS/TDMA-näten.
Planer finns även på att lansera CDMAmoduler.
Nils Sundström
Ea ericsson.com/partner/modules/

Ingenjörerna
Intigo Berdeal och
Luisma Estankona
pä utvecklingsenheten för Moduler
diskuterar mekaniken kring GM22
och GM25.

£1

nils.sundstrom@lme.ericsson.se

"I framtiden kan bilen
automatiskt larma räddningstjänsten när krockkudden löser ut. Det är
ett av exemplen pä de
tjänster som kommer att
kunna erbjudas när
maskin-till-maskinkommunikation, M2M,
byggs ut", berättar
Thomas Anderfelt
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Marknaden för maskin-tillmaskin-kommunikation har
hittills inte ökat så snabbt
som många tidigare
förutspått. Trögheten beror
bland annat på att det finns
en mängd olika aktörer och
teknikalternativ. Ericsson
satsar på partnerskap för att
sy ihop helhetslösningar.

positionering, säkerhetssystem samt styrning
och kontroll av automater och mätare för vatten, gas och el.Att marknaden nu är mogen
finns flera tecken på. Mer och mer teknisk
apparatur runt omkring oss innebär ett ökat
behov av underhåll och kontroll - som med
moduler kan skötas på distans eller med automatik.
Ett exempel på det är avregleringen av
elmarknaden, som gjort att det i många länder
dykt upp nya aktörer som har behov av att läsa
av elmätarna kontinuerligt för att ta reda på
om de har överkapacitet på el. Ericsson har
bland annat levererat moduler till en nordisk
kund för elavläsning hos svenska elkunder.
Hissar ständigt uppkopplade
- Vi har också fått en stor order på moduler
från en belgisk hissoperatör som på detta sätt
kan kan rutinkontrollera sitt hissbestånd runt
om i Europa. Från och med nästa år finns ett
EU-direktiv som säger att alla nya hissar måste
ha en online-uppkopping med omvärlden. Då
är trådlösa moduler en lösning som är enkel att
installera, säger Thomas Anderfelt.
Bekvämligheten i installationsarbetet gör att
trådlösa kommunikationsmoduler också är
lämpliga för exempelvis tillfälliga utställningar
där det behövs larm, som komplement till
trådbundna säkerhetssystem och inte minst i
alla mobila tillämpningar.
Nya teknologier som GPRS och UMTS ger
möjligheter att i till exempel bilen ständigt
vara uppkopplad mot Internet, ladda ner
videor eller ha en verklig mobil arbetsplats.
- Sådana framtidsbilar visas upp på bilmässor. Den stora volymen av moduler på kort sikt
väntas dock ske för betydligt enklare kommunikation. Den absolut största delen av alla
tillämpningar för moduler beräknas använda
SMS för att föra över information, säger
Thomas Anderfelt. När GPRS och senare
UMTS tar fart så kan mer avancerade applikationer komma till användning på ett smidigt
och kostnadseffektivt sätt.
Nils Sundström

MASKIN

Partnerskap viktigt
på komplex marknad

Gömda länkar
sammanför
maskiner
arknaden för maskin-till-maskin-kommunikation (M2M) kan år 2004 vara
uppe i 400 miljoner enheter, enligt
amerikanska marknadsanalysföretaget ARC.
Det är en marknad som potentiellt något som
skulle kunna bli större än kommunikation
mellan människor.
Trådlösa kommunikationsmoduler kommer
i framtiden att kunna byggas in i en mängd
olika utrustningar; i hemmet, i industrin och i
bilen. Modulerna kommer att kunna sköta en
rad olika tjänster och stimulera utvecklingen
av helt nya användningsområden för mobil
kommunikation. Det klassiska exemplet är
Coca-Cola-maskinen som behöver påfyllning
av burkar eller växelmynt och som automatiskt
rapporterar om detta till lagret.
- Sådana tillämpningar finns sedan ett par
år. Nu börjar marknaden ta fart på allvar och
det är egentligen bara fantasin som sätter gränser för floran av tjänster som kan komma,
säger Thomas Anderfelt, marknads- och supportansvarig på produktenheten Moduler i
Bilbao, Spanien.
- Tänk dig till exempel att en modul i en bil
larmar när krockkudden löser ut. Eller att
huset vid en brand eller ett inbrott rapporterar
automatiskt till brandkår och polis. Det är bra
som back-up till fasta uppkopplingar eller i
områden där det intefinnsfasta linjer, men väl
mobiltäckning.

TILL

butik eller taxibil där laddningsmaskinen
finns. Uppgifterna om mobiltelenumret och
betalningen skickas via SMS till operatörens
prepaid-system, som i sin tur skickar en bekräftelse till mobilteleanvändaren. Allt sker på
ett par sekunder, berättar Corsino San Miguel.
För till exempel butiker och taxiföretag
innebär systemet en service som kan ger mervärde.
Det gäller även busstationer, varuhus,
tobaksaffärer och bensinmackar, där automatiska laddningsmaskiner redan är installerade.
Nils Sundström

Strategiska samarbeten
Ericssons strategi är att liera sig med andra
företag inom olika branscher för att leverera
helhetslösningar.
Bland annat har Ericsson inlett strategiska
samarbeten med flera biltillbehörsjättar,
däribland Delphi Automotive Systems och
VDO/Mannesmann.

VAD AR EN TRÅDLÖS KOMMUNIKATIONSMODUL?
Moduler är inte bara en avskalad mobiltelefon
- utan skärm, knappsats, mikrofon eller högtalare. Man lägger till maskinvara och programvara, minne och processkapacitet för att få den
att kunna sända och ta emot signaler. Huvudsakligen delar man in moduler i två användningsområden: telematik och telemetri.
Telematik gäller alla rörliga tillämpningar,
främst bilindustrin där tjänster som positionering, information och säkerhet väntas bli
stora.
Telemetri gäller fasta maskiner, som avläs-

ning av elmätare eller kontroll av dryckesautomater. På bilden syns en DMlO-modul för AMPS/TDMA-näten. Den är utvecklad i RTP, North
Carolina, USA

VÄRLDENS
MINSTA ANALOGA
SWITCHAR
Liten SC70 med 20Q tillslagsresistans vid +5V
8-BENS MMAX
5,03mm x 3,05mm

5/6-BENS SC70
2,2mm x 2,4mm

8-BENS SOT23
3,0mm x 3,0mm

Välj en av Maxims SC70- eller SOT-switchar till
nästa generations bärbara applikationer
FUNKTION

KRETS

MATNINGSSPÄNNING

00

MAX4501/MAX4502

SPST

+2 till+12

MAX4594-MAX4597*

SPST

+2 till +5,5

MAX4541-MAX4543

Dubbel SPST
SPDT

MAX4599

TILLSLAGSRESISTANS
(£2)

OMKOPPLINGSTID (ns)

250 vid +5V,

KAPSEL
»TILL

»FRÅN

75

50

5-bens SC70/SOT23

20 vid +5V,
50 vid +3V

50

40

5-bens SC70

+2 till+12

60 vid +5V,
125vid+3,3V

100

75

8-bens SOT23/uMAX

+2 till +5,5

60 vid +5V,
95 vid +3V

30

25

6-bens SC70/SOT23

160vid+12V
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Bilbao har blivit ett centrum
för Ericssons specialterminaler
Ericsson i Bilbao utvecklar
och tillverkar flera av
Ericssons specialterminaler.
Närheten mellan utveckling,
inköp, produktion och
försäljning skapar en mycket
speciell atmosfär. Alla är
delaktiga från början.

V

i är knappt hundra personer inom
forskning och utveckling, men just vår
litenhet gör att vi har korta beslutsvägar, en flexibilitet och en närhet mellan alla
led till dess att produkten är tillverkad och
klar, säger Christer Swärdh, forsknings- och
utvecklingschef för Ericsson i Bilbao.
De nya trådlösa
kommunikationsmodulerna GM22 och GM25 för dualband
900- och 1800 MHz har utvecklats på bara
elva månader, byggda på T28-ans plattform.
- Utmaningen är inte att göra designade
moduler, utan att jobba med produkter som
ska byggas in i andra miljöer, till exempel
en bil. Det ställer helt nya krav för
typgodkänning och miljö, säger Christer
Swärdh.

Bilbao, en stälindustristad i förvandling. Ericssons anläggning i norra Spanien rymmer spetskunskap och tillverkning av flera sorters
specialterminaler.
Foto: Nils Sundström

Vattentät telefon
Förutom trådlösa kommunikationsmoduler
utvecklar och tillverkar Ericsson i Bilbao
Fixed Cellular Terminals, som använder cellulärteknik som kabelersättare den sista
biten för telefoni och data till hushåll.
Bilbao utvecklar och tillverkar även den
robusta och vattentäta telefonen R250, som
även kan användas för gruppsamtal och som
högtalartelefon.
- Utvecklingen och industrialiseringen av
R250 har varit en tuff uppgift. Vi har varit
tvungna att använda ny teknologi och nya
leverantörer. Telefonen är vattentät till en
meters djup, men måste ändå kunna ventileras eftersom luften i telefonen ändrar sig i
volym bereoende på om telefonen är varm
eller kall. Lösningen är ett Gore-Tex-material som vi byggt runt elektroniken. Runt
omkring har vi ett hölje av gummi, och alla
kontakter är tätade med o-ringar, berättar
Christer Swärdh.
Närheten till produktionsenheten gör att
processerna är vältrimmade. Enkla frågor
kan redas ut på en gång när utvecklare och
testare sitter bredvid varandra.

Lätt att få tag på kompetent personal
- Vi tillverkar idag sex olika produkter på två
produktionslinor. Det kräver stor planering
för att snabbt skifta mellan olika produkter,
säger produktionschefen Enrique Gonzalez
de Heredia.
Utvecklingen och produktionen av nya,
hemliga produkter gör att Bilbao inom en
snar framtid kan utöka personalstyrkan
rejält. Möjligheten att få tag i välutbildad
personal är bra. Inom en radio på tio mil från
Bilbao finns sex universitet, varav två med
specialinriktning på radioteknologi.
Nils Sundström

m

Till höger: Christer Swärdh visar den
vattentäta telefonen R250 och CSMmodulen CM2S, som bada utvecklats vid
anläggningen i Bilbao.
Längst till höger: Juan Carlos Verduras
Tascon inspekterar produktionen av R250.
Under: Komponentmontering av R250. Produktionen kräver en mycket speciell tillverkningsteknik, eftersom telefonen ska bli
vattentät

•i*
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BILBAO TECHNOLOGY CENTER
Ericsson i Bilbao sorterar under Ericsson i
Spanien och jobbar i huvudsak som legotillverkare för segmentet Konsumentprodukter. Här finns också huvudkontoret för
segmentets produktenhet Moduler. Totalt
jobbar cirka 450 personer på Ericsson i Bilbao.
Ericsson började sin verksamhet i Bilbao
1993, då man köpte 20 procent i Indelec
som startats tio år tidigare som ett samriskbolag av Philips och Telefonica. Bolaget
blev helägt av Ericsson 1995.
Anläggningen har bland annat tillverkat
basstationer och mobiltelefoner för NMTsystemet. Fabriken tillverkar idag Fixed Cellular Terminals, kort till radiobasstationen
RBS2000, vattentäta telefonen R250 samt
trådlösa moduler. I månadsskiftet rullade
den sista analoga telefonen, den egenutvecklade E-TACS-telefonen EF 738, från
bandet i Bilbao.

Det händer då och då att någon kommer med den
p e r f e k t a k o m b i n a t i o n e n . När du testar 26- och 3G-produkter har du inte råd att
välja mellan precision och snabbhet. Men ofta är det just det du tvingas göra.
Vi har den perfekta lösningen. Agilent Technologies E4406A vektorsignalanalysator. Vi har
tagit fram E4406A särskilt för testbehoven inom tillverkning av andra och tredje generationens
basstationer och komponenter. Testhastigheten är oöverträffad - upp till 5 gångar snabbare
än konkurrenternas. Den har en mätnoggrannhet på 0,5 dB för kritiska mätningar, samt
förkonfigurerade mätningar för snabbare genomförande än med vanliga
spektrumanalysatorer. Så det går så fort som du vill, tillsammans med den
precision du vill ha. Och det är en kombination som man inte hittar ofta.
Agilent Technologies
E4406A vektorsignalanalysator

Mer information om vår E4406A VSA får du om du besöker vår
webbsida. Det går också bra attringaoss på numret nedan. För oavsett

om det handlar om dagens eller framtidens format måste du ändå vara perfekt.

vwvw.agilent.com/find/wireless

Agilent Technologies
Innovating the HP Way

Telefon: 08-506 486 86

För mer information se

TELEKOMDAGARNA 2000
23 - 25 MAJ 2000 SOLLENTUNAMÄSSAN
Välkommen t i l l Nordens ledande konferens och mässa inom kommunikation.
Över 100 leverantörer visar det senaste inom Telekombaserade produkter!

www.telekomdagarna.com
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GSM Pro - klotter på en lapp
bar ända till världsutställningen
._ liOry* - *

new i

£#*zm
Det kunde ha stannat som
en skiss på en servett, som
ett urflippat samtal under en
tråkig flygplansmåltid. Men
det gjorde det inte. Istället
är nu GSM Pro på väg att slå
igenom på marknaden.
Bland annat har den tyska
mobiljätten T-Mobil valt
systemet som en av
kommunikationslösningarna
under världsutställningen
Expo2000 i Hannover.

C

irkeln är sluten, från idé till riktig produkt, som vem som helst i organisationen kan sälja. Vi har nu 16 kontrakt,
både med stora och små operatörer, säger Johan berg, som är en av initiativtagarna och
cheferna för produktenheten.
För knappt fyra år sedan föddes idén, som
skulle innebära slutet på Ericssons privatradioengagemang och början på ersättaren
GSM Pro. Tanken var att erbjuda samma
tjänster som privatradio, men slippa bygga
separata privatradionät. Istället skulle den
befintliga infrastrukturen för GSM-systemen utnyttjas. Det skulle kunna spara
mycket pengar.
För att testa sin idé bland operatörer och
andra snodde idékläckarna ihop en broschyr
och visade den på CeBIT 1997.
- Det blev ett himla liv på vissa håll i organisationen. Och visst var det ett innovativt
och ovanligt grepp, säger Anders Gråtorp,
chef för marknadsföring, och skrattar belåtet. Men det viktiga var att operatörerna
bekräftade att idén var bra.
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1996 föddes idén till GSM Pro under en måltid på ett flygplan. Anders Gråtorp och Johan Bergh skissade på hur en GSM-telefon med privatradiofunktionalitet skulle kunna se u t I dag har idén blivit verklighet och 16 kontrakt är redan klara.
Foto: Lars Åström

ten, vidareutveckling och försäljning, fasas
då helt in i Ericssons vanliga produktutbud.
- Under hela tiden har våra delmål utvärderats. Om vi inte gjorde tillräckliga framsteg skulle innovationscellen stängas omedelbart. Det kan vara tufft att jobba så,
men alla var medvetna om premisserna, säger Johan Bergh.
I juni förra året slöts avtal med MTN i
Sydafrika som första operatör GSM Pro.
Därefter har flera andra operatörer följt efter.
I Ungern används redan tjänsten och nyligen
köpte de större operatörerna Telia och TMobil-systemet.
Kontraktet med T-Mobil, som för övrigt
är Ericssons första med Deutsche Telekoms
mobiltelefonibolag, innebär att 300 mässarbetare använder GSM Pro och den robusta
och färgglada telefonen R250 Pro under Expo2000 i Hannover som öppnar 1 juni.
- Vårt mål är att visa världen att T-Mobil
kan erbjuda den allra senaste tekniken anpassad efter enskilda kommunikationsbehov.

Under Expo är det viktigt att kunna infor- kalla relationsbindande och gör att abonmera olika grupper; VIP-personer, säkerhets- nenten inte blir lika flyktig.
tjänst och utvalda grupper inom service. Att
De som kan tänkas använda tjänsten är
erbjuda den här typen av nya tjänster på Expo byggnadsarbetare, transportarbetare, taxiär ett bra sätt, säger Bruno Jacobfeuerborn, chaufförer, personal inom sjukvård och
chef för Norra regionen, T-Mobil.
hemtjänst, kommunalarbetare och stora
- Dessutom är det ett bra sätt för oss att grupper inom polis och räddningstjänst.
testa hur Ericsson är som leverantör, efterDessutom kan kanske ledningsgrupper i
som det är första gången vi jobbar ihop, företag använda tjänsten, något inte minst
säger Bruno Jacobfeuerborn och ler finurligt. Johan Bergh talar sig varm för. Ledningsgruppen för GSM Pro använder nämligen
Svårdefinierad marknad
själva tjänsten.
Hur stor marknaden kan bli för GSM Pro är
Men en riktig massprodukt blir GSM Pro
svårt att veta. 40 miljoner människor använ- när tjänsten börjar att användas för att hålla
der idag privatradio, men marknaden för kontakt med familj och vänner.
GSM Pro sträcker sig förmodligen långt
- Min familj och jag använde GSM Pro när
utanför privatradiomarknaden.
vi var i Alperna och var spridda i skidsysteSmå operatörer ser GSM Pro som ett sätt met. Ett enda samtal - så visste alla var vi
att dra till sig nya kunder genom att positio- skulle träffas för enfikapausi backen, berätnera sig med spjutspetsteknik. Stora opera- tar Anders Gråtorp.
törer köper GSM Pro för att behålla storkunder, som storföretag, kommuner och landsMia Widell Örnung
ting. Tjänsten är nämligen vad man brukar
mia.widelt@ime.ericsson.se

Ett källarprojekt som växte snabbt

- Det blev ett typiskt källarprojekt. Vi byggde
50 telefoner i Lynchburg, USA, som fungerade lite si och så. Men de var tillräckligt
bra för att bevisa att det gick, berättar Johan
Bergh.
Källarprojektet blev en innovationscell
hos Jöran Hoff inom affärsenheten New and
Special Operations.
Ericssons utvecklingsbolag, RCUR som
det hette då, och Ericsson Compitex i Göteborg tog fram GSM Pro-servern, kraftbolaget Gullspångs kraft blev testpilot och Konsumentsegmentet i Lund fick tillsammans
med Bilbao utveckla en specialtelefon.
Projektet växte till 115 personer innan den
i vintras började krympa igen. Idag jobbar 35
personer kvar och inom några veckor ska
innovationscellen vara helt stängd. Produk-
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Johan Bergh och Anders Gråtorp, två av initiativtagarna till GSM Pro.

ERICSSONS GSM PRO
Ericssons GSM Pro-lösning erbjuder privatradiofunktionalrtet via GSM-nätet. Ett
gruppsamtal med GSM Pro går till så att en
av användarna ringer ett telefonnummer
som går till servera Servern kopplar automatiskt samtalet till samtliga personer som
finns registrerade på den aktuella användarlistan. Alla typer av GSM-telefoner går
att använda, men telefonen R250 Pro har
en liten extraknapp, en sänd-/mottagningsknapp, som gör att telefonen fungerar
likartat med en traditionell privatradio.
GSM Pro-systemet är betydligt billigare
än ett vanligt privatradionät Ett rikstäckande privatradionät i Sverige skulle
kosta 5-6 miljarder att bygga, medan kompletteringen av ett existerande GSM-nät
med GSM Pro-teknik bara kostar ett par
hundra miljoner kronor.
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IT-företag samlas
i Internet bay
Ett norrländskt Silicon Valley har nyligen skapats. IT-företag runt Bottenviken har gått
ihop och samarbetar i Internet bay. Ett av de drivande företagen är Ericsson Erisoft i
övre Norrland.

KRÖNIKA

Gunilla Tamm
gunilla.tamm@lme.ericsson.se

Kontakten
förmedlar
kontakt
DET HÄNDER VALDIGT OFTA att vi som

EU-kommissionens IT-chef Robert Verrue
besökte Luleå för ett tag sedan och blev
mycket imponerad över satsningen runt
Internet bay.
- Det är inte så vanligt att näringsliv och
universitet tar egna initiativ till ett spontant
samarbete av det här slaget, säger Thomas
Brännström, VD på Ericsson Erisoft.
- Genom CDT, Centre for Distancespanning Technology, har vi redan ett bra
samarbete med Luleå Tekniska Universitet,
Telia och Frontec. Ambitionen är att norrländska företag inom IT i bland annat Luleå,
Umeå och Skellefteå tillsammans med företag på den finska sidan ska skapa ett Bottenvikens Silicon Valley. I Uleåborg, där Nokia
utvecklar mobiltelefoner, finns redan ett
mycket snabbväxande centrum för IT och
även Uleåborg är med i samarbetet.
- När det gäller IT finns inga avståndshinder och därför är det en verksamhet som
passar bra för vår region. Genom Internet
bay vill vi få företag att etablera sig i området

Mobilt Internet handlar inte bara om
pengatransaktioner och handel. Ett samarbete mellan Ericsson, Telia och Luleå
Hockey har resulterat i ett enkelt sätt att
följa en hockeymatch via mobilt Internet
Foto: Gunilla Tamm

och få regionen att utvecklas så att vi norrlänningar kan bo kvar i Norrland.
Nästa år, när Sverige är ordförande i
EU, kommer näringsminister Björn Rosengren att bjuda in sina ministerkolleger till
Luleå.
- Vi hoppas få med
ministrarna på en match
med Luleå Hockey i
sporthallen Delfinen och
samtidigt följa matchen
på och runt arenan via
så kallade Smart Phones.
Förutom ljud, bild och
information, till exempel Thomas
statistik, blir det möjligt Brännström
med bland annat repriser
och annan multimedia.
- Det är ju ett mycket åskådligt sätt att
demonstrera möjligheterna med mobilt
Internet, säger Thomas Brännström.
Gunilla Tamm

När Luleå mötte Färjestad i sportarenan Delfinen i Luleå i mars hade journalister möjlighet att sitta i arenan med en bärbar dator, som var trådlöst uppkopplad mot Internet Detta var den första livesändningen på Internet av
ishockey på elitserienivå.
Foto: Stig Eidegren

Mobilt Internet direkt från

isen

Även om Luleås elitlag i ishockey inte klarade sig till final i årets slutspel har laget
spelat en annan viktig roll nämligen i ett unikt forskningsprojekt inom mobilt Internet.
Ericsson Erisoft i Luleå är mycket aktiva i detta Arena-projekt, där den första testen med
direktsändning över Internet av ishockey på elitserienivå ägde rum i början av mars.

A

renaprojektet ska visa hur mobilt
Internet kan kopplas ihop med
ishockey. Det är ett samarbete mellan
bland annat Ericsson, Telia, Luleå Tekniska
Universitet, och Luleå Hockey.
- Arenaprojektet är ett åskådligt sätt att
visa allmänheten vad den nya tekniken kan
användas till och det är också ett bra exempel
på samarbete inom IT här i regionen, säger
Thomas Brännström, som är VD på Ericsson
Erisoft.
- Ett riktigt drömprojekt, som nog kan
leda till att vi hittar flera intressanta och
annorlunda tillämpningar för mobilt Internet, menar Tommy Arngren, som är projektledare för Arena-projektet på Ericsson
Erisoft. Han arbetade tidigare med utveckling av basstationer för GSM.
- Luleå Hockey har en viktig del i projektet
och det var när representanter därifrån kom
med som många kreativa förslag kom upp.
Det visar hur viktigt det är med nära samarbete
med användarna när det gäller att ta fram
olika applikationer, förklarar Tommy Arngren.
Från att först vara tänkt som ett marknadsprojekt gick Arena över till att bli ett forsk-

ningsprojekt och ett ovanligt publikt forskningsprojekt.
Telias del i projektet är främst infrastrukturen för den trådlösa kommunikationen inuti idrottsarenan Delfinen samt utveckling
av tjänster för mobilt Internet medan Ericsson stär för den trådlösa överföringen av de
rörliga bilderna inne i idrottsarenan. Dessutom har Ericsson Sverige skapat en Wapdemo.
Den information som finns på Delfinens
testportal är gjord av Ericsson Erisoft. Distributionen av de rörliga bilderna sker via IP
multicast. Det är en teknik som gör det
möjligt att spara bandbredd när många är
uppkopplade genom att endast en kopia av
sändningen går ut och inte en för varje
mottagare.
Testsände under hockeymatch
- IP multicast är ingen ny teknik men har
fram till nu varit begränsad till bland annat
universitet och inte använts kommersiellt.
Nu torde tiden vara mogen för den här tekniken, som jag tror kommer att slå igenom
stort, säger Håkan Lennestål på Ericsson

Research i Luleå och en av de som arbetar i
Arena-projektet.
Pä Ericsson Erisoft sysselsätter Arenaprojektet tre medarbetare, på Telia är det tre,
fyra personer som jobbar med projektet och
Luleå Tekniska Universitet deltar med två
halvtids forskartjänster. Första delmålet var
att koppla Delfinen, Luleås ishall, till det
fiberbredbandsnät som finns i staden och på
det sättet skapa en virtuell arena.
Andra delmålet var den testsändning som
ägde rum den 7 mars, då Luleå Hockey
mötte Färjestad i Delfinen. Fem journalister
kunde då testa möjligheten att sitta i sportarenen med en bärbar dator, som var trådlöst
ansluten till Internet. Via datorn hade de
tillgång till TV-produktionen från Canal+,
valbara kameror och möjlighet att chatta och
allt kunde ske under matchens gång.
Dessutom kunde ungefär 3 000 invånare i
Luleå med tillgång till stadsnätet, alltså fiberbredbandsnätet, följa matchen på Internet.
Förutom bild och ljud i realtid gick det
också att till exempel chatta, välja olika
kameravinklar och plocka upp information,
till exempel statistik. På detta sätt kan det

Ericsson Erisoft i Luleå. Företaget finns också i Skellefteå och Umeå.

skapas närvarokänsla för den virtuella publiken.
För att få sända matchen över Internet
krävdes tillstånd av Canal+ vilket också
Arena-projektet kunde förhandla sig till.
Canal+ hade en viktig roll i testet eftersom de
stod för rörliga bilder, repriser och kommentarer som distribuerades trådlöst inuti
arenan och ut på Luleås stadsnät.
Data från spelarna under matchen

- Nästa steg i projektet är att komma ner på
isen, säger Tommy Arngren och förklarar:
- Det handlar om att fä bild, ljud och olika
data från spelarna under matchen. Vi kommer att sätta en sensor på några spelare och
en liten kamera på hjälmen. Informationen,
alltså bild, ljud och data, som skapas i realtid
ska paketeras och göras tillgänglig via Arenas
testportal. Detta kommer att testas under
hösten för att sedan avslutas med en större
demo i samband med ett EU ministerrådsmöte i Luleå i februari 2001.
- Egentligen vet vi inte vart projektet leder
eftersom olika tillämpningar kan dyka upp
under resans gång. Det kan bli andra projekt

som inte ligger inom Ericssons område. Ett
exempel är fysiologiska
uppgifter som puls och
muskelstyrka hos spelarna under matcherna och
den programvara som
krävs för att klara det.
Tommy Arngren har
kontakt med Arron Judson på Ericsson i Nya Ze- Tommy Arngren
eland, som deltog i ett
projekt liknande Arena i Luleå. I samband
med den stora seglingstävlingen America's
Cup som gick på Nya Zeeländskt vatten, var
Ericsson med och sponsrade framtagningen
av produkten Virtual Spectator. Även om
projektet i Nya Zeeland gäller en stor arena
och det i Luleå en mycket mindre så finns det
åtskilliga beröringspunkter och erfarenheter
att gå vidare frän.
- Vi har många kontakter och funderar nu
på hur vi gemensamt kan gå vidare, säger
Tommy Arngren.
Gunilla Tamm
gun ti la.tam mglme.ericsson.se

Elä www.delfinen.nu

Foto: Patrik Linden

skriver i Kontakten får e-mail från både
svensk- och engelsktalande interna, men
också externa, läsare. Det kan vara frågor
som gäller produkter, teknik eller kanske
utbildning och kurser.
För några månader sedan skrev jag
en kortare artikel om den stora kappseglingstävlingen America's Cup, som
arrangerades på Nya Zeeland och där Ericsson var en av de fem huvudsponsorerna.
I artikeln nämndes Virtual Spectator,
som är ett nytt koncept för att bevaka
sportevenemang. I det här fallet var det
över 100 000 seglingsentusiaster som via
sina datorskärmar kunde följa båtarna och
bland annat se hur snabbt de seglade och
vilka vindförhållanden som rådde.
FRÅN SIN SKÄRM kunde åskådarna välja

olika kameravinklar för att zooma in eller
ut i den virtuella bilden. Några dagar efter
att artikeln om America's Cup var tryckt
fick jag ett mail av Tommy Arngren på
Ericsson Erisoft i Luleå. Han såg en hel del
likheter mellan det projekt för mobilt Internet som han driver med Luleå hockey
och Virtual Spectator och ville gärna ha
namnet på någon som jobbar med detta
på Ericsson på Nya Zeeland. Via min kontaktperson där fick han så namnet på projektledaren och mycket information har
utbytts både via mail och telefon mellan
de två projektledarna.
De hoppas också att så småningom
kunna träffas i verkligheten. Förmodligen
finns det många erfarenheter de kan dela
med sig till varandra även om det ena projektet gäller en mycket stor arena på havet
och det andra en liten arena på is.
KUL, TYCKER JAG, att Kontakten hjälpt till
med kontakt mellan två projektledaren
som jobbar på varsin sida av jorden.
När Tommy hörde av sig till mig väcktes
min nyfikenhet på hans Arena-projekt
med Luleå hockey och det var upptakten
till reportaget här intill.

Ericsson Research har fått
egen testmiljö i sportarenan
ERICSSON ERISOFT
Företaget som är det största programvaruföretaget i Norrland, grundades 1982 och
har drygt 670 anställda.
• Erisoft finns i
• Luleå, 305 anställda,
• Skellefteå, 207 och
• Umeå med 152 anställda.
Vidare finns sälj/supportkontor i Kuala
Lumpur, Dallas och Guildford.
Ericsson erisoft är indelat i fyra affärsområden:
• ledningssystem,
• radiobassystem,
• terminalapplikationer
• växelsystem.

På Ericsson Erisoft i Luleå har Ericsson
Research en grupp på ett 30-tal medarbetare som arbetar inom Ericsson
Research Aware.

- Aware står för Advanced Wireless Algorithm Research at Erisoft,
förklarar Tor Björn Minde, som är ansvarig för
gruppen. De områden
som vi arbetar inom är
radioaccessnät, algoritmer för radionät, talkodning och radionätprestanda och på alla områ- Tor Björn Minde
dena kan IP komma in.
Ericsson Research i Luleå har ett nära
samarbete med CDT, Centre for Distance-

spanning Technology, vid Luleå Tekniska
Universitet. Därfinnsockså det helt nybildade Mäkitalo Research Center som bland
annat forskar inom området IP för mobila
system. Forskningen runt tjänster är extra
viktig och de två områden som man börjat
med är e-handel och infotainment, där
Arenaprojektet just nu är aktuellt.
Det går ut på att allt innehåll, som ljud,
bilder, statistik och underhållning som skapas i och runt en arena ska göras tillgängligt
inuti och utanför arenan.
- Arena-projektet har gjort sporthallen
Delfinen till en så kallad testbed, som vi kan
ha stor nytta av eftersom den kan passa flera
olika projekt, sammanfattar Tor Björn Minde.
Gunilla Tamm

Rätt IT-partner
avgör framtiden
Merkantildata är en oberoende leverantör av infrastrukturlösningar med
gedigen erfarenhet av att få olika system, nätverk, operativsystem och hårdvaruplattformar att fungera ihop. Inom data- och telekommunikation är vi
en av Sveriges ledande leverantörer där vi erbjuder affärssystem med tillhörande konsult- och utbildningsverksamhet. Merkantildata är ett utpräglat
kunskapsföretag och affärsidén är att hjälpa våra kunder med integration av
ny teknik och nya system i deras befintliga IT-infrastruktur. Vi erbjuder också
driftansvar och konsulttjänster som stöder kundernas förändringsprocesser.

«

IT-säkerhet • Telefon! • Bildkommunikation • Webhandel
Systemlösningar • Wireless • IT Management Solutions
Tillgänglighet • Systemkonsolidering • Utbildning

Hlerkantildata
• DDC

www.merkantildata.se
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44 år i Ericssons tjänst
Bertil Gustafsson steg in genom Ericssons portar den 11 juni 1956. Bortsett från en
ettårig utflykt till ett företag på andra sidan gatan, så har han varit Ericsson trogen sedan
dess. Publika telefonsystem har varit det huvudsakliga arbetsområdet, och Stockholms
södra förorter det geografiska. 61 år gammal går han i avtalspension 1 juni i år.
Bertil gjorde sina livsval vid unga år. Ungefär
samtidigt som han började på Ericsson träffade han Gun. De gifte sig tidigt, och siktar
på guldbröllop - minst.
- Jag har alltid varit så pass nöjd med tillvaron att jag inte behövt söka dramatiska förändringar. Jag har heller inte aktivt sökt något
av mina jobb inom Ericsson, de har kommit
till mig på ett eller annat sätt, säger han.
Men Bertil har i högre grad än många mer
rotations- och äventyrsbenägna drivit Ericssons interna förändringsarbete. Han har lagt
viktiga grundstenar till det processtänkande
som idag genomsyrar företaget. För honom
blev det tidigt självklart att sätta kunden före
tekniken.
Som nybliven medarbetare sysslade han
med att sätta samman telefonstationer: ta
fram monteringsanvisningar, kopplingsscheman med mera. Växelsystemet hette AGF och
kunden var svenska Televerket. Efter ett par
år flyttade Bertil till en säljenhet, och mötte
där samma produkt fast från "andra hållet",
det vill säga kundperspektivet.
Samtidigt lyckades ett gäng kolleger peppa
honom att läsa vidare. Han sökte och kom
in på en teknisk utbildning vid Thorildsplans
gymnasium. I fyra år gällde heltidsjobb på
dagarna, halvfartsstudier på kvällarna, resor
till och från hemmet i Västerhaninge. Lördagarna var fortfarande arbetsdagar.
Sonen Stefan var två år när Bertil tog examen 1963, och särskilt mycket av sin pappa
hade han inte sett. Familjen, som 1964 utökades med dottern Anna-Karin, har dock
alltid varit viktig och prioriterats i den mån
arbetet medgivit.
Nyutbildad ville Bertil pröva på ett mera

tekniskt inriktat jobb, men rätt möjlighet
inom Ericsson infann sig inte. Ny arbetsgivare blev företaget SATT.
- I ett år satt jag och pulade med en förstärkare till Viggen, men blev ganska less
efter ett tag. Så jag kom fram till att ett tekniskt labbjobb nog inte var något för mig.
Växlar i långa banor
Åter till försäljningsenheten på Ericsson. Växeltekniken utvecklades stadigt. Nu kom kodväljarsystemen, först AKF och något senare
AKE. Bertil deltog som projektsamordnare i
ett antal pilotprojekt: AKF-stationerna Dreviksstrand utanför Stockholm, Änggården i
Göteborg, samt den allra första AKE-stationen
i Tumba. Senare även AKE riksförmedlingsstation insprängd i Hammarbyberget.
Våren 1973 kom ett erbjudande om ett
sektionschefsjobb på teknisk planering, fyra
år senare var det dags att ta ansvar för
systemprovanläggningen för AKE.
- Redan när jag började var jag klar över
att detta jobb skulle försvinna, eftersom AKE
var på väg att ersättas av AXE. Sedan dess har
jag varit med om att lägga ner många verksamheter. Ett tag gällde att "Är Bertil där räkna med att det försvinner", säger han med
ett skratt.
Nästa jobb blev ansvar för transmissionsdivisionens leveransplanering i Kungens
Kurva. Ett par år senare slog man samman
växlar och transmission och formerade en
gemensam avdelning för leveransplaneringen
på huvudfabriken vid Telefonplan. Det var
1981.
- I ledningsgruppen från den tiden uppstod en stark gemenskap som hållit ända se-

W:

dan dess. Vi bibehåller kontaktnätet och träffas fortfarande.
Åren gick. Omorganisationer och rationaliseringar. Bertil tog över en anläggningsplaneringsenhet i örnsberg, fick sedan logistikansvar för Region Norden.
I maj 1989 - lanserades begreppet "process
management". Bertil Gustafsson utsågs till
ansvarig för kartläggning av orderprocessen,
ett projekt som kallades PMOP.
- Jag var väl lite godtrogen, säger han. Det
var nära nog ett självmordsuppdrag att driva
ett sådant projekt i Ericssons dåvarande företagskultur. Det handlar ju om att peta på alla
ingrodda vanor och ovanor, ifrågasätta och
förändra.
Men visst gav ansträngningarna resultat.
- Vi lyckades kartlägga hela orderprocessen på ett sätt som aldrig gjorts förr, från
första förfrågan, offertled, order, tillverkning, leverans - rubbet. Detta projekt grundlade moderna begrepp som TTC och TTM.
Nya organisatoriska omvälvningar förde
in på andra pionjärområden. Tjänsteförsäljningen inom dåvarande affärsområde Publik
Telekommunikation började byggas upp i
början av 90-talet, och -95 hängde Bertil på.
Snabbheten största skillnaden
- Tjänsteförsäljningen började som mobiltelefonin, som "gerillaverksamhet". Det var en
revolutionerande tanke att börja ta betalt för
den service som vi alltid lämnat på köpet.
Det är en tanke som dock blivit självklar.
Idag arbetar Bertil med att förmedla och driva krav från affärsenheten Wireline Systems
till det tjänsteproducerande Ericsson Services, och att återkoppla de krav tjänsteorganisationen ställer på produkterna.
Om man jämför 1956 med 2000 - vad är
den största skillnaden? Bertil tvekar inte:
- Snabbheten! Den ställer krav på egna
initiativ - och är en direkt utmaning mot den

Bertil Gustafsson är nöjd med sitt
liv hos Ericsson.
traditionella byråkratiska kulturen. Under
de senaste fem åren har det hänt nästan lika
mycket inom telekombranschen som under
de 40 åren dessförinnan.
Lagom att sluta nu
- Om tio år tror jag att uppdelning i trådbundet och trådlöst är mer eller mindre borta. Ericsson kommer att sälja kommunikationslösningar som präglas av kundens behov och inte av de tekniska möjligheterna.
Bertil Gustafsson kommer säkert att iaktta
denna utveckling med intresse, men utifrån.
Nu hägrar frihet att disponera tiden. Både
han och Gun spelar gärna golf. Att läsa, fotografera, resa och ägna barn och barnbarn
mer tid står också på önskelistan.
- Jag har varit så engagerad i mitt arbete
att jag inte hunnit med så mycket fritid. Så
det känns alldeles lagom att sluta nu.
Kari Malmström
frilansjournalist
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Bertil Gustafsson har jobbat 44 av sina 45 yrkesverksamma år på Ericsson. Under dessa år är det framförallt tempot som har förändrats. "Under de senaste fem åren har det hänt
nästan lika mycket inom telekombranschen som under de 40 åren dessförinnan.
Foto: Peter Nordahl
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made real.

Kan ni behålla er tätposition i morgondagens
uppkopplade värld? För att ligga i kommumkationsrevolutionens framkant krävs att man både har
vinden i ryggen och har valt rätt affärspartner.
Med Agilent Technologies far du lösningarna som
låter dig utveckla och driva nästa generations
kommunikationsnät. Sä att dina idéer inte bara far
medvind in i det nya årtusendet, utan ocksä kan
glida vidare pä dagens teknologi. Stå stadigt.
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•

•

Agilent Technologies
Innovating the HP Way
Agilent Technologies är ett nytt företag som
består av Hewlett-Packards tidigare affärsområden förtest- och mätinstrument kemiska analyssystem, hälsovårdssystem och halvledarkomponenter www.agilent.com
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Kunskap som inte kan köpas externt
Knappt hade Ericsson sålt ut stora delar av produktionen, så visade det sig att det
fanns ett stort behov av expertkompetens inom hårdvaruområdet. Hårdvaran har
därför fått en specialenhet med hundratalet ambulerande interna konsulter med
"kunskapen på fickan".

- Det gick nog lite för fort med outsourcingen av hårdvarukunnandet på Ericsson, kommenterar Jörgen Hedenström, chef för enheten som ger tekniksupport åt utvecklingsprojekten.
- Speciellt fort gick det på vår affärsenhet
för fasta nät. Men mekaniken och dess egenskaper är en mycket viktig del av den totala
konstruktionen och blir det något rabalder i
massmedia är det nästan alltid hårdvarufel
det talas om. Sällan programmeringsfel.
Djup kunskap om mekanik, material, värmeproblem och elektromagnetiska krav är
nödvändig för att konstruktionen ska bli
rätt. Men allt kan inte köpas externt. Inte
helhetskunskap och erfarenhet. Inte heller
förmågan att rätt utvärdera mätresultat och
att se hur man åtgärdar eventuella fel.
- Det är därför som vi det senaste året
arbetat med att bygga upp internkonsultbyrån, säger Björn Andersson, chef för enheten.
- Det vi säljer är teknisk grundkompetens,
det som finns i huvudet på våra experter och
vi är nu med i tunga och långa utvecklingsprojekt som 160 Gigabits ATM-växeln och
tredje generationens WCDMA, men vi ger
även punktstöd i ett flertal mindre projekt
och vi jobbar mot alla våra större designcenter i världen, säger han
Gunnel Anderson är projektledare för
hårdvaruutvecklingen för ATM-växeln AXD
301 och en av kunderna till den nya interna
konsultbyrån. Hon säger att det inte uppfattas tillräckligt hippt med plåtar och sladdar,
idag är det programmering som gäller:
- Därför har vi haft lite svårt att få gehör internt för byggsättsfrågor, men det har svängt
det senaste året, säger hon.
Viktigt att skruva i iabben
Gunnel Andersson har tecknat kontrakt med
internkonsultbyrån för att få ett team som
tar helhetsansvaret för byggsätt och egenskaper ut mot leverantörer och testare.
Hon har lagt uppdrag på dem, till exempel
för att ta fram ett nytt magasin, och gett dem
en tidplan, och de skriver sen specifikationen, ordnar resurser, kontaktar designers,
gör alla uppköp för konstruktion och tar
fram testobjekt, bokar testtider med mera.
- Vi kör "one-stop-shopping", förklarar
Yngve Pettersson, som är teamledare för
internkonsulterna. Från att ha koll på lagkrav, ta fram nya konstruktioner till att få hela utrustningen verifierad mot legala krav
och marknadskrav.
- Det är ofantligt viktigt att vi får vara med
och skruva på grejerna i Iabben och att vi kan
stödja systemkonstruktörerna på kretskortsnivå, till exempel när det gäller elektromagnetisk kompabilitet och värme. Då kan
vi eliminera eventuella problem vid verifiering av det sammansatta systemet vilket
annars skulle kunna betyda att man fick konstruera om alltihop. Det mervärde vi ger våra kunder är att allt blir rätt från början. Visserligen uppskattas det när vi släcker bränder, men det är betydligt bättre att det aldrig
blir någon brand.
Ett annat tungt projekt där internkonsultbyrån engagerades var när man skulle ta
fram kommersiella radiobasstationer för den
nya WCDMA-tekniken.
Byrån kom in i maj och då handlade det
om ett snabbt jobb; att rensa upp i floran av
alla de verktyg och metoder som användes på
de olika designenheterna som var inblandade, samt att effektivisera samarbetet.
- Som mest var vi upp till sju konsulter
och vi körde sex endagsseminarier som täck-

te områdena system- programvara- komponent- och kretskortskonstruktion, samt mekanik och verifiering. Vi samlade folk och
gick igenom problem och metoder och föreslog förbättringar och tog fram en långsiktig plan för metoder och verktyg i kommande projekt, berättar Tom Stadier, som vid sidan av projektledarskapet har ett övergripande ansvar för metoder och verktyg som
används inom Ericsson.
Gränser suddas ut
Det finns mängder av verktyg på marknaden
och det är svårt att välja rätt och att se vilka
som fungerar ihop. Tendensen är att verktygen blir på en allt högre nivå (man konstruerar inte längre varje transistor för sig, utan
köper in färdiga delar) och att gränsen mellan
maskin- och programvara suddas ut.
- Min önskan är att vi ska få göra metodoch verktygsanalysen redan i förstudiefasen
för att slippa ta in nya verktyg under projektets gång, säger Tom Stadier. Det är nämligen
annars stor risk att man tvingas backa och
börja om.
Men varför bilda en egen enhet? Bör inte
kunskapen finnas ute på alla design- och
produktenheter?
Chefen för internkonsultbyrån, Björn
Andersson, förklarar att det handlar om specialkunskaper som kyla/värme, signalintegritet, miljö och strålning. Kunskaperna
krävs stötvis i olika skeden av ett projekt, menar han.
- Då är det inte motiverat att varje enhet
sitter med full kompetens. Dessutom kan
man på det här sättet tjäna i synergi och
sprida kunskaper från ett projekt till ett
annat.
- Vi arbetar med liknande saker och
många mot flera kunder samtidigt och det
stora utbytet sker faktiskt vid kaffebordet,
tillägger Yngve Pettersson.
Enheten är självfinansierad.
- Vinsten ska inte synas hos oss utan i våra
kunders produkter, säger Björn Andersson.

"Det är inte så hippt med maskinvara och mekanik. Helst ska man hålla på med programmering", menar Gunnel Andersson, projektledare för hårdvaruutveckling för ATM-växein
och Yngve Pettersson som arbetar som internkonsult och expert på byggsätt och egenskaper.
Foto: Anders Anjou

Vi måste därför hålla mycket hög kompetens.
En annan utmaning är att hitta rätt personal. De ska vara experter, erfarna och ha
social kompetens. Det blir lätt en något hög
åldersstruktur, men man söker nu folk direkt

från högskolorna, gärna genom att låta dem
göra examensarbeten.
Lars Cederquist
tars.cederquist@lme.ericsson.se

t 2 supplytech.ericsson.se
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Seminar on IP Media Gateways
& Intelligent Converged Networks
D e s i g n e d

To learn more on
Convergence
Technologies,

for

Ericsson

Person

MAIN TOPICS
Intelligent Converged Networks
TO GET MORE INFORMATION ON THIS

To exchange ideas on the
creation of the New
Network,

The Next Generation of IP Media Servers for
Enterprises and Infrastructure Networks

FREE SEMINAR :

TÉL. : +33 (0) 1 46 01 40 59
To get the lastest Information
on the standards for
developing new, open
solutions?
Come and Join us at this
Ericsson Seminar !

Quality of Services on IP Networks: PolicyPoint, an IP
Solution on ATM
SS7 Signaling for Building Enhanced Services and
Carrier-Grade Solutions

laetitia_courger@nms-europe.com

www.nmss.com

Seminar designed for
Technical
g Departments

ORGANIZED BY
NATURAL MICROSYSTEMS PROVIDES NETWORK-QUALITY PRODUCTS, DESIGN AND
CUSTOMISATION RESOURCES TO THE WORLD'S LEADING SUPPLIERS OF CONVERGED
COMMUNICATIONS SOLUTIONS AND APPLICATIONS.

NATUR/
M i c r o S y s t e m s
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Prenumerera enkelt
på utvald information
The Personal Updater är en ny tjänst som gör det möjligt att få
egna skräddarsydda prenumerationer med automatisk uppdatering. Det enda som krävs är en vanlig PC med webbläsare och
tillträde till Ericssons intränat

Målning från
marsvernissagen
på Warzavas
konstskola.
Foto:
Joanna Strzalko

Ericsson stöder polsk konst
För sex månader sedan öppnade Ericsson i Polen ett galleri.
Det är studenter från Warzawas
konsthögskola som ställer ut.

Målningarna har också använts i
Ericssons almanacka för 2000.
Varje kvartal byts utställning med
vernissage och festligheter. Under
mars månad öppnades den andra
omgången av utställningen med
förstaårsstudenter.
I juni kommer grafiska arbeten
att visas av sistaårseleverna.

Varje vernissage ger
ett bra tillfälle för
Ericsson att bjuda in
kunder och andra
intressenter att träffas
efter jobbet under
lättsamma former.
Att uttrycka sig och
att kommunicera är
något som Ericsson
delar med konstnärseleverna.
Joanna Strzalko

Robert Clarwecki från Ericsson
i Polen tillsammans med en
kund och en mimare under
vernissagen.

Med den nya tjänsten går det att
prenumerera på fördefinierad
information men även på information inom ett eget utvalt sökområde. När ny information finns, kan
den som vill få ett meddelande om
detta.
- Den teknik som används för
den nya prenumerationstjänsten
har tidigare inte använts på Ericsson, berättar Birgitta Sturesdotter,
som är ansvarig för systemet.
Det är framtaget av GSM Systems och kan användas av alla
inom koncernen.
Meddelanden om att ny information kommit in sköts av EventConsole, som är en ESOE-certifierad applikation, som inte stör till
exempel e-posttjänsten.
Man behöver inte heller logga in
på någon webbsida för att kontrollera om det kommit in något nytt,
eftersom det räcker med att ha
applikationen i gång. När det finns
ny information ändrar ikonen färg
från blått till grönt.
Idag går det att prenumera på tre
standardpaket. Det är PMI, databasen för information inom produkt-

marknadsföring, det andra standardpaketet omfattar interna
nyhetskällor och det tredje gäller
externa källor, alltså Internet. Från
dessa tre källor kan man välja ut
vilka delar man vill ha uppdateringar på. Det går även att prenumerera
på helt egna sökningar som görs i
dessa källor, och på det sättet få ett
mycket smalt intresseområde. Det
går också att spara den egna sökningen utan att prenumerera.
I nästa utgåva av affärsenheten
GSM Systems portal för extranet
kommer tjänsten Personal Updater
attfinnasmed för att kunderna ska
kunna prenumerera på den senaste
produktinformationen.
- Detfinnssäkert mångafleroch
annorlunda användningsområden
för det nya prenumerationssystemet än de som vi nu börjar med. Vi
har en massa idéer och användarna
kan hjälpa till att hitta nya områden. Vi tar mycket gärna emot tips,
säger Birgitta Sturesdotter.
Gunilla Tamm
gunilla.tamm@Eme.ericsson.se
©

infodel.ericsson.se

Biblioteket i Kista flyttat
How

Ericssons bibliotek i Kista, som tidigare
fanns på Torshamnsgatan 23, har nu
flyttat till KTH:s bibliotek i Electrum i
Kista.

.

L.
n9

smart
"" nSinkNya Wind River
Under de första månaderna i är har Wind River förvärvat
Intergrated Systems, Diab-SDS, Take Five och EST Resultatet har
blivit ett helt nytt företag med kraftigt ökade resurser och med
mycket starka varumärken - Vx Works, Tornado, pSOS, pRISM+,
SN1FF+, Diab. Single Step. EST för att nämna några.
Kundapplikationerna finns bland annat inom Internet, tele- och
datakommunikation (mobiltelefoner, basstationer, switchar, routrar,
växlar, settopboxar, robotar, brandväggar etc), digital bildbehandling, nätutrustning, medicinsk utrustning, kringutrustning för datorer, bilelektronik och rymd- och försvarssystem.
Wind River är idag marknadsledare när det gäller mjukvara för
inbyggda system och största leverantör i världen av kommersiella
realtidsOS. Wind River driver den Nya OS generationen.

Christer Bengtsson
- ny Ericsson Account Manager
Från och med 18 april tar Christer Bengtsson över Johan Westermarks position som Ericsson Account Manager. Christer kommer
från en annan RTOS leverantör där han var nordenansvarig.
Johan Westermark kommer att fortsätta som ansvarig för Wind
River i Norra Europa som Regional Director.

Ericsson och Wind River
Ericsson är en av Wind Rivers mest prioriterade kundkoncerner. Redan idag finns Wind
Rivers produkter indesignade i en rad viktiga projekt hos Ericssonbolag i olika länder.
Wind River kommer genom sin stärkta organisation att kunna erbjuda Ericssonkoncernen
mera än någonsin. Ericsson har ett avtal med Wind River som gäller över hela världen.
Software License Agreement RT/X-98:015.

- Nu är vi i hamn, detta blev resultatet av
det arbete som påbörjades under hösten
1999, säger Gösta Burlin och Elisabeth
Patay på Ericsson.
Den första februari tog KTHs bibliotek
över biblioteksverksamheten.
- Överflyttningen innebär att Ericsson
nu har tillgång till den samlade kompetens
och de tjänster som finns på vårt bibliotek,
säger Annika Sweden, ansvarig på KTH
och Gunnar Lager, överbibliotekarie KTH.
Det betyder särskilda kontaktpersoner för
Ericsson och utökade möjligheter till service med bland annat tillgång till nio olika
ämnesspecialister, som på uppdrag kan åta
sig informationssökning.
- Vi kan också hjälpa til] med utbildningsuppdrag i informationssökning,
berättar Annika Sweden.

Serviceavtalet som är upprättat mellan
Ericsson och KTH:s bibliotek omfattar
samtliga Ericssonbolag i Sverige.
Eli-Britt Ranvert och Agneta Eländer,
som båda tidigare arbetade på Ericssons
bibliotek tycker att det är roligt att nu kunna erbjuda fler tjänster.
När det gäller beställning av artiklar går
det ofta fortare att fä fram dem nu än tidigare, eftersom mätningar visar att så mycket som 80 procent av det efterfrågade materialet finns på KTHs huvudbibliotek. Dessutom går det lättare att låna litteratur från
andra bibliotek i Sverige och utlandet.
De som vill kan besöka Electrumbiblioteket och fä lånekort, men det går också bra
att registrera sig via nätet. Böckerna levereras sedan med internposten.
Gunilla Tamm
gunilla.tamm@lme.ericsson.se
www.lib.kth.se/ericsson/ericsson.html

Frances Lesser, Agneta Eländer
och Eli-Britt Ranvert på KTHs
bibliotek i Electrum, Kista kan
erbjuda alla de tjänster som
finns pé högskolans bibliotek.
Foto: Peter Nordahl

ESK, Ericssons Sekreterar Krets...
Vi anordnar besök, föredrag och medlemsträffar

^vtodKiver
Box 7,164 93 KISTA. Telefon +46 8 594 61120. wwwwindriver.com
Christer Bengtsson + 46 708 78 78 78 christer.bengtsson@windriver.com

...ett nätverk för administratörer
http://fun.ericsson.se/esk
Make yourself heard.
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Ericssons fritidsfabrik
engagerar 50 000 personer

AKTIVITETER & EVENEMANG

Enheten Ericsson Employee Activities
arrangerar en rad evenemang för Ericssonanställda med familjer varje år.
Nedan ser du ett axplock av vad som
är på gång. På hemsidan hittar du alltid
mer information om alla de klubbar
och föreningar som finns inom Ericsson. Boka billiga teater- och konsertbiljetter, Köp & säljtorg med mera.

Fler än 50 000 anställda med
familjer deltog förra året i någon
av de femtiotal aktiviteter och
evenemang som Ericsson
Employee Activities arrangerade.

Fritidsverksamheten har vuxit
och blivit väletablerad. Sedan
1991 arbetar Leif Bölke heltid
med att se till att det hela tiden
händer något för de anställda på
fritiden.
Närmast i tiden ligger en utflykt
till Kolmården. Ett sextiotal bussar från hela landet plus många i
egen bil väntas dit. Se kalendarium här intill. Allt är inte stora
evenemang. Många aktiviteter
pågår i de cirka 100 idrotts- och
fritidsklubbarna över hela landet
och spänner över de flesta sporter
och intressen. Allt från MC-klubben till Mountainbike och Triathlon. Bara i Stockholm finns det
cirka 50 klubbar och föreningar.
Under året genomförs elva koncernmästerskap. Närmast i tiden
ligger handbollsmästerskapen i
Nynäshamn den 13 till 14 maj.
Det stora jobbet görs av många
anställda som jobbar ideellt med
klubbarna och evenemangen. För
Leif Bölke började det för 30 år
sedan med ett starkt engagemang
i Ericssonteatern. Föga anade han
då att han idag själv skulle ansvara
för hela fritidsverksamheten för
Ericsson i Sverige. Varför satsar då
Ericsson som företag så mycket på
fritidsaktiviteter?
Förklaringen ligger långt till-

Evenemangsinfo: Tele: 08-719 20 02
E3 För intranätet: fun.ericsson.se
@ För Internet fun.ericsson.net
FAMILJEEVENEMANG
3 j u n i : Kolmården. Utflykt för Ericssonanställda från hela Mellansverige. Ett
sextiotal busslaster med Ericssonnare åker till Kolmården en heldag. Max
4 000 biljetter
Leif Bölke arbetar heltid med att arrangera fritidsaktiviteter för de anställda inom Ericsson.
Foto: Peter Nordahl

baka i tiden. Redan företagets
grundare Lars-Magnus Ericsson
satsade mycket på att personalen
skulle ha en meningsfylld fritid.
Samma tankar finns idag. Idag är
det Bo Lindgren som är uppdragsgivare för fritidsverksamheten. Han är personaldirektör för
Ericssons svenska verksamheter.
- Området fritid är viktigt. En
meningsfull fritid är grogrunden
för ett lyckligt liv. Och lyckliga
människor är duktiga medarbetare, säger Bo Lindgren.
- Många arbetar oerhört hårt på
Ericsson idag och är borta mycket
från hem och familj. Då är det inte
mer än rätt att företaget betalar tillbaka något till den övriga familjen.
Det har visat sig att just familjeaktiviteterna har många besökare.
För att sprida information

kring fritidsverksamheten används
främst webben och intern-TV:n.
Kring Telefonplan i södra Stockholm håller nu också ett aktivitetshus "Tvålflingan" att bildas. Där
har flera klubbar egna lokaler där
de genomför sina aktiviteter.
- Vårt mål är att få all klubbverksamhet under ett tak, säger
Leif Bölke.
- 1 samma anda ska alla klubbar
också ligga under vårt paraply,
även på webben, fortsätter han.
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Lars-Erik Wretblad
redigerat av Patrik Linden

feä fun.ericsson.se
O fun.ericsson.net
Det finns också en information
per telefon 08-719 20 02

Cykeltävlingar, besök pä nöjesfält
eller drakbåtstumeringar, är bara
ett axplock av alla aktiviteter som
Ericsson arrangerar.

Talangjakt för vuxna nytt på årets Ericssondagar
Kan d u sjunga? Då är det dags att anmäla dig till Ericssondagen
s o m i år hålls på Liseberg i Göteborg och på Skansen och Gröna
Lund i Stockholm. I år blir det talangjakt för både vuxna och
barn.

- I år förväntar jag mig ett nytt
besöksrekord, 20 000 Ericssonanställda med familjer tippar jag
på. Förra året kom 17 000, berättar Leif Bölke, på Ericsson
Employee Activities.
Nytt för i år är en talangtävling
för vuxna "Ericsson Star 2000",
FIRMA ERIC & SON

där deltagarna ska vara 18 år eller
äldre. Det är i första hand sångtalanger som ska krönas. Piano,
mikrofon, PA-anläggning, cdoch bandspelare finns på scenen.
En särskild Ericssonjury ska bedöma de tävlande, men både jury
och pris förblir hemligt före

Ericssondagen. Det är femtiofjärde året i rad företaget anordnar
Ericssondag för sina anställda
med familjer. Göteborgs nöjespark Liseberg är ny plats för i år.
Den 3 september från klockan
09.00 hålls familjefesten där. En
vecka senare, den 10 september,
från klockan 11.00 börjar den på
Skansen och Gröna Lund i Stockholm. Sista anmälningsdagen för
talangjakten är veckan före utsatt
datum. Barnens talangjakt, Erics-

sons Småstjärnor, anordnas även i
år. 15 barn är redan anmälda.
Men flera talanger är välkomna.
Ulrika Nybäck
ulrika.nyback@lme.ericsson.se

Alla anmälningar eller frågor
kring Ericssondagen ställs till:
leif.bolke@lme.ericsson.se
eller besök webbsidan:
® fun.ericsson.se

7-12 augusti: Drakbåtsfestival i Stockholm. Ericsson har cirka 140 lag. Den
10 augusti är det Ericssons egen
drakbåtsdag med Best In Show och
vaddens största firmafest. Den 12
augusti går finalen. Totalt deltar
1 000 företag med cirka 23 000 deltagare. Nytt: Ericssonlag från hela
Sverige samlas i en jättefinal.
19-20 augusti: Stockholm Recycling.
Stort cykellopp för Stockholms miljö.
Den 19 augusti är det aktiviteter i
Kungsträdgården och på scenen och
den 20 augusti går själva loppet med
start och mål i Kungsträdgården.
10 september: Ericssondagen. Nytt för i
år - både Skansen och Gröna Lund.
Du väljer. Scenuppträdande av Ericsson på Sollidenscenen och Gröna
Lunds Stora Scen, Bästa "Ericssonsångaren 2000" koras och Ericssons
"Småstjärnor", fritidsklubbar med
mera. Anmälningar, frågor, förslag
med mera till Leif Bölke, telefon:
08-719 2281
ERICSSONMASTERSKAP 2 0 0 0
Handboll: 13-14 maj i Nynäshamn
Basket: 20-21 maj i Mölndal
Fotboll: 3 - 4 juni i Kumla
Tennis: 11-13 augusti i Stockholm
Triathlon: 26-27 augusti i Stockholm
Mountainbike: 16 september i Borås
Squash: 23 september i Oslo
Terränglöpning: 23 september i Oslo

Pensionärsföreningen
Torsdag 18/5 Vårfest kl 16.30. Dans
till Mr Christers enmansorkester.
Pris: 155:- Anmälan senast 11 maj.
Onsdag 24/5 Picknick i Tantolunden kl. 12:00. Samling T-bana
Zinkensdamm.
För mer information se programbladet eller läs vår hemsida
E2 httprfun.ericsson.net
eller kontakta kansliet
08-719 18 77

telefon:

THE FUTURE.
TEXAS
INSTRUMENTS

Power Trends Products
from Texas Instruments

Unitrode Products
from Texas Instruments

Benchmarq Products
from Texas Instruments

Texas Instruments hrings you a premier power management portfolio,
whether you need silicon, reference designs nr a complete plug-in solutinn.
At TI, we have rapidly grown our catalog of power management ICs for several years,
but we've recently acquired two best-in-class power management companies that bring
us breadth by a new order of magnitude - Unitrode (including the award-winning
Benchmarq battery management products) and Power Trends, the leading supplier of
plug-in power solutions. Our mission is to be the supplier you look to first for premier
power management products.
How are we doing it? By understanding and delivering on the power management
needs of emerging end equipments. And by leveraging insights into the demanding
power requirements of next-generation TI DSPs. The results of this focus range from
state-of-the-art ICs like our new TPS56300 family of dual-output controllers to
complete power solutions like our surface-mountable, 25-W, dual-output Excalibur""
plug-in power solutions perfect for DSP-based designs. So when you're looking for
your next power management solution, look first to TI.

• Our new TPS56300 family of dual-output controllers
enhances system reliability by managing the powerup/power-down sequencing in today's split-rail DSPs,
FPGAs and microprocessors.
• With the new UCC3895 phase-shift PWM controller,
you'll improve performance and efficiency in isolated
power supplies above 50V W.
• Our surface-mountable, 25-W, dual-output Excalibur"
power products provide you with quick, reliable
plug-in power solutions for DSP-based applications.
• Our award-winning bq2000 8-pin multichemistry
charge-management IC integrates a switching
controller for your portable design applications.

For the most complete power management resources including data books, free samples, f
www.ti.com/sc/pwrmgmt
seminar information and evaluation modules, just call us at 08587 - 555 22, or visit us at ^

Excalibur is a trademark of Power 1
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Nr. 8, maj, 2000
Ericsson, HF/LME/DI.
Rum 811023,
126 25 Stockholm

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.

kontakten

PA GANG

11 maj "3G Global Symposium", tredje generationens
mobilsystem visas för kunder och anställda i Chile
och Taiwan.
18 maj hålls samma symposium i Sydkorea och
Argentina.
23-25 maj Telekomdagar på Sollentunamässan där
bland andra Bernt Ericson, forskningschef på Ericsson, debatterar bredband.
1 juli träder den nya organisationen i kraft
SEDAN SIST
Ericsson presenterade den 28 april ett kvartalsresultat över marknadens förväntningar. Börskursen steg.
Samma dag annonserade Ericsson sin nya organisation, där de tre segmenten blir sex divisioner.
NTT DoCoMo, Japans största mobiloperatör, har varit
tvungen att dra in marknadsföringen och försäljningen av terminaler för den allt mer populära tjänsten
iMode, som orsakat störningar i systemet.
PA NYA JOBB
Klas Sjeriing, Ericsson Radio Systems, har utnämnts till
senior specialist inom GSM- och TDMA-standardisering.
Claes Andersson, Ericsson Radio Systems, har utsetts
till expert inom området radionätverksprodukter.

k

Leif Asling, Ericsson Radio Systems, har utsetts till
senior specialist inom "GSM/UMTS network element
platforms".
Karl Alsmar blir chef för marknadsområdet Centraloch Östeuropa, Mellanöstern och Afrika. Tjänsten har
varit vakant sedan marknadsområdet Europa, Mellanöstern och Afrika delades i två. Sedan tidigare är
Ragnar Bäck chef för marknadsområdet Västeuropa.
Stellan Nennerfelt blir ansvarig för verksamhetsutveckling i koncernledningen.
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En jättelik Ericsson-målning pryder nu en husgavel från 1902 i centrala Riga.

Foto: Nils Backman

Klassisk reklam moderna budskap
Vackra väggmålningar är ett kännemärke för Lettlands
huvudstad Riga. I de centrala delarna av staden pryder nu
en Ericsson-målning en byggnad från förra sekelskiftet.

R

eklam målat på husgavlar var
vanligt förekommande i Europa
och USA i början av 1900-

talet.
Konstformen lever i allra högsta grad

ännu i Riga, där det finns ett femtiotal
väggmålningar i de centrala delarna av
staden.
- "Make yourself heard" är budskapet
på den nya jättemålning som finns på det

kulturminnesmärkta huset i korsningen
mellan gatorna Brivibas och Dzirnavu.
Tidigare fanns på väggen en Nokia-målning, säger Iveta Berga, Ericsson Lettland.
Ericsson-målningen, som vid en första
anblick skulle kunna vara ett foto, är 12
gånger 20 meter stor och är utförd av
företaget ZOOM OUT!

**44+444*44
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
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nils.sundstrom@lme.ericsson.se
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Ericsson. Dessa tjänster
utannonseras också i Rekryt, varifrån dessa annonser är hämtade. Rekryt
hittar du på webben under
http://rekryt.ericsson.se

med Kontakten den 25 maj.
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Oavsett vilken dator du har
förtjänar dina ögon en IIYAMA

TXA3812R 15" TFT, 8 . 7 9 O : 1024*768 upplösning, TCO'99

S902IT, 19" FST, 4 . 1 9 2 : max i6oo*i20o/90Hz, TCO'99

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

TXA3822JT, 15" TFT, 9 . 5 6 5 : 1024*768 uppl, TCO'99, högt, USB, VESA-Fäste,

TSA3932HT, i H " TFT, 1 3 . 4 3 5 :
1280*1024 upplösning. TCO'99

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

TSA4632HT, 18,1" TFT, 2 3 . 6 5 1 :
1280*1024 upplösning. TCO'99

S102GT, 21" FST, 7 . 9 7 5 : max 1600*1200 85Hz, TCO'95

A201HT, 22" NF TensionMask, 7 - 9 7 5 :
2048*1536 80Hz, TCO'99

A901HT, 19" NF TensionMask , 4 - 5 9 7 :
1600*1200.90Hz, TCO'99

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

liyama

«

&

Preferred supplier av bildskärmar till

KJ

• Nästa JobbNytt kommer

PLATSANNONSER I KONTAKTEN NR 8 2000

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

m

lediga tjänster inom

ERICSSON
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JOBBNYTT

internationella kontakter. Arbetsuppgifter för dig
kommer bl a att vara: Assistera chefen och avdelningen i det dagliga arbetet Fakturakontroll/reseräkningar. Assistera vid estimat och budget arbeERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
te. Planera samt boka konferenser och resor.
Skriva mötesprotokoll. Arrangera avdelnings- och
projektevenemang. Ekonomiuppföljning och projektadministration. Förbereda underlag. Arrangera möten. Beställa resor/skriver reseräkningar.
GSM and Internet are the greatest hits in the
Vi söker dig som har gymnasial utbildning
communication world today. We are a newly
eventuellt med någon påbyggnad eller motsvabuilt organisation to integrate these two into one
rande erfarenhet. För tjänsten krävs goda kunskaVoice Over IP GSM system. The product is called
per i svenska och engelska samt att du behärskar
GSM on the Net and is now being launched globally. Our customers include GSM operators. Ser- MS-Officepaketet Du har erfarenhet från liknanvice Providers and Internet Service Providers. The de arbete. Arbetet är självständigt och kräver en
drivande, utåtriktad, positiv och flexibel person
end-user is the Enterprise.
med förmåga att prioritera och fatta egna beslut
Vidare bör du vara van vid att driva många paral• We are looking for a Secretary who can assist
lella projekt samtidigt. Du är serviceinriktad, tar
the managers to the Integration and Support
initiativ, har god samarbetsförmåga och lätt för
units as veil as the units, with the daily work. The
att kommunicera med andra människor.
position is a central point in our organisation.
You will be responsible for the administrative
Kontakta: Annika Lindholm, 08-404 21 41. Anroutines, so it is important that you have the abisökan: Administratör, Ericsson Mobile Communility to work independently.
cations AB, KI/ECS/HKS Christina Huet 164 80
You are service minded, have some Ericsson
STOCKHOLM, Application.Kista@ecs.ericsson.
knowledge and knowledge in the Microsoft pro-

ADMINISTRATION

Secretary
Integration & Support

grammes as well as English spoken and written.
Join us and be a part of the revolution now taking place in Telecom.
Contact: Lena Furehed, +46-8-404 24 51,
Lena.Furehed@era.ericsson.se, Leif Gebelius,
+46-8-404 47 557, Leif.Gebelius@era.ericsson.se.
Application: Secretary Integration & Support,
Ericsson Radio Systems AB, NA/ERA/LRG/NS Cecilia Jettell31 89 Stockholm, CeciliaJettel@ericsson.com.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Sekreterare/ Administratör
• Vi söker en sekreterare/administratör till enheten Core Network Integration & verification, vi
systemprovar idag mobiltelefonisystem för den
japanska marknaden (CMS30) men kommer framöver att verifiera det nya 3:dje generationens
mobilsystem (UMTS) för hela världen.
Du kommer att vara sekreterare/administratör
för tre sektioner och hjälpa personalen med administrativa rutiner och stödja sektionscheferna i
deras jobb med administration av personal och
pengar. Dina arbetsuppgifter blir bl a att: hantera
dokument, post, månadsrapporter och bevaka
tidskrivning, ansvara för kontorsförråd, printerrum
och att administrera ID-kort lunchkuponger och
datakonton, granska och hantera fakturor och göra ekonomisk uppföljning, ordna möten och resor och hjälpa till med kursanmälningar och att
vara expert på administrativa rutiner samt introducera nyanställda i våra rutiner. Beroende på dina intressen och kunskaper kommer arbetsuppgifterna att fördjupas inom något eller några områden eller kompletteras med andra uppgifter.
Vi ser att du har kunskaper om Officepaketet
och är van att jobba med PC Många möten och
kontakter sker på engelska, så du bör behärska
detta språk i tal och skrift Som person är du utåtriktad och serviceinriktad. Du måste kunna jobba självständigt och ta egna initiativ men också
att jobba tillsammans med enhetens övriga
sekreterare.
Kontakta: Björn Wesström, 08-404 41 66,
bjorn.wesstrom@era.ericsson.se, Helena Karlström, 08-404 41 86,
helena.karlstrom@era.ericsson.se. Ansökan:
SEKRETERARE/ADMINISTRATÖR, IN006, Ericsson
Radio Systems AB, Z/HS Ann Beer, 164 80
STOCKHOLM, ann.beer@era.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
KISTA

Administratör
Ericsson är i förd 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 stör i fokus Vi
arbetar i små team med syftet att alla får överblick och förståelse för den färdiga produkten. VI
söker dig som vill jobba i en framgångsrik, expanderande och utmanande verksamhet Avdelningen Business and Marketing jobbar med produktiedning och produktmarknadsföring av
framtidens Smartphones och Communicators. I
dagsläget består avdelningen av ungefär 14
personer som sitter i Kista plus en liten avdelning
på 1-2 personer som sitter i North Carolina, USA
• Du kommer att vara den sammanhållande länken och fungera som koordinatör på avdelningen. Vi erbjuder dig ett stimulerande, intressant
och självständigt arbete med både ansvar och
befogenheter. I din roll kommer du att ha många

ERICSSON SVERIGE AB, STOCKHOLM
Ericsson Sverige AB är Ericssons marknadsbolag
i Sverige. Våra kunder ligger i framkant när det
gäller områdena tele-, datakommunikation och
IP, vilket ställer höga krav på oss som snabb leverantör av tjänster, produkter och lösningar inom dessa områden. Vi erbjuder också avancerade konsulttjänster för framför allt mobilt internet
Våra kunder är operatörer, samt såväl privata
som offentliga organisationer och företag i Sverige. Bolaget består av cirka 550 medarbetare
med starkt kundfokus och huvudkontoret ligger
på Kungsholmen i Stockholm.

HF/LME/P Mats Bjerlöv, 126 25 Stockholm,
mats.bjerlov@lme.ericsson.se.

Kontakta: Eva Cederquist 08-579 18 078,
Eva.Cederquist@ese.ericsson.se, Robert Puskaric,
08-579 18 595, 070-519 34 07, RobertPuskaric@ese.ericsson.se. Ansökan: Assistent/Sekreterare, Ericsson Sverige AB, SE/ESE/Personal Lena
Simonsson, 126 25 Stockholm, Lena.Simonsson@ese.ericsson.se.

We are GSM @ Enterprise, a fast growing product unit within Ericsson. We combine the mobility of GSM with the power of the internet into a
single Voice over IP/GSM system, known as GSM
on the Net Based on open systems using NT,
C++ and Java technologies, it is already at work
in workplaces around the world, using all the resources of the local area network to combine telephony, mobility and data. Customer Services is
the department within the product unit responsible for implementing the GSM on the Net
system worldwide and to provide our Customers
with excellent support Our global supply and
support are provided in cooperation with the
Ericsson Application Supply Offices (ASOs) located in Dallas, Madrid, Helsinki and Melbourne.
We need to strengthen our organization in Kista
with several key positions to meet the increasing
market demand for our product

Help Desk Administrator
• We need someone who is organized, practically inclined and who enjoy working with people. The work involves a lot of contacts with support engineers and both internal as well as external customers, so you have to be very service
minded and able to perform a number of tasks at
the same time.
Contact: Leif Gebelius, +46 8 404 7557, leif.gebelius@era.ericsson.se, Torbjörn Engen, +46 8
508 774 54, torbjorn.engen@era.ericsson.se. Application: Help Desk Administrator, Ericsson Radio Systems AB, NA/ERA/LRG/NS Cecilia Jettel,
131 89 STOCKHOLM,
cecilia.jettel@era.ericsson.se.

Corporate service funktionen Financial Business
Support (FBS) är verksam inom området financial control och är en nyligen skapad enhet 'FBS BMOA & BMOJ' är organisatoriskt en del av FBS,
men är starkt kopplat till de respektive affärsenheterna TDMA Systems (BMOA) och POC
Systems (BMOJ). BMOA är marknadsledare för
mobiltelefonsystem och tjänster baserade på
standarden TDMA och har största delen av sin
verksamhet i Nord- och Sydamerika, medan
BMOJ marknadsför mobiltelefonisystem baserade på standarden PDC på den japanska marknaden.
• Vi söker nu en sekreterare till vår avdelning på
ungefär 25 personer. I arbetsuppgifterna ingår inköp, administration, protokoliföring, WEB, kvalitetsarbete, resehantering och informationsspridning. Det finns möjlighet till visst arbete inom
ekonomiområdet. I dina kvalifikationer ingår lätthet att uttrycka sig i tal och skrift och intresse för
ekonomi. Det krävs att du har kunskaper i officepaketet engelska och generellt om Ericsson.
Som person är Du trevlig, glad, utåtriktad, arbetssam och serviceinriktad.
Kontakta: Nils Emmelin, 452 82, nils.emmelin@era.ericsson.se. Ansökan: AVDELNINGSSEKRETERARE, Telefonaktiebolaget L M Ericsson,

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Department Secretary
• We, Supply, (ERA/AP), are looking for a qualified secretary to work within a dynamic team. Your
role will be supporting the Director of Supply.
Your primary task includes, beside normal secretary work, handle correspondence, take minutes
of meetings, make travel arrangements, prepare
presentations, web-administration, booking of
meetings, seminar and conferences and be a
'team-leader' for the other 6 secretaries in the
group.
We are working on a global base, so we need a
person who has good knowledge in English, both
spoken and in writing as well as good Ericsson
knowledge. You are a team player who can also
work independently and is sen/ice minded, open
and flexible.
Kontakta: APC Garrie Hoddinott, 08-757 22 32,
APS Lena Frölander, 08-757 09 83. Ansökan: DEPARTMENT SECRETARY, Ericsson Radio Systems
AB, KI/ERA/AH/R HR Helpdesk, 164 80 Stockholm, HR.Helpdesk@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
IP-telephony and GSM are two hot, exciting areas within communications We combine these
technologies into a new product, GSM on the
Net We have just released our first version and
the market attention is enormous. The different
components are developed at several design
centers and at Integration and Verification we
put them together and test them.

Administrator/Technical
ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
MÖLNDAL

Sekreterare/
Patentadministratör
Ericsson Microwave Systems AB ansvarar inom
Ericsson för försvarselektronik och mikrovågskommunikation samt är centrum för Ericssons
forskning och utveckling inom mikrovågsteknik
och höghastighetselektronik. Till EMWs staber
för Miljöansvar och Lokalförsörjning samt Patent
Support söks en kombinerad sekreterare och patent administratör.
• I arbetsuppgifterna ingår för båda staberna (f n
6 personer) normala sekreteraruppgifter såsom
telefonpassning, bokning av möten och resor
samt viss dokumenthantering och uppdatering av
stabemas webbsidor.
För patentstaben (f n 5 personer) ingår dessutom nyregistrering och uppdatering av ärenden
samt rapportgenerering i en ny koncerngemensam patentdatabas, underhåll av ett fysiskt ärendearkiv, sammanställning och distribution av olika standard meddelanden och statistikrapporter,
samt bevakning av interna tidsfrister. I arbetet förekommer ofta kontakter med övriga patent enheter inom Ericsson samt med externa patentbyråer inom och utom landet För tjänsten kommer
speciell utbildning på exempelvis Patent och Registreringsverket att erbjudas.

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, KISTA

Avdelningssekreterare

STENT, IN011, Ericsson Radio Systems AB, Z/HS
Ann Beer, 164 80 STOCKHOLM,
ann.beer@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Assistent/Sekreterare
• Sekreterare till marknadsenheten Customer
Unit Telia, Key Account Telia Mobile, inom Ericsson Sverige AB.Du kommer att fungera som Assistent/Sekreterare för enhetschefen men också
som en sammanhållande länk till övriga medarbetare. Arbetet innefattar sedvanliga sekreteraruppgifter som resebeställningar, granskningar,
dokumentskrivande, beställningar, arkivering
samt arrangemang av möten/konferenser. Dessutom kommer du att driva olika kundaktivitetsprojekt och vara med i ett team som skall ta
Telia Mobile, med hjälp av oss på Ericsson, till en
världsledande position inom det mobila internetområdet
Du är noggrann, positiv och serviceinriktad. Du
kan prioritera, fatta självständiga beslut, kommunicera och samarbeta med många olika medarbetare. Du har goda kunskaper i engelska och
MS Office-paketet Du är bekant med de administrativa rutinerna inom företaget Din formella
kompetens bör vara lägst gymnasienivå och några års erfarenhet av sekreterararbete.

KONTAKTEN NR 8 2000

Kontakta: Anders Molker, 031-747 2016, anders.molker@emw.ericsson.se. Ansökan: SEKRETERARE/PATENTADMINISTRATÖR, ref nr 00-125,
Ericsson Microwave Systems AB, Personal och
Organisation, 431 84 Mölndal, jobs@emw.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Patent Assistent

• We need you to strengthen our technical administrative team! You are experienced in computer-based Trouble Report and CM tools. Maybe
you even have experience of our tools: ClearQuest or ClearCase! You are service minded and
willing to drive change and take responsibility.
You enjoy working with others and you are a
good communicator. You are a person who pays
attention to detail. You speak and write English
without difficulty.
A job in an organization where things happen
fast! Your main responsibility will be to administer Trouble Reports from our testers. While doing
this you will have a lot of contact with the different design centers inside and outside Sweden.
You will gradually improve our procedures internally and relay ideas and changes to the design
centers, improving the way we utilize our testing
systems. You will also handle deliveries to and
from Integration and Verification using ClearCase.
Kontakta: Asa Boklund, LRG/ITC, +46 8 404
8443, asa.boklund@era.ericsson.se, Lena Furehed, LRG/IC, +46 8 404 2451,
lena.furehed@era.ericsson.se. Ansökan: Administrator/Technical, Ericsson Radio Systems AB,
NA/ERA/LRG/NS Cecilia Jettel, 131 89 STOCKHOLM, cecilia.jettel@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG
Lockas Du av nya utmaningar, då har vi jobbet
för Dig! Vi söker en assistent till divisionschefen
och ekonomichefen på ERA/LP, Business Management and Operations, Direct Markets. Vi marknadsför och säljer mobiltelefonsystem direkt till
nya kunder pä våra marknader i Afrika, Mellanöstern, Central- och Östeuropa samt Latinamerika. Vi har fn ca 180 anställda samt 80 personer
ute på långtidsuppdrag.

Assistent/
Divisionssekreterare

• Vi på Common Patent Department ERA/ZP söker dig som kan komma och förstärka vår administration när två av våra patentassistenter har
föräldraledigt Du kommer att få arbeta i en
grupp på 3-4 assistenter vars uppgift är att sköta
den formella hanteringen i samband med att patentansökningar söks och behandlas i olika länder. Gruppen har ansvar för hanteringen genom
hela behandlingsprocessen, från beslut om patentering till nedläggning av beviljat patent. Detta
ger upphov till ett stort antal arbetsmoment och
skapar ett självständigt och omväxlande arbete.
Du bör ha erfarenhet av självständigt administrativt arbete, gärna inom en bransch som kräver
noggrann dataregistrering och hantering av formella dokument I övrigt bör du ha gymnasieutbildning och goda kunskaper i svenska och engelska samt mycket god PC-vana.

• Tyngdpunkten i ditt arbete är att assistera divisions- och ekonomichefen med alla administrativa uppgifter; tex. organisera möten, föra mötesanteckningar, sammanställa enhetens månadsrapport Du ansvarar för konferenser och seminarier för LP's personal samt för Market Unit
bolagen på våra marknader. En viktig del i ditt arbete är att vara teamleader för sekreterargruppen
(ca 10 sekreterare). Tillsammans med övriga
sekreterare driver du kvalitetsfrågor inom det administrativa området samt ordnar möten och utvecklingsaktiviteter. På grund av jobbets internationella karaktär måste du ha lätt för att formulera dig både på svenska och engelska, ytterligare
språkkunskaper är meriterande. För att klara
teamleader rollen krävs vissa ledaregenskaper,
god social kompetens och ett intresse av kompetensutvecklingsfrågor. Vi värdesätter också kunskap och intresse för data samt känsla för service.

Kontakta: Klas Norin, 08-764 14 72, Hans Bandelin, 08-585 320 16. Ansökan: PATENT ASSI-

Din formella bakgrund kan vara högskoleutbildning, sekreterarutbildning och/eller flera års

If you want to make a difference...
.. .join Strategic Training!
Established in June 1999, Ericsson Services is the newWe have a mission. Instead of giving you the usual
mission statement, let us explain:
name for service excellence within Ericsson, a Business
Unit in the Network Operators & Service Providers seg- We will make sure that the staff within Network Operator Segment globally has excellent
ment. Ericsson Services combines the best elements ofSO's
competence in order to secure the confidence of
service unit network to create a single focused organization. The result - a dynamic resource which aims to Ericsson's customers and support them on their
build on our impressive sales growth and maximize busi-way to success. At the same time, Ericsson staff
ness opportunities well into the new millennium. To findwill develop their skills and stay employable.
out more about this new force in service solutions please And to make it all available and accessible, we
visit our website at: http://ericssonservices.ericsson.se/ will offer "one-stop-shopping" for functional development and training.
Strategic Training, Network Operator Segment, is
To achieve this, Strategic Training will base its
a new unit that will provide staff within Network
activities upon long- and short-term strategies and
Operator Segment globally with innovative training
plans as defined by Network Operator Segment,
services and solutions that contribute to achieving
and work closely together with Management and
Ericsson's overall strategies and goals. We are hosted
Process Management within the Segment.
by Ericsson Services. For more information about
We will provide training solutions within the
Strategic Training please visit:
areas Research & Development, Product Manahttp:llstrategictraining. ericsson. sel
gement, Marketing, Sales, Services, Supply & Provisioning, Finance and Human Resources. We will

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 Viebkefor more information,
phone +46 8 404 81 01 and send your application
to christian.viebke@era.ericsson.se

Program Area
Research & Development
Within Program Area Research & Development,
we work globally and closely together with Ericsson
Research.
We are now looking for three persons within
the following areas:

Radio Competence Development
You will be responsible for developing different
training programs within the Radio Area, using
modern training methods.
You need to have a broad general knowledge of
telecommunications with a specific interest in the
Radio Area. You have pedagogical competence and
are interested in distant learning methods. You
have experience as a project manager and enjoy
working in a team as well as independently.

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.

We believe that you are an experienced competence developer and have a number of different
analysis techniques and methods on your repertoire.
The job may also include working as a project
manager to secure that the result of your analyses
will be executed and delivered to the customer.
You need to have high social skills, since you
will actively communicate with colleagues on different levels in the organization. A broad general
knowledge of telecom and datacom is a plus.
For the positions within Program Area R&D,
contact Ragnar Loden for more information,
phone +46 8 764 12 49. Send your application
to ragnar.j.loden@era.ericsson.se

Datacom & IP Competence Development

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.
You need to have a broad general knowledge of
data communication and/or strong marketing &
sales orientation. Experience of Product Management is a plus. You must be self-managed.
Contact Ulf Östberg for more information,
phone +46 8 404 43 81 and send your application
to ulft.ostberg@era.ericsson.se

You will be responsible for developing training
programs within the Datacom & IP Area, using
modern training methods.
You need to have a broad general knowledge
of telecommunications with a specific interest in
the Datacom & IP Area. You have a pedagogical
competence and are interested in distant learning
methods. You have experience as a project manager
and enjoy working in a team as well as independently.

Requirement Analyst
What kind of strategic training will the R&D
organization need in the future to achieve its
mission?
How can we solve a specific function's needs?

Make yourself heard.
ERICSSON
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weekly/monthly management report including
stock levels, sales, delivery- & forecast accuracy.

erfarenhet av arbete som chefssekreterare. Jobbet kräver också att du har god kännedom om
Ericsson och bolagets rutiner och regler.
Kontakta: Helena Sollenberg, +46-8-585 314 79,
Helena.sollenberg@era.ericsson.se, Gunilla Lundborg-Regnér, +46-8-404 50 33, Lundborg.regner.Cunilla@era.ericsson.se. Ansökan: Assistent/Divisionssekreterare, Ericsson Radio
Systems AB, SG/ERA/LP/HA Pirjo Hautala, 164
80 SUNDBYBERG, pirjo.hautala@era.ericsson.se.

wmmmmmammmmmmmmmmmmmmu
ERICSSON TELECOM AB, ÄLVSJÖ

Sekreterare
Inom Datacom Networks & IP Services har vi utvecklat den internationellt framgångsrika produkten AXD 301. AXD 301 är Ericssons bas för
Mut6 Service Networks. Utvecklingen fortsätter
och är lokaliserad under ett tak i Älvsjö. VI arbetar med framtidstekniker som ATM, IP och Bredband. Vi är en avdelning på ca. 150 personer
och vi söker nu 2 sekreterare.
• Arbetet är varierande och innebär att stödja
avdelningen (din del kommer att omfatta ca 5060 personer) med olika administrativa uppgifter
som t.ex. rese- och konferensarrangemang, reseräkningar, dokumenthantering, tidrapportering
och inköp. En av befattningarna har också som
uppgift att stödja avdelningschefen i administrativa frågor. Du har erfarenhet av liknande uppgifter
sedan tidigare och du är ansvarskännande, serviceinriktad och självständig. Du måste behärska
MS-Office paketet.
Kontakta: Tommy Westin, 08-719 3381, tommy.westin@etx.ericsson.se, Jan Malmqvist, Human Resources, 08-719 5748,
jan.malmqvist@etx.ericsson.se. Ansökan: Sekreterare D/XAG, Ericsson Telecom AB, ÄV/ETX/D/X
Pirkko Mannelqvist, 125 25 Stockholm,
pirkko.mannelqvist@etx.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Assistant - PU Accessories
PU Accessories is a Product Unit within the Ericsson Consumer Segment The Product Unit is responsible for the performance of the Ericsson
portfolio of mobile phone accessories. The dynamic global market for accessories is showing
strong growth and many opportunities, which
Ericsson Accessories intend to exploit The Swedish part of the PU organisation is now being
concentrated to Lund. At this time the General
Manager's assistant has decided to take on other
challenges within the Ericsson group, why we are
seeking for her replacement
• We are looking for an assistant who can support the General Manager and his direct reports
in their work. Responsibilities will include standard administrative routines such as travel reservations, room and conference booking, expense
reports, introduction of new employees, answering phone, fax and email, keeping calendars and
administration of purchases and invoices. And also keeping organisational charts and job descriptions up to date on our Intranet site, as well as
helping prepare various types presentations.
Candidates interested in this position must have at least five years of relevant experience. They
must also be fluent in English and be comfortable working with MS Office applications.
Contact: Per Aspemar, +46 8 404 3678,
per.aspemar@ecs.ericsson.se, Ulla-Stina
Hagströrn, +46 8 764 1537, ullastina .hagstrom@ecs.ericsson.se. Application: Assistant-PU Accessories-CH 00:606, Ericsson Mobile Communications AB, Human Resources Department 221 83 LUND, Sweden, personalenheten@ecs.ericsson.se.
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ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Volume Assistant PU Accessories
Accessories is a Product Unit within the Ericsson
Business Segment Consumer Products. The Product Unit markets accessories products for Ericsson mobile phones and terminals worldwide, volume Management within PU Accessories is
seeking a Volume Assistant Volume Management is responsible for managing accessories
volumes through cross-functional planning. The
Volume Assistant is reporting to the Director of
Volume Management and is responsible for the

• The Volume Assistant will also support the
Director of Volume Management with running
the planning processes as well as developing the
processes. Candidates interested in this position
must have good knowledge in Microsoft Office
programs and good understanding of volume
planning. English will be spoken on a daily basis
and used in all documentation and correspondence, why strong skills are required. All logistic
experience is considered a plus.
Contact: Niklas Blomstedt, +46 8 508 78063,
niklas.blomstedt@ecs.ericsson.se. Application:
Volume Assistant - PU Accessories GH 00:609,
Ericsson Mobile Communications AB, Human Resources Department, 221 83 LUND, Sweden, personalenheten@ecs.ericsson.se.

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB. NACKA
STRAND

Sekreterare/Assistent
• Till vår enhet för Customer Support söker vi en
assistent/sekreterare. Arbetet omfattas bland annat av sedvanliga administrativa arbetsuppgifter,
tex rese- och konferensarrangemang, reseräkningaroch dokumethantering. Därutöver tillkommer att assistera vår avdelning med andra korta
uppdrag som ligger i linje med verksamhetsansvaret (vad detta består i är mycket beroende på
Dig som person och vad Du vill). Enheten har f.n.
ca 20 anställda och arbetar i en mycket internationell miljö ,där det ingår omfattande kontakter
med Ericsson anställda och kunder i olika länder.
Engelska i tal och skrift är därför ett krav, liksom
kulturellt medvetande.
Som person bör Du tycka om att ta tag i olika
typer av uppgifter samt kunna ha många bollar i
luften samtidigt Kunskap om Ericsson är meriterand. Sekreterarvana är bra men ej nödvändig.
Du har lätt för att arbeta i team och har en kreativ
läggning. För rätt person kan vi erbjuda anställning i en organisation som f.n. är under uppbyggnad och där stort utrymme lämnas för egna initiativ. Vi finns i Nacka Strand i trivsam arbetsmiljö,
med goda kommunikationer till och från Stockholm.
Kontakta: Maria Lillesand, 08-422 3551,
maria.lillesand@ebcericsson.se. Ansökan: Sekreterare/Assistent Ericsson Business Networks AB,
NA/EBC/BEES/HR Margareta Wendt 131 89
Stockholm, HR.Helpdesk@ebc.ericsson.se

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB,
STOCKHOLM

gement Academic or Business degree. Ability to
convert technology into customer benefits and
talk the language of the segment Excellent in writing and presentations to customers. Excellent
abilities in presenting mobile benefits to audiences in seminars Please visit www.ericsson.se/businessconsulting and
http://consulting.ericsson.se Welcome with your
application as soon as possible but no later than
May 31.
Contact: Anders Nyquist, 08-422 21 60. Application: Principal/Senior Consultant
recruitment@edtericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Established in June 1999, Ericsson Services is the
new name for service excellence within Ericsson,
a Business Unit in the Network Operators & Service Providers (OS) segment Ericsson Services
combines the best elements of OS's service unit
network to create a single focused organization.
The result, a dynamic resource which aims to
build on our impressive sales growth and maximize business opportunities well into the millenium. To find out more about this new force in service solutions, please visit our website at
http://ericssonservices. ericsson.se/Network Planning Products is a unit within Network Optimization Solutions under Ericsson Services with the
responsibility for development of planning tools
for the radio network and transmission network
for mobile systems. The unit is also closely related to the Service Area Network Design/Network
Performance Improvement

Technical Customer Support
• We are now looking for a person for our
technical customer support of our radio networkplanning product for GSM, TDMA and WCDMA
(3G). As given by the title the job is very customer oriented and will require occasional travels
to our customer sites. You need knowledge and
experience from PC network configuration and
database administration. You should also preferably be interested in a bit of programming to.
We work within the Windows NT environment
with the RDBMS's Oracle and Sybase. The job
contains various tasks such as customer help desk support, product installation and configuration, data conversion, etc.
We seek a person with relevant competence
and degree, possibly with some years of experience from the datacom or the mobile telecom industry. You have self-esteem and drive. We expect you to have good communication skills in
Swedish and English, spoken and written. If you
want to enter a position within an exciting business call us!
Contact: Anders Färnlöf, +46 8 585 330 15, anders.farnlof@era.ericsson.se. Application: Technical Customer Support GPD/T.

Principal/Senior Consultant

Software Designer

Segment Travel and Transport or Media Entertainment Ericsson Business Consulting is the leading provider of Mobile Internet Business Solutions. We supply total solutions including advice,
integration and managed services. The mission
involves piloting the clients, large and fastgrowing enterprises, into the Mobile World and
turning new business logic into a competitive advantage for them. Today we are more than 4000
consultants and IT specialists who are active in
more than 36 countries all over the world. Our
focus towards selected vertical segments calls for
establishment of Vertical segment management.

• We are now looking for a software designer for
development of our radio network-planning product for GSM, TDMA and WCDMA (3G). The job
contains all elements in a software product life
cycle, from analysis to maintenance and support.
You need good knowledge in and experience of
object-oriented design using C++ and COM
within the Windows NT environment
We seek a person with relevant university degree e.g. within computer science or M.Sc. in
Electrical Engineering and preferably some years
of experience from the datacom or the mobile
telecom industry. You have self-esteem and drive.
We expect you to have good communication
skills in Swedish and English, spoken and written. If you want to enter a position within an exciting business call us!

• We are therefore looking for a Principal/Senior
Consultant with documented experience from
the Bank & Finance industry. Main responsibilities
include identification of needs for the specific
Segment and our offering to satisfy that need.
This is done in close cooperation with Customers, Product Units, Global Practices and Local
Business Units. Market Segment assumes full responsibility for specific offerings, not covered by
individual PU's. Your job will be global and focused towards Supporting LBU by securing a Portfolio of global segment specific offerings including references, pricing guidelines, basic terms &
conditions Supporting LBU in the effort of Acquire Customers Promote in different ways our efforts towards the segment Business directives
towards LBU's and towards Global Practices to
make necessary adaptations for your segment
Plan and secure marketing activities towards the
segment and that marketing material is made
available to the LBU's Coordinate with others
within Ericsson Establish and develop personal
specialist network within Ericsson Required Partner establishments for the segment
REQUIREMENTS 5-10 years of consulting experience or similar. Minimum 5 years experience
from B&F, as consultant or from business mana-

Contact: Anders Färnlöf, +46 8 585 330 15, anders.farnlof@era.ericsson.se. Application: Software Designer GPD/T, Ericsson Radio Systems AB,
Kl/ERA/GH Karolina Medin, 164 80 KISTA, karolina.medin@era.ericsson.se.

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
MÖLNDAL

Helpdesk
Ericsson Microwave Systems AB ansvarar inom
Ericsson för försvarselektronik och mikrovågskommunikation samt är centrum för Ericssons
forskning och utveckling inom mikrovågsteknik
och höghastighetselektronik. RTörEMWs centrala IT-enhet Vi ansvarar för utveckling, drift och
förvaltning av de gemensamma miljöerna i PC,
UNIX och VMS.
• Vill du ha ett jobb i en dynamisk miljö med
högt tempo och snabba växlingar? Är du intresse-

KONTAKTEN NR 8 2000

rad av webteknik och användarsupport i UNIX
och NT nätverk? Vi vidarutvecklar nu en verksamhet vars främsta uppgift är att stödja våra kvalificerade användare i deras dagliga arbete. Detta
innebär bl a: Support till företagets webredaktörer. Telefonsupport för datorer, nätverk och applikationer. Utveckling av vår användarmiljö.
Du har någon form av högskoleutbildning och
erfarenhet av UNIX och PC i nätverk. Goda kunskaper om HTML, DHTML, Netscape, editorer och
hur intranät/internet fungerar. Grundläggande
kunskaper om Javascript och Photoshop. Du
måste vara mycket serviceinriktad och social
samt tycka om att hålla många bollar i luften. VI
värdesätter att du har initiativförmåga och egen
drivkraft. Är du dessutom stresstålig med god samarbetsförmåga både internt och externt då
passar du in hos oss!
Kontakta: Claes-Göran Niklasson, 031-747 1616,
claes-goran.niklasson@emw.ericsson.se. Ansökan: HELPDESK med inriktning Web, ref nr 00060, Ericsson Microwave Systems AB, Personal
och Organisation, 431 84 Mölndal

ERICSSON SVERIGE AB, STOCKHOLM

ESE Wap Konsulter
Morgondagens lösningar för morgondagens företag Ericsson Sverige AB är Ericssons marknadsbolag i Sverige. Våra kunder ligger i framkant
när det gäller områdena tele-, datakommunikation och IP, vilket ställer höga krav på oss som
snabb leverantör av tjänster, produkter och lösningar inom dessa områden. Vi erbjuder också
avancerade konsulttjänster för, framför allt, mobilt internet Våra kunder är operatörer samt såväl privata som offentliga organisationer och företag i Sverige. Bolaget består av cirka 550 medarbetare med starkt kundfokus och huvudkontoret ligger på Kungsholmen i Stockholm. Människors önskan att kommunicera mer och bättre är
den stora drivkraften. Business Consulting har
skapat en bransch och just den erfarenheten gör
att vi kan hjälpa företag och organisationer att
bli ledande på sin marknad.
Vi hjälper företag att växa in i den mobila världen. Vi skapar nya affärsmöjligheter. Vi utvecklar
totallösningar där kundnyttan är i fokus. Vi integrerar och levererar mobila lösningar. Våra kunder har behov av de senaste mobila lösningarna,
som finns i något av våra fokuserade segment,
Bank & Finans, Resor & Transport, Media & Underhållning, Offentliga Sektorn samt Industrin. Vi
erbjuder intressanta möjligheter att jobba med
spännande och utvecklande uppdrag. Dessutom
finns det goda möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling. Du kommer att jobba i teknikens framkant inom Ericsson. Har du lust vilja
och förmåga att tillsammans med resten av
Ericsson utveckla tjänster som världen aldrig har
skådat, tycker vi att du ska fortsätta att läsa.
WAP, WML, XML och JAVA är det några uttryck
som du känner dig bekant med? I så fall tycker vi
att du ska fortsätta att läsa!
• Vi behöver nu förstärkning inom tjänsteutveckling när det gäller den mobila standarden WAP. VI
är ett gäng som hjälper Ericssons kunder att utveckla tjänster runt mobilitet. Har du följande
egenskaper social drivande har lätt för att jobba i
team och en relevant akademisk utbildning, skulle du passa mycket bra hos oss. Har du erfarenhet av att jobba som konsult är det en fördel. Läs
mer om oss på www.ericsson.se/businessconsulting och http://consulting.ericsson.se.
Kontakta: Fredrik Greberg, 070-329 67 50, Björn
Granath, 08-568 619 42. Ansökan: ESE Wap Konsulter. recruitment@edt.ericsson.se.

ESE Affärsprojektledare
• Du kommer att ansvara för affärsdialogen med
våra kunder och offerera lösningar inom den senaste call centre tekniken. Vi tror att du är civilingenjör alternativt civilekonom med stort teknikintresse. Du har erfarenhet av att självständigt
driva försäljningsuppdrag. För att vara framgångsrik är du affärsinriktad, resultatorienterad och lyhörd. VI tror att du har arbetat som konsult Din
erfarenhet har du inom IT eller Telecom området.
Det är en fördel om du har erfarenhet inom call
center området. Läs mer om oss på www.ericsson.se/businessconsulting och http://consulting.ericsson.se
Kontakta: Joakim Ström, 070-642 43 65, Björn
Granath, 08-568 619 42. Ansökan: ESE Affärsprojektledare. recruitment@edtericsson.se

ESE Front-end Konsulter
• Vill du arbeta med Internet och Mobilitet med
fokus på användarvänlighet gränssnitt och slutanvändare? Har du erfarenhet av någon/några
av dessa roller? Projektledare, Kommunikatör, In-
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formationsarkitekt, Webb-designer, Pedagog/Utbildning, HTML-programmerare.
Vi behöver nu förstärkning inom tjänsteutveckling när det gäller kommunikationslösningar inom Internet Intranet, Extranet och mobila lösningar. Vi är ett gäng som hjälper Ericssons kunder att utveckla tjänster runt Internet och mobilitet. Har du följande egenskaper? Är du social,
kommunikatJv, kreativ, drivande och har lätt för
att jobba i team, behärskar engelska i tal och
skrift samt en relevant akademisk utbildning,
skulle du passa mycket bra hos oss. Har du dessutom erfarenhet av att jobba som konsult är det
en fördel. Läs mer om oss pä
www.ericsson.se/businessconsulting och
http://consulting.ericsson.se

på resande fot får rätt uppbackning, kompetensutveckling samt relevant information.
Du är lägst högskoleingenjör eller erfaren gymnasieingenjör. Dina främsta egenskaper som chef
är att Du är drivande, målmedveten, kvalitetsmedveten, analytisk, ansvarskännande och att Du
har ett intresse för Dina medarbetares välbefinnande. Du har dessutom förmåga att kunna ställa
rimliga krav på såväl Dina medarbetare som på
funktioner utanför Din egen organisation. Tidigare erfarenheter av ledaruppdrag, mobiltelefon!
samt testning av produkter och kundrelationer är
meriterande.
Kontakta: Jan Lenning, 046-19 37 07, 070-53 53
057. Ansökan: Enhetschef för Data och MMI
gruppen, HL 00:278, Ericsson Mobile Communications AB, Personalenheten, 221 83 LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.

lyhörd för kundens behov, du har social kompetens, du kan hålla många bollar i luften samtidigt
är intresserad av att arbeta inom olika typer av
områden och att ha mycket kontakter med olika
människor. För mer information, besök vår hemsida www.ericsson.se/businessconsulting och
http://consulting.ericsson.se
Kontakta: Tommy Lindberg, +46 8 568 619 12,
Göran Alestam, +46 8 568 619 13. Ansökan: Projektledare-Tommy Lindberg.
recruitment@edtericsson.se.

ERICSSON BUSINESS CONSULTING SVERIGE
AB. STOCKHOLM

produkter. Du känner väl till begrepp som Strategisk planering, Intellektuellt kapital, Balanced
Score Card, Knowledge Management Process
Management Business Modelling och allt som
börjar på e-, t ex eBusiness, eLearning, eCommers.
Förutom ovanstående förutsätter vi att du har
högskoleexamen, t ex civilingenjör, civilekonom,
systemvetare eller liknande. Du ska också kunna
uttrycka dig väl i tal och skrift Vi förutsätter att du
har goda kunskaper i engelska, i både tal och
skrift Vi tror du behöver 10 år arbetslivserfarenhet för att passa in hos oss. Besök gärna vår
hemsidawww.ericsson.se/businessconsulting
och http://consulting.ericsson.se
Sista ansökningsdag är den 26 maj.

Ericsson Business Consulting är ett konsultföreKontakta: Kristin Holmberg, 08-404 5900, Eva
tag med fokus pä totala affärslösningar för ett
mobilt Internet Tjänsterna omfattar rådgivning, Söderlind, 08-404 5913, Jan Borgman, 08-404
86 08, Bo Palmdahl, 08-404 22 22. Ansökan: Maintegration samt drift och underhåll. Med utgångspunkt frän Ericssons samlade kunskap ochnagement Consulting. recruitment@edtericsERICSSON BUSINESS CONSULTING AB,
totala produktportfölj leder Ericsson Business son.se.
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
STOCKHOLM
Consulting stora företag och organisationer in i
LUND
den nya mobila Internetvårlden och stärker därERICSSON BUSINESS CONSULTING AB,
Projektledare
med kundemas affärsförmåga och konkurrenSTOCKHOLM
Enhetschef för Data och
Ericsson IT Services är ett globalt växthus för (T- skraft Vi år idag mer än 4 000 konsulter och IToch kommunikationskompetens. Vi förser Erics- specialister som är aktiva i 36 länder över hela Ericsson IT Services år ett globalt växthus för ITMMI gruppen
och kommunikationskompetens. Vi förser Ericsson med lösningar och tjänster som kombinerar världen. Inom Ericsson Business Consulting finns
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar,
ca 150 medarbetare inom området Manageson med lösningar och tjänster som kombinerar
telekom- och datakomteknik med frihet för ansäljer och marknadsför mobiltelefoner över hela
ment
Consulting,
varav
ca
100
i
stockholmsregitelekom- och datakomteknik med frihet för användaren att vara mobil. Kom med i Ericsson IT
världen. Till sektionen för Produktvalidering inom
vändaren att vara mobil. Kom med i Ericsson IT
Services globala team på mer än 1 000 begåva- onen.
Global Customer Services söker vi en enhetschef
Services globala team pä mer än 1 000 begåvade IT- och kommunikationsspecialister.
för "Data and MMI". Arbetsuppgifterna inom
de IT- och kommunikationsspecialister. Ericsson
Ericsson IT Services har verksamheter i Kuala Management Consulting
gruppen består i huvudsak av att testa produkIT Services har verksamheter i Kuala Lumpur,
Lumpur,
Stockholm
och
Dallas.
Service
area
•
Nu
söker
avdelningen
i
Kista
ytterligare
medarternas funktioner som är relaterade till datafunkStockholm och Dallas.
Strategic Development & Project Management
betare. Vi ser som vår uppgift att fungera som en
tionalitet MMI (Man Machine Interface) samt
Service Area Application Management
ingår
i
Ericsson
IT
Services,
sektor
Infrastruktur,
partner
i
till
vår
kund
Ericsson.
Vi
stöttar
ledningsnätverkstjänster. Efter den tekniska verifieringen
PDM/EDM inom Ericsson IT Services består idag
(i lab-miljö) av produkten utförs produktvalider- Älvsjö, Stockholm. Vi tillhandahåller senior kom- grupper och enskilda chefer i förändring. Vi arbeav ca 130 personer som arbetar inom Stockholm
ing på fältet i kommersiella nät och vi strävar ef- petens inom områdena Projektledning, IT-säker- tar teamorienterat med etablerade metoder och
HUB. PDM/EDM är en förkortning för Product
verktyg. För närvarande är vi fokuserade på: After att så långt det är möjligt simulera en vanlig het och Teknisk konsulting.
Data Management/Enterprise Document Manafärsmannaskap och värdeskapande Förändanvändare. Huvudsyftet med valideringen är
gement Vi erbjuder stöd för snabb global hanringsarbete inom t ex TTC Global programmet
med andra ord att från ett kundperspektiv vali- • Vi söker nu fler projektledare. Som projektletering av produkt- & företagsgemensam inforMobila Internet lösningar IT- och kommunikadera och därigenom bedöma om en produkt är dare på vår enhet har du uppdrag av varierande
mation inom Ericsson. Vår produktportfölj består
tionsstrategier. Arbetet ställer stora krav på entumogen för lansering eller inte.
karaktär, avseende längd, tekniskt djup och inriktav ca 30 olika produkter som används av ungesiasm och på att kunna initiera och driva förändning. Vår kund är hela ericssonkoncernen, glofär 40 000 Ericsson-användare utspridda i 130
ringar.
balt
• Som chef för gruppen, som bestir av 9 persoolika länder. Inom vår enhet ansvarar vi för: ApDu
ska
gilla
att
ha
kontakt
med
många
olika
tyVi söker Dig meddvilingenjör/-ekonomutbildner, är Du ansvarig för kvaliteten av valideringen.
plikationssupport Utbildning CBS - Corporate
per av människor. Du får gärna ha arbetat inom
ning, gärna inriktad mot data, eller motsvarande
Du utvecklar metoderna för valideringen i takt
Basic Standards. Implementation support Komkonsultbranschen och vara van att leda grupper.
kompetens, dokumenterad erfarenhet av projektmed att funktionalitet och tjänster i näten och
munikation (marknadsföring).
Det är en merit om du har arbetat som chef och
ledning.
Utbildning
i
någon
projektstyrningsmoomvärldens krav på validering förändras. Du är
har goda kunskaper om Ericson och Ericssons
dell,
helst
PROPS.
Som
person
är
du
nyfiken
och
dessutom ansvarig för att Din grupp, som ofta är
Kontakta: Åse Sköld, 070-592 51 96, Björn Granatin, 08-568 619 42. Ansökan: ESE Front-end
Konsulter, recruitment@edtericsson.se.

Ericsson SoftLab

Trött på Gröna linjen och skyhöga huspriser?
Kortfattad lösning: Linköping, Mjärdevi - natur - fritid - Hi-tech

avknoppning
Linköpings

Forskare

Konfigurationshantering

modellering - inbyggda system
forskningsnära - universitet
Ericsson Research
samarbete - utredningar

konfigurationsstyrning
CM-frågor - ClearCase
konfigurationshantering
konsultbasis

ronald.ingman@softlab.ericsson.se

kundkontakt - expert
mentor - utbildare

Universitet
35 anställda

i«
Mit*
kombinerar
litet & stort

jan.lindgren@softlab.ericsson.se

Programutveckling

Metodstöd

programspråk - kompilatorer
avancerade uppdrag - Java
"Just In Time" -kompilering
4 n
virtuella maskiner
nst
exekveringsmiljöer

metoder - processer
A
visuell modellering
liftCi ^
kravhantering
W|"'

utvecklingsverksamhet
utredningar - förvaltning

kundkontakt - expert
mentor - utbildare

jonas.freden@softlab.ericsson.se

jan.lindgren@softlab.ericsson.se

M'

RUP - UML - SDL
Rose - OOAD

datalogisk högskoleutbildning - erfaren - nyutexaminerad
nyfiken? ta kontakt - snarast
Ericsson SoftLab AB, Datalinjen 1 , 583 30 Linköping
jobb@softlab.ericsson.se

0 1 3 - 2 3 57 00
www.softlab.se/jobb

öppet
arbetsklimat
teamkänsla
kompetensutveckling
forskningsnära

ERICSSON *S

6
Support - EXT PDM
• Vi söker dig som har kunskap om hantering av
produkt- och/eller dokumentinformation inom
Ericsson och vill vara med och bygga upp och påverka utformningen av vår verksamhet vill arbeta
med support har solid erfarenhet av Unix och
Windows NT vill jobba med test av applikationer
har goda kunskaper i engelska tycker om att samarbeta med andra människor och är intresserad av att hjälpa andra är stresstålig, flexibel, ansvarsfull, 'service-minded' och glad tar egna initiativ trivs med att ha 'många bollar i luften' Erfarenhet av Metaphase och/eller arbete med något
PDM verktyg är meriterande.
Du kan själv påverka inriktningen på ditt arbete
genom att kombinera arbetet med support med
andra uppgifter t ex test, utbildning eller annat
projektarbete. Vi håller på att bygga upp denna
supportverksamhet och hoppas inom ett halvår
ha en väl fungerande verksamhet mot 10 000
användare på Ericsson-bolag worldwide. I takt
med att användarna ökar kommer vi även att
utöka vår verksamhet samt att globalise» den till
att även utnyttja våra syskonorganisationer i Dallas, USA och Kuala Lumpur, Malaysia. VI har ett
nära samarbete med produktägare och systemansvariga samt utvecklama av applikationerna.
Se även vår hemsida http://pih.ericsson.se/ och
en presentation av Ext PDM på http://pdm.projectericsson.se/. Välkommen med din ansökan
på engelska senast 25 maj.

JOBBNYTT
verksamhet sälja in utbildning för användare inom aktuella system. Detta ställer höga krav på
god vana av MICs dataverksamhet samt en god
pedagogisk läggning. Även vana av användarstöd
är en förutsättning samt goda skriftliga kunskaper
i engelska och svenska. Du ska också kunna effektivt marknadsföra gruppens tjänster inom
MIC. Det kommer även ingå att arbeta som ITtekniker, till exempel i Helpdesk vid behov, samt i
andra projekt som bedrivs av IT-avdelningen.
Din utbildning bör vara minst tekniskt gymnasium med påbyggnad av data, och/eller motsvarande erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du
ska vara ansvarsfull, målmedveten och tycka om
att arbeta med service och användarstöd. Du
måste också ha en mycket god pedagogisk läggning samt kunna bedriva projektverksamhet
självständigt och i grupp. Erfarenhet av arbete
med framförallt PC, både på hård- och mjukvarunivå. Erfarenhet av Ericsson Microelectronics ITmiljö och produktionsmiljö är en merit
Kontakta: Björn Söderlund, 08-404 63 22. Christer Karlsson, personal, 08-757 49 91. Ansökan:
Administratör-Ref.nr 00/020, Ericsson Microelectronics AB, CVmicro@eka.ericsson.se.

sors Transport Media & Underhållning, Offentli- updated regarding other Web pages (Ericsson inga Sektorn samt Industrin. Vi erbjuder intressan- ternal as well as external) to make sure that the
ta möjligheter att jobba med spännande och ut- information around Ericsson PrePaid is correct
and interesting. This demands an interest in the
vecklande uppdrag. Dessutom finns det goda
PrePaid business. Be responsible for the web
möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling. Du kommer att jobba i teknikens framkant part of Product Information Status Card, together
inom Ericsson. Har du lust vilja och förmåga att with Product Marketing and our Product Entities.
We are looking for a creative person with expetillsammans med resten av Ericsson utveckla
tjänster som världen aldrig har skådat tycker vi rience from the telecoms world and an understanding of the environment our Market Units and
att du ska fortsätta att läsa.
our customers work in. Maybe you already today
are working with web design, and have an
Systemarkitekt/
education within the area? Or maybe you are an
Systemutvecklare
experienced self learned web expert and excellent project leader? The most important part is of
• Du har erfarenhet av objektorienterad systecourse your creativity and the artistic touch, but
mutveckling i UML och kunskap i Java (EJB/CORalso that you are persistent alert, structured, soBA/RMI/Servlets/Jsp) och/eller Microsoft utveckcial and a good team player with a lot of initiative
ling (VB/VC++/COM+/DNA/ASP). Du besitter
and drive. If you feel tempted to take on these
kunskaper om arkitekturdesign på både applikatasks, please contact us for more information!
tions- och infrastrukturnivå. Läs mer om oss på
www.ericsson.se/businessconsulting och
http://consulting.ericsson.se.
Kontakta: Mikael Wennström, 011-24 19 78 eller
070-623 73 63, Annica Lögdlund, 011-24 19 14.
Ansökan: ESE Systemarkitekt
recruitment@edtericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

ESE Programmerare

Technical Manager

• Du har erfarenhet av objektorienterad programmering i Java (EJB/CORBA/RMI/Servlets/
Jsp) och/eller Microsoft utveckling (VB/VC++/
COM+/DNA/ASP) samt kunskap om UML Läs
mer om oss på www.ericsson.se/businessconsulting och http://consulting.ericsson.se

• As Technical Manager you will be responsible
for developing test specifications, and testing
mobile Internet applications and verifying that
their behaviour is in accordance with the test
Kontakta: Nora Woodward, 08-568 634 80, Asa
specification. You will consult the GAA member's
Lind, ansvarig Application Support, 08-568 601
technical team on ways to improve their applica17, Lars-Olov Samuelsson, Teamledare, 08-568
tions to better run on wireless networks and par619 93. Ansökan: Support Ext PDM/Nora Woodticipate in sales negotiations as technical support
ward. recruitment@edt.ericsson.se.
to provide the prospect a general understanding
of GPRS and the technical services delivered by
GAA. You will be responsible for one knowledge
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
area and for collecting wisdom and knowledge
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd gained during the technical activities and making
och bred kompetens inom trådlös kommunika- sure that this knowledge would be stored in the
tion. Vi är verksamma inom radioaccess system KM database and made available to all GAA
för trådlös telefoni, basstationer, antennära pro- members.
dukter och transmissionssystem för analoga och You will support GAA Business Development
digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet with knowledge of Mobile Internet applications,
finns i Kista och vi år idag ca 1400 anställda. In- services and devices. You will support and/or deom Ericsson är RSA känt som ett okonventionelltvelop the technical processes necessary to run
men resultatinriktat företag. Så vill vi fortsätta att the GAA technical operations smoothly. Work in
vara. Vår kultur bygger på att vi klarar det omöj- conjunction with professionals external and/or
liga, det som ingen förut har gjort Vi säger om
internal to Ericsson, such Ericsson Business Conoss själva att vi är Hyhänta, snabbfotade, jordnä- sulting. You will act as a speaker at conferences
ra, kundnära och uppfinningsrika. Det handlar
on Mobile Internet worldwide. You will support
verkligen om passion för det vi gör.
the establishment of Local GAA Center by providing implementation, installation, training and
technical support services. Experience from one
WEB-ansvarig
of the areas of IP/Datacom, Wireless Datacom, IT,
• Du kommer att ansvara för att inter-, intra- och
Internet Applications is necessary.
extranet blir vårt viktigaste hjälpmedel för att
You should also have an analytic and creative
kommunicera med kunder, marknadsbolag samt
mind and also a business and customer oriented
internt inom Ericsson. I arbetsuppgifterna ingår
way of thinking. Furthermore, you should have
löpande underhåll, utveckling av nya användhigh intellectual abilities and a co-operative attiningsområden samt specialuppdrag i form av
tude. Fluency in English is required. As a person
upprättande av tillfälliga hemsidor i samband
you shall be self motivated, outgoing and indemed t ex mässor eller seminarium.
pendent with strong social and communication
Vi söker dig som har högskoleutbildning med
skills, both oral and written. You have a university
inriktning mot teknik eller data. Du har stor erfadegree in engineering or IT with a minimum of
renhet av datorer, IP, HTML samt hemsidor. Arbetwo years experience in the telecom and/or IT intet kräver att du behärskar svenska och engelska
dustry.
i både tal och skrift Som person är du självständig, drivande, kreativ och noggrann.
Contact: Patrik Svensson, +46 8 404 90 27,
patrik.svensson@era.ericsson.se, Paolo Bourelly,
Kontakta: Ulf Sundström, 08-404 28 47, Anna+46 8 404 95 77, paolo.bourelry@era.ericsson.se,
Greta Eriksson, personal, 08-404 53 69. Ansökan:
Britt Paju, Human Resources, +46 8 757 37 72,
WEB-ansvarig, Ericsson Radio Access AB,
brittpaju@era.ericsson.se. Application: TECHNIKI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 StockCAL MANAGER, Ericsson Radio Systems AB,
holm, jobb@rsa.ericsson.se.
KI/ERA/LK/HS Susanne Holmene, 164 80
STOCKHOLM, susanne.holmene@era.ericsson.se
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Contact: Lena Beming, +46 8 757 0988,
Lena.Beming@era.ericsson.se, Human Resources: Annika Larsson, +46 455 395 279,
Annika.Larsson@epk.ericsson.se. Application:
Webmaster, Ericsson Software Technology AB,
Human Resources and Administration, Box 518
371 23 Karlskrona, Sweden,
Job@epk.ericsson.se.

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB,
STOCKHOLM

SAP technological environment includes: SAP
R/3 4.0, which is being upgraded to 4.6 Database environment: Oracle HW: Compaq Alpha servers with Tru64 UNIX Interfaces: MQ Series, eAdapter, BMQ Output management: Dazel, Jetform
Kontakta: Mikael Wennström, 011-24 19 78 eller
Backup/Restore: Legato Scanning, Data Archi070-623 73 63, Annica Lögdlund, 011-24 19 14.
ving: IXOS Web: Microsoft IIS, ITS, mySAP.com
Ansökan: ESE Programmerare.
Challenging new opportunities in Sweden's bigrecruitment@edtericsson.se.
gest SAP project Having chosen SAP as the strategic platform for its business support systems,
Ericsson has a unique agreement with SAP. Now
ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
and in the next few years, SAP-based systems
MÖLNDAL
will be undergoing intense development and imEricsson Microwave Systems AB ansvarar inom plementation. To support these efforts, we have
Ericsson för försvarselektronik och mikrovågs- built the SAP Center, which houses SAP Applicakommunikation samt är centrum för Ericssons tion Management and SAP Operations The Cenforskning och utveckling inom mikrovågsteknik ter's purpose is to develop, implement and provioch höghastighetselektronik. VI söker dig som vill
de support for all of Ericsson's SAP solutions. Tovara med att ge våra kunder en bra och effektiv day, over 10,000 people are using different parts
support
of the SAP systems, and several major implementations are in the planning stages. The SAP
Lokal
Center is primarily located in Stockholm, but also
has branches in Dallas and Kuala Lumpur. SAP
Systemadministratör NT
Operations works with the design and imple• Du kommer att ingå i ett gäng vars främsta
mentation of all the SAP systems at Ericsson, beuppgift är att stödja våra kvalificerade användare
sides putting them into operation. Its duties ini deras dagliga arbete. Detta innebär bl a: att svaclude planning capacity, configuring systems, exra på operativsystemsfrågorinstallation av mapanding the infrastructure and administering
skin- och programvarafelsökning i komplexa labsystems for all of SAP's products. Today, there are
miljöeriordningställande av det mobila kontoretsome 100 persons working in this area.
samordning och koordinering av olika användargrupperFör att ständigt förbättra oss, och hänga
Senior Project Manager
med i utvecklingen satsar vi mycket på kompetensutveckling.
• The person we are looking for will have overall
Du har högskoleutbildning och några års erfaresponsibility for the fifteen SAP R/3 technical inrenhet av PC Meriterande är tidigare supporterfrastructure projects that are being run today in
farenhet g°d förståelse för nätverk och säkerhetparallel. Each project has its own project leader
stänkande. Personliga egenskaper: Du är service
who will report to the senior project manager.
minded, sätter kunden i centrum och gillar att löThis work involves generating an effective, driven
sa problem, både i team och enskilt Du gillar att
project environment that ensures high-precision,
jobba i omväxlande miljö, är kreativ och tar egna
high-quality deliveries. It also involves taking reinitiativ.
sponsibility for planning, following up and further
developing results, processes and tools for the
infrastructure projects.
Kontakta: Kenny Rubinsson, 031-747 6184, kenThe ideal candidate has several years of experiny.njbinsson@emw.ericsson.se, Maria Forsberg,
ence as a manager of medium- to large-scale
personal 031-747 3615,
projects, in addition to extensive knowledge of
maria.forsberg@emw.ericsson.se. Ansökan: LOsystem development and technical infrastructure.
KAL SYSTEMADMINISTRATÖR NT, ref nr 00-122,
Skill in working with SAP R/3, other ERP soluEricsson Microwave Systems AB, Personal och
tions, UNIX or NT will also be counted as a merit
Organisation, 431 84 Mölndal, jobs@emw.ericsERICSSON MICROELECTRONICS AB, KISTA
He or she is a structured, proactive, flexible indison.se.
Ericsson Microelectronics AB utvecklar, tillverkarERICSSON SVERIGE AB, NORRKÖPING
vidual who can handle stress, knows how to mooch marknadsför mikroelektronik-komponenter
tivate people, and can easily reset priorities if the
och lösningar för telekomapplikationer. Bland Morgondagens lösningar för morgondagens fösituation calls for it As a competent leader, he or
ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB,
retag
Ericsson
Sverige
AB
är
Ericssons
marknadsprodukterna finns komponenter för trädlös övershe will be able to secure project results while at
SUNDBYBERG
bolag
i
Sverige.
Våra
kunder
ligger
i
framkant
föring och fasta nåt samt DC/DC-omvandlare.
the same time generating enthusiasm and comnär det gäller områdena tele-, datakommunika- Ericsson has seen a tremendous growth during
Sektionen ansvarar för direktsupport mot våra
mitment in the organization. We use PROPS as
tion och IP, vilket ställer höga krav på oss som the last couple of years when it comes to PrePaid
interna datoranvändare samt för Helpdesk. Vi arour project management model. Welcome with
snabb leverantör av tjänster, produkter och lös- systems Ericsson is by far the market leader, and
your application no later than May 15. Please visit
betar för att hålla en hög servicenivå mot våra
ningar inom dessa områden. Vi erbjuder också IN based PrePaid is booming. PrePaid is today
www.ericsson.se/businessconsulting and
användare, där en nöjd kund är vårt viktigaste
avancerade konsulttjänster för, framför allt, mo- main focus for the operators! Therefore a sepahttp://consurting.ericsson.se
mål. Vi häller en hög teknisk nivå och strävar efbilt internet Våra kunder är operatörer samt så- rate Product Unit was formed during last sumter att ligga i teknikens framkant
väl privata som offentliga organisationer och fö- mer, officially reporting to BMOC. Our portfolio
retag i Sverige. Bolaget består av cirka 550 me- consists of both GSM based and TDMA based
Contact: Ulrika Jonsson, +46 8 568 634 25. ApAdministratör
darbetare med starkt kundfokus och huvudkon- PrePaid systems.
plication: SAP Operations - Senior Project Manatoret
ligger
på
Kungsholmen
i
Stockholm.
Männi• Vi söker Dig som vill arbeta med oss som utger. recruitment@edtericsson.se.
skors
önskan
att
kommunicera
mer
och
båttre
är
bildningsadministratör. Befattningen kan beskriWeb Master
den stora drivkraften. Business Consulting har
vas på följande sätt ta hand om administratio• We need someone that can lead the work of
skapat
en
bransch
och
just
den
erfarenheten
gör
Documentation Quality
nen av utbildningsprogrammet för SAP R/3, sälja
making our Web the most professional and selatt vi kan hjälpa företag och organisationer att
in till verksamheten, IT-utbildning generellt och
responsible
ling Web within the whole Ericsson organisation!
bli ledande på sin marknad. Vi hjälper företag
SAP utbildningar framförallt samarbeta med övriThis demands initiative and drive with an eye for
att växa in i den mobila världen. Vi skapar nya
• As quality supervisor for documentation, this
ga funktioner på IT-avdelningen som marknadsaffärsmöjligheter. Vi utvecklar totallösningar där graphical design as well as an understanding of
person will administer and further develop our
för och genomför interna IT-utbildningar, fungera
kundnyttan är i fokus. VI integrerar och levererar the Market Units way of working and the custodocumentation standards, structures and tools. A
som gränssnitt mellan Application Architects/SAP
mer
demands.Your
tasks
will
mainly
be
the
folmobila lösningar. Våra kunder har behov av de
large part of this person's day-to-day work will inoch verksamheten vad gäller utbildningsfrågor,
senaste mobila lösningarna, som finns i något lowing: Be responsible for the Product Unit Web
volve giving support and advice to the projects to
fungera som kravställare gentemot SAP Security
page.
Making
sure
the
Web
layout
is
professional,
av våra fokuserade segment. Bank £ Finans, Rehelp them in their work, and checking to ensure
och fungera som backup för den funktionen Detand the content interesting. Continousfy keeping
that the project documentation maintains high
ta innebär att genom bland annat uppsökande

quality. The work also involves taking responsibility for coordination with the other functions that
deal with standards and quality at Ericsson.
The person we are looking for has a technical
background and considerable experience of
systems and operations documentation. The ideal candidate is also a purposeful, service-minded
individual with a knack for taking the initiative.
Experience of working with document-handling
tools and quality systems will be counted as a
merit

le, Ericsson's standards are what the rest of the
market follows.
The ideal candidate's qualifications include having worked as a technical architect or having at
least five years' experience of UNIX or NT. He or
she has extensive technical competence, in addition to being a motivator with a comprehensive
view and a vision of how the SAP system of the
future will look. Other merits are familiarity with
databases and advanced Client/Server programming.

Contact: Ulrika Jonsson, -1-46 8 568 634 25. Application: SAP Operations - Documentation Quality responsible, recruitment@edt.ericsson.se.

Contact: Ulrika Jonsson, +46 8 568 634 25. Application: SAP Operations - Senior Technical Architect recruitment@edtericsson.se.

UNIX Implementation
Specialist
• We are looking for people to work in our project organization as UNIX specialists with responsibility for the design, installation and implementation of UNIX systems. The work consists of designing servers, clusters and storage, and installing and configuring UNIX.
To be eligible for consideration, the candidate
should have at least three years' experience of similar work, because he or she will be taking part
in the implementation of a complex UNIX environment
We carry out our work in project form, and the
opportunities for development-as, say, a technical supervisor or a sub-project manager-are many. Our UNIX system consists mainly of Compaq
Alpha servers with Tru64 UNIX. Experience with
both or either of these is a plus.
Contact: Ulrika Jonsson, +46 8 568 634 25. Application: SAP Operations - UNIX Implementation Specialist, recruitment@edt.ericsson.se.

Senior Technical Architect
• As our technical architect, the person we are
looking for will be a highly competence expert
with overall responsibility for all technical solutions applied to the ingoing and outgoing interfaces between the SAP system and other systems.
The work involves directing technical development defining and developing technical standards and architecture in SAP, and coordinating
solutions. Our technicians will help develop solutions that the technical architect will inspect and
approve. He or she will follow the development
of products on the market and propose improvements in our own environment Where applicab-
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SAP R/3 Basis consultant
• We are looking for a Basis consultant who
wants to further develop his or her competence.
The person we seek will work in projects as well
as in the day-to-day administration of systems.
The work encompasses installation, upgrading,
capacity planning, landscape design, system administration and technical support. If the candidate wants to take still greater responsibility, we
can offer him or her the opportunity to lead Basis
work in different projects, or to develop as an expert in different areas. Our systems are mainly
UNIX- or Oracle-based, and we use SAP R/3 release 4.0 (currently being upgraded to 4.6).
The right person for us is someone who can
work well independently as well as in a group,
and knows the importance of turning out a highquality product on time. If he or she has experience working with large-scale projects, we will
count that as a merit
Contact: Ulrika Jonsson, +46 8 568 634 25. Application: SAP Operations - SAP R/3 Basis Consultant recruitment@edt.ericsson.se.

Configuration
Administrator
• We are looking for someone who can keep
track of how our systems are configured. Among
other things, this will require maintaining a detailed description of all hardware and software,
identifying suitable tools, registering licenses and
distributing and archiving software. The person
we seek knows how to follow up changes in the
order process, and can take advantage of opportunities to use the current equipment in a more
effective way. By ensuring that we have the
correct configuration descriptions, he or she will

help us secure the effective administration of our
systems.
The ideal candidate likes working in a structured, efficient way, either on his/her own or in a
group. He or she handles the Microsoft Office
package with ease, enjoys keeping things in good
order, and has a keen interest in technology.

Series, Dazel and/or Jetform, it will also weigh
heavily in the candidate's favor.
Contact: Ulrika Jonsson, +46 8 568 634 25. Application: SAP Operations - System Architect Interface. recruitment@edtericsson.se.

Tester

Contact: Ulrika Jonsson, +46 8 568 634 25. Application: SAP Operations - Configuration Administrator. recruitment@edt.ericsson.se.

Operations Manager
• The operations manager is responsible for the
day-to-day operation of our global SAP system.
This involves managing the work done by technicians in our UNIX, NT and SAP R/3 environments,
besides maintaining contact with our customers.
This person is also responsible for maintenance
planning, problem handling, and making sure
that our deliveries meet every requirement for
high quality and precision.
The right person for this position is currently in
a managerial function and sees a challenge in also working directly with customers. He or she is
good at planning and at translating customers'
requirements into technical solutions. Furthermore, this person has a good faculty for communication and knows how to prioritize quality in
the work. Still other merits include technical
knowledge and experience of working in an SAP
environment
Contact: Ulrika Jonsson, +46 8 568 634 25. Application: SAP Operations - Operations Manager.
recruitment@edtericsson.se.

System Architect Interface
• This position calls for someone who can design and develop integration solutions in UNIX
and NT environments for our SAP system. The
work requires that he or she work with different
tools for transmitting files and messages, since
our SAP system interworks with a number of peripheral systems. Development of web-based solutions is also part of the expansive activity in
progress here.
The person we need has experience in working
with large systems.
He or she is familiar with the areas named
above, and is used to working with various integration tools in UNIX and/or NT. Experience in the
development of SAP integration solutions is a
merit and if he or she has also worked with MQ

• The tester's task is to carry out tests and write
testing instructions for entire systems. He or she
will also take part in the work of developing and
administering the existing testing environments.
The test group to which this person will belong is
responsible for the analysis and development of
testing processes, methods and tools. To do this
work successfully, the candidate must have experience in testing, preferably as a developer, and
must be adept at finding weaknesses in systems.
Contact: Ulrika Jonsson, +46 8 568 634 25. Application: SAP Operations - Tester, recruitment@edtericsson.se.

UNIX Operations Specialist
• This person will be a member of the group
that is responsible for the operation of global
systems, a job that has very stringent requirements as far as availability is concerned. Assignments include solving problems, providing maintenance, and optimizing/further developing the
operating environment The individual we seek
has a few years of experience working with the
administration of systems and databases, cluster
technology, and optimization of UNIX or NT
systems. If he or she is also familiar with Oracle,
it will be counted as an extra qualification.
Contact: Ulrika Jonsson, +46 8 568 634 25. Application: SAP Operations - UNIX Operations
Specialist, recruitment@edt.ericsson.se.

Quality and Test Manager
• The quality and test manager is responsible for
the test group's operations and for planning its
work. The work also involves managing the activities of the testing teams, which can be made
up of regular testing personnel, but may also
contain operations technicians or developers
who take part in the tests. In addition, the quality
and test manager is responsible for seeing to it
that the tests conform to the product's requirements. We are seeking someone who has worked as a project manager and/or has several

SECTION MANAGER
CAPC Systems Management at Local Design Center Älvsjö
The CAPC organization is responsible for the Appli-

- B e formally responsible but informally the Coach

cation Platform of Ericssons 3G & 2G Mobile and

for a small team of highly skilled system experts.

Wireline Switching Systems. CAPC systems management is responsible for the network, system evolution
and development in the Core Network, Transit- and
Network Access product areas - solutions and products that are becoming more and more common for
all CN-systems of Ericsson.
Present challenges are system work for ATM/IP
backbone solutions for UMTS and NGS, as well as the
overall capacity challenge for Ericsson circuit switching
servers. The emerging challenges are still in IP as
'overall' technology, as well as in the multimedia net-

The international CAPC operations are managed from
EED.
We would like you to have some years of telecom-

Please send your application marked with KO090 to:
Ericsson Radio Systems AB
Z/HS Ann Beer
164 80 STOCKHOLM
ann.beer@era.ericsson.se

munication or data communication experience. Good
knowledge in system management work for Wireline
and/or wireless systems is very welcome. Skills in
VoATM, XoIP and/or fixed/mobile transit products
are indisputable merits. You should have good leadership skills (line or project experience) and a genuine
interest in people. The work includes some travelling.

work architecture, servers and applications (The future

Contact:

to be created by us).

Henrik Malmström, phone +46 8 719 98 4 5 ,
+46 70 246 90 14

The responsibilities are:
- Secure that CAPC Systems input and competence is
available to technical discussions and decision processes at UAB, ETX and ERA in Stockholm
- To be a Facilitator: Ensure efficient and best possible

henrik.malmstrom@era.ericsson.se
Hartmut Boehmer, phone +49 173 271 35 07
hartmut.boehmer@eed.ericsson.se
For more background information please refer to our

co-operation between CAPC systems Älvsjö and

webpages http://capc.ericsson.se/systemmgmt

CAPC operations at EED and worldwide

http://erasouth.ericsson.se/LA

Make yourself heard.

ERICSSON

^

8
years of experience as a tester. At the SAP Center,
the right candidate will get the opportunity to take part in and contribute to one of Ericsson's
most important projects.
Contact: Ulrika Jonsson, +46 8 568 634 25. Application: SAP Operations - Quality and Test Manager. recruitmenti@edt.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

JOBBNYTT
working with Continous Improvements and for
Customer Satisfaction among our internal customers. An important part is to support your staff
regarding Financial Control and You will also include participaction in development projects
across FBS.
A succesfull candidate probably has education
at university level or has gained similar knowledge from experience, specially from PU-controlling, and has excellent people skills. It is an advantage if you are well familiar with both Ericssons financial reporting and ERA:s financial model and Systems.

The Mobile Internet world is here waiting for you! Teamleader within FBS
Open Positions for the GPRS Demonstrations:
BESE, Team HF
The PSS Demo & Test Network team is a part of
the GPRS Total Solution and we offer uniqueop- • The teamleader is apart from running the day
portunities to work with a live GPRS network. Weto day business within the team including coordiare demonstrating the world of mobile datacom nation of monthly closings and forecasts to-getand Internet to our customers. We are using both her with other parts of FBS BESE responsible for
live and simulated GPRS networks to demonstra- working with Continous Improvements and for
te the following: The potential of the PSS infra- Customer Satisfaction among our internal custostructure. Different business models and applica-mers. An important part is to support your staff
tions of the Mobile Internet The latest terminals regarding Financial Control and You will also inand applications. In order to execute the activiti- clude participaction in develop-ment projects
es above, we are working with every aspect of across FBS.
mobile datacom from the end user to the ISP. So- A succesfull candidate probably has education
me of the techniques we are working with are IP, at university level or has gained similar knowledAXE, Datacom, PC and WAP. So far we have beenge from experience and has excellent people
the using the simulated GPRS environment to
skills. It is an advantage if you are well familiar
make the demonstrations mentioned above, but with both Ericssons financial reporting and ERA:s
we are now integrating a complete GPRS
financial model and Systems.
network at our Mobile Internet Studio in Kista
(http://www.gsm.ericsson.Se/pss/mis/misindex.s
Contact: Bengt Skattman, Manager FBS BESE,
html).
+46 8 4044080. Application: Teamleader FBS
BESE, Team HF or SPU-KI, Telefonaktiebolaget L
Technical Support
M Ericsson, HF/LME/P, Mats Bjerlöv, 126 25
Stockholm, mats.bjerlov@lme.ericsson.se.
• The capability of live GPRS has been successfully demonstrated to customers at the exhibitions in Cannes and CeBit. As a result of this our
task has been expanded to include also a mobile
live GPRS demonstrator for some major
events.Our team has currently got open positions
within the following areas: Development and integration of new demo applications for our demonstrations. Handling of our GPRS networks
and simulators. We have people assigned to
maintain our GPRS networks.
You work with our GPRS simulators (6
systems)and maintain and develop them. These
machines are Windows NT and Windows 95 and
Unix-machines, so skills in Windows NT/95 and
Linux are essential. You will facilitate and maintain our simulators, which will be displayed at various events so you have to be prepared to travel
to various parts of the world. Communications
skills are required for some of this position. To be
able to face the challenges described above we
are now looking for people, who: have the capability to acquire a good understanding of GSM
and GPRS, have good communication skills especially in English, have a general knowledge of
end user applications for PC like to travel.
Contact: Patrik Svensson, +46 8 404 90 27, +46
709 86 06 99, patrik.svensson@era.ericsson.se,
Sten Söder, +46 8 404 37 64,
sten.soder@era.ericsson.se, Britt Paju, Human
Resources, +46 8 757 37 72, brittpaju@era.ericsson.se. Application: TECHNICAL SUPPORT, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LK/HS Susanne
Holmene, 164 80 STOCKHOLM, susanne.holmene@era.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Financial Controll
• Till PU UMTS & Research ekonomifunktion i
Lund söker vi en controller. Du kommer att sammanställa budget och vara sammanhållande för
forecast bokslut och för intäktsberäkningar, marginaler etc för våra produkter. Andra viktiga inslag
år framtagning av månadsrapporter, inmatning i
SAP och uttag av rapporter ur SAP. Vidare kommer du att göra analyser av såväl resultat som
forecast samt ta fram diverse management rapporter. Ditt arbete innebär mycket kontakt med
ekonomifunktioner inom olika Ericssonbolag
som tillhör PU UMTS & Research. Du är direkt underställd PU UMTS & Research Controller.
Din bakgrund är en ekonomiutbildning på
högskolenivå med några års Ericssonerfarenhet
inom nämnda områden. Du ska ha erfarenhet av
SAP samt goda kunskaper i Officepaketet och Excel i synnerhet Som person är du utåtriktad, har
lätt för att samarbeta och är en mycket god kommunikatör.
Kontakta: Bertil Lindberg, 046-19 36 58,
bertil.lindberg@ecs.ericsson.se. Ansökan: Financial Controll - GH 00:619, Ericsson Mobile Communications AB, Personalenheten, 221 83 LUND,
personalenheten@ecs.ericsson.se.

ERICSSON SHARED SERVICES AB,
HALLONBERGEN

Samordnare
till Accounts Payable

Vi ser gärna att Du har erfarenhet av arbete inom området för leverantörsreskontra. Har Du
kompetens inom SAP/R3 är det en merit Vi
förutsätter att Du har goda kunskaper i engelska.
Har Du erfarenhet av arbetsledning och är utpräglat kundorienterad?
Är Du lyhörd och har hög energinivå? Ser Du
underhåll och utveckling av kompetens som viktigt?
Kontakta: Mats Schönberg, 08-757 12 31, Ylva
Löfstrand, 08-508 78864. Ansökan: Samordnare
till Accounts Payable.

Ekonomer
till Accounts Payable
• Vi söker flera ekonomer till Accounts Payable.
Du kommer att ha ett stort arbetsfält med varierande arbetsuppgifter med tyngdpunkt på registrering av fakturor samt många kontakter med
kunder och leverantörer. VI arbetar både självständigt och i team. Är Du ekonom med några
års erfarenhet inom området? Har Du goda kunskaper i engelska? Är Du noggrann och service
inriktad?
Kontakta: Rolf Vinterman, 08-508 78708, Ylva
Löfstrand, 08-508 78864. Ansökan: Ekonomer till
Accounts Payable, Ericsson Shared Services AB,
margareta.bostrom@esg.ericsson.se.

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
MÖLNDAL

Ekonomer/
Ekonomikunniga Tekniker

KONTAKTEN NR 8 2000

• Jobb 1: Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir
att arbeta med vår valutaexponering. Du kommer
att hantera vår terminsstock utbilda/informera
om valutakonsekvenser förstå och kunna förklara
hur och varför valutadifferenser uppstår driva olika projekt inom området valutaredovisning Du
ska helt enkelt bli vår valutaspecialist! Vi söker
dig som har ett gediget intresse av valutafrågor,
alltifrån valutaexponerings- till valutaredovisningsfrågor.
Du har civilekonomexamen och har hunnit arbeta minst 5 år. Självklart är det en merit om du
har arbetat med liknande frågor. Vi tror att du är
analytisk och noggrann.
Jobb 2: Du kommer att arbeta med olika arbetsuppgifter inom Credit Management och Cash
Management såsom t ex kreditförsäkring och
upprättandet av en långsiktig likviditetsbudget. Vi
söker dig som gärna vill arbeta på ett stort företags finansavdelning med alla dess möjligheter.
Vi tror att du är företagssam och målinriktad. Du
är civilekonom och har arbetat minst tre år, gärna
på en finansavdelning.
Du måste kunna uttrycka dig väl på engelska
både i tal och skrift
Kontakta: Gitte Ahlsten, 08-585 317 12. Ansökan: Financial Risk Controllers, Ericsson Mobile
Communications AB, KI/ECS/HKS, 164 80
STOCKHOLM, Application.Kista@ecs.ericsson.se.

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
MÖLNDAL

Product Unit Controller

Ericsson Microwave System AB ansvarar inom
Ericsson för försvarselektronik och mikrovågskommunikation samt är centrum för Ericssons
Ericsson Microwave Systems AB ansvarar inom
forskning och utveckling inom mikrovågsteknik
Ericsson för försvarselektronik och mikrovågsoch höghastighetselektronik. Produktenheten
kommunikation samt är centrum för Ericssons
Microwave Solutions ansvarar för Transmisforskning och utveckling inom mikrovågsteknik
sionslösningar för Cellulär och Business access.
och höghastighetselektronik.
En av våra mest kända produkter är MINI-LINK
där vi ansvarar för utveckling, logistik, underhåll,
• EMW söker ekonomer eller ekonomikunniga
marknadsföring och produktion, övriga produktekniker för controllingbefattningar på olika nivåter är Cross connects samt MINI-LINK BAS. Proer i företaget Vi söker såväl erfarna som personer
duktenheten omsätter ca 6000 MSEK.
med baskunskaper i ekonomi och med intresse
att arbeta inom området Beroende på erfaren• Vi söker en ekonom, gärna civilekonom, som
het och intresse kan vi erbjuda tjänster av mer
kan leda och utveckla produktenhetens ekonooperativ karaktär såsom ansvar för sammanställmistyrning. Du kommer att ha mycket samarbete
ning av ekonomin i större projekt och offerter, elmed våra chefer och marknadsförare samt en del
ler ansvar för uppföljning, styrning och sammaninternationella kontakter med bl a våra markhållning av ekonomin för större eller mindre ennadsbolag vilket gör att engelska och social komheter. Är Du mindre erfaren passar det bättre att
petens är viktiga egenskaper. Samarbete med övinledningsvis arbeta tillsammans med någon mer
riga ekonomer inom Business Unit Transmiserfaren ekonom på en större enhet
sionslösningar ingår som en naturlig del i arbetet.
Vi förväntar oss att Du är noggrann och har sinDet är viktigt att du är noggrann och kan driva
ne för siffror och dess rimlighet Förmåga att såkontinuerligt förbättringsarbete samt arbeta med
väl ha helhetssyn som att kunna arbeta på djuverksamhetens styrkort och uppföljning av dessa.
pet Vi räknar med att Du skall ha ambitionen
Du kommer också arbeta med resultatuppföljoch förmågan att utvecklas mot en fullfjädrad
ning och forecastFör rätt person innebär arbetet
controller med förmåga att såväl bidra i affärsutgoda möjligheter till personlig utveckling och
vecklingen som att kritiskt granska och åtgärda
eget ansvar samt ett stort kontaktnät inom såväl
problem i befintlig situation. VI arbetar dels inom
teknik-, marknads- och ekonomiorganisation.
Ericssons telekom-område, dels inom försvarsområdet
Telekom-området är expansivt och samarbete
sker med många olika delar av koncernen. Försvarsområdet expanderar också och karaktäriseras av projekt och beställningar som ibland är
spektakulärt stora såsom den för en tid sedan i
pressen refererade beställningen av flygande
spaningsradar till Grekiska försvaret Den beställningen var på drygt 4 miljarder kronor. Välkommen med din ansökan!

Kontakta: Mikael Bäckström, 031-747 1678, mikael.backstrom@emw.ericsson.se, Annika Bergom-HR, 031-747 3349,
annika.bergbom@emw.ericsson.se. Ansökan:
Product Unit Controller, ref nr 00-106, Ericsson
Microwave Systems AB, Personal och Organisation, 431 84 MÖLNDAL, jobs@emw.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND
Kontakta: Eskel Egeröd, 031-747 1933,
Ericsson Shared Services AB tillgodoser afeskel.egerod@emw.ericsson.se. Ansökan: EKOTELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON,
Assistant Controller
fårsstödjande tjänster i vid bemärkelse till Erics- NOMER/EKONOMIKUNNIGA TEKNIKER, ref nr
STOCKHOLM
sons bolag och enheter i Sverige. Genom att
00-128, Ericsson Microwave Systems AB, PersoPU Accessories is a Product Unit within the EricsFinancial Business Support, KI/HF/LME/AM The samla kompetens inom ekonomi, inköp och pernal och Organisation, 431 84 Mölndal,
son Consumer Segment The Product Unit is reCorporate Support Unit Financial Business Sup- sonaladministrativa tjänster ska Ericsson Shared
lemw.ericsson.se.
sponsible for the performance of the Ericsson
port (FBS) is responsible for Financial control
Services AB förenkla och effektivisera koncerportfolio of mobile phone accessories. The dynaand Business Support for a number of Business nens administrativa rutiner. Verksamheten är
mic global market for accessories is showing
Units. FBS belongs to IMF but the different sub- placerad i Hallonbergen för att sä småningom
strong growth and many opportunities, which
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
units are located dose to respective Business
placeras i Sundbyberg och omfattar ca 400 an- KISTA
Ericsson Accessories intend to exploit The posiUnit in the Stockholm area. FBS BESE is a newly ställda.
tion reports to the Accessories Controller who is a
established FBS-unit and will be divided into 2
member of the Accessories Management Team.
Financial Risk Controllers
teams one located in Kl supporting SPUs within
The Controller also has a Product Controller reERA/G located in KI/SG and one located in HF
• Vi söker nu en samordnare till gruppen för
SC Treasury söker Financial Risk Controllers till porting to him/her.
supporting BU,ESRO & staff functions within
netting och rekonsiliering. Arbetsuppgifterna inKista SC Treasury, Finansavdelningen för segERA/G.
om gruppen är mångskiftande och innefattar
mentet Konsumentprodukter, bildades i januari
handläggning av interna och externa koncernfak1998. Vårt ansvarsområde är att minimera de fi- • Responsibilities include supporting the ConBoth teams now need Teamleaders, each
turor. Vi arbetar dessutom med kontoavstämning
nansiellariskerna.Vi arbetar huvudsakligen in- troller with forecasting and reporting of global sateam will reach ca 5 persons each. The scope of gentemot leverantörer vilket medför många konom tre områden: Valutariskhantering. Kreditrisk- les and expenses, pricing, business case analyses,
the work for the teams will increase in the future. takter med interna och externa leverantörer. Som
hantering. Likviditetshantering/Cash Managespecification of reporting requirements from fiIn common for both positions is that we look for samordnare kommer Du att svara för koordinerment
nancial systems, review of inventory obsolescenpeople who can motivate and make people feel ing av det dagliga arbetet inom denna grupp.
ce and more. Candidates interested in this posienthusiastic be driven and flexible and see
Vi har under dessa år arbetat intensivt med att
Detta innefattar ett funktionellt ansvar som ej
things in whole. You will report to the Manager
implementera vår nya operationella styrmodell tion must have a university degree and minimum
inbegriper linjeansvar; dvs lönesättning och meof FBS BESE and be a part of the Management
där vi har en ny banklösning samt att vara krav- of two to three years of relevant work experience.
darbetarsamtal handläggs av enhetschefen som
They must also be fluent in English and willing to
Team for FBS BESE.
stälhre på treasurymodulen i vårt nya system
också är den person
SAP R/3. Våra främsta kontaktytor förutom själva travel internationally. Any experience from
Du kommer att rapportera till. Tillsammans
segmentet år internbanken, IMF/DR och ESC. Vi SAP/R3 or consumer products business is consiTeamleader within FBS
med 5 andra samordnare ingår Du i enhetens
söker två nya medarbetaretillvår avdelning då dered a plus.
ledningsgrupp.
Du
driver
arbetet
bland
annat
geBESE, Team SPU-KI
en av våra kollegor ska arbeta i Singapore för
nom att arbeta tillsammans med kollegor och utoss och en ska pensioneras.
Contact: Erik Kågström, +46 8 4045348,
• The teamleader is apart from running the day
veckla ett kontaktnät såväl inom bolaget som
erik.kagstrom@ecs.ericsson.se. Application: Assito day business within the team responsible for
koncernen.
stant Controller - PU Accessories GH 00:602.
E K O N O M I & FINANS

Controller
• The Swedish part of the PU organisation is
now being concentrated to Lund. At this time our
Controller has decided to take on other challenges within the Ericsson group, why we are seeking
for his replacement
The Controller reports to the General Manager
Accessories and is a member of the Accessories
Management Team. The Controller will have an
Assistant Controller and a Product Controller reporting to him/her. Responsibilities include
forecasting and reporting of global sales and expenses, pricing, business case analyses, specification of reporting requirements from financial
systems, review of inventory obsolescence and
more. Candidates interested in this position must
have a university degree and minimum of five
years of relevant work experience. They must also be fluent in English and willing to travel internationally. Any experience from SAP/R3 or consumer products business is considered a plus.
Contact: Per Aspemar, +46 8 4043678, per.aspemar@ecs.ericsson.se, Erik Kågström, +46 8
4045348, erikkagstrom@ecs.ericsson.se. Application: Controller - PU Accessories CH 00:603,
Ericsson Mobile Communications AB, Human Resources Department 221 83 LUND, Sweden, personalenheten@ecs.ericsson.se.
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ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA

Strategisk Inköpare
till Supply

skrift Som person är du strukturerad, initiativrik,
resuhatinriktad, drivande och visionär. Du har förmåga att analysera och agera samt har lätt för att
samarbeta och kommunicera.

Kontakta: Ola Danbrink, 08-757 17 15, AnnaGreta Eriksson, personal, 08-404 53 69. Ansökan:
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkändStrategisk Inköpare till Supply.
och bred kompetens inom trädlös kommunikation. Vi är verksamma inom radioaccess system
för trådlös telefoni, basstationer, antennära produkter och transmissionssystem för analoga och
digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet • Som inköpsberedare kommer du att definiera
finns i Kista och vi är idag ca 1400 anställda. In- och tydliggöra alla krav för tilltänkt leverantör
om Ericsson är RSA känt som ett okonventionelltsamt då ändringar skall införas hos befintlig levemen resuhatinriktat företag. Så vill vi fortsätta att rantör. Dina arbetsuppgifter innebär även att
vara. Vår kultur bygger pä att vi klarar det omöj- upprätta kontrollinstruktioner och certifierliga, det som ingen förut har gjort Vi säger om
ingskrav med leverantörer och utvecklingsavdeloss själva att vi år ftyhänta, snabbfotade, jordnä- ningar samt kvalitetsavtal. Du kommer även att
ra, kundnära och uppfinningsrika. Det handlar
medverka i infasning av utvecklingsprojekt till
verkligen om passion för det vi gör.
produktion samt verifieringar, göra leveransbedömningar, etablera arbetssätt och kontaktytor
internt och externt samt att säkerställa att inkom• I din roll som strategisk inköpare kommer du
mande material uppfyller definierade krav. vidare
att ansvara för framtagning av underlag för kapaingår i arbetsuppgifterna att ansvara för kassatiocitetssäkring av vira strategiska leverantörer. Viner och teknisk process- och kvalitetsberedning
dare ingår i arbetsuppgifterna att beräkna, analyhos leverantör. Du kommer även, inom din varusera samt presentera dessa underlag för våra
grupp, att stötta i outsourcing/kapacitetslegoarproduktgruppteam.
bete. I arbetet ingår en del tjänsteresor.
VI söker dig som är civilingenjör eller motsvaDin bakgrund är lägst teknisk gymnasieutbildrande, kompletterat med kommersiell utbildning.
ning med erfarenhet av bl.a sammansatt elektroDu har erfarenhet av kommersiellt inköpsarbete
nik som störningsskydd, power supply, kretskort
samt logistikflöden globalt Du bör ha goda kunsamt testutrustningar. God kunskap av elektriska
skaper i svenska och engelska, både i tal och
komponenter är meriterande. Du är van att ge

Inköpsberedare till
Produktionsenheten

teknisk support såväl till leverantörer som till produktion internt Du är analytisk, kostnadsmedveten, resultatorienterad samt har goda kunskaper i
engelska.
Kontakta: Richard Hessler, 08-508 776 17, PerGunnar Nyström, personal, 08-764 15 39. Ansökan: Inköpsberedare till Produktionsenheten,
Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Personal,
Box 11,164 93 STOCKHOLM, Jobb@rsa.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
KUMLA

Inköpare - Service Tools
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar,
säljer och marknadsför mobiltelefoner över hela
världen. Till CCS i Kumla söker vi en inköpare.
Global Customer Services (CCS) ansvarar för service och support för våra produkter globalt CCS
har genomgått stora förändringar den senaste
tiden. Vi har introducerat ett helt unikt koncept
för att ge support åt våra kunder som bygger pä
en stark decentralisering med hjälp av Internet
baserade verktyg. Avdelningen Spare Parts &
Service Logistics ansvarar globalt för all reservdels försörjningtillprodukter sålda av Segment
Consumer.
Service Tools Procurement är en nybildad
funktion inom Spare parts & Service logistics. Det
huvudsakliga ansvaret är inköp av Service Tools,

Communicators to Enterprise Systems
Ericsson Communications solutions for enterprise networks combine •
and improve advanced ways ofexchanging 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.
•

Plan and implement communications training for management together with HR
Be the managing editor of our news pages on the Intranet
with responsibility for content and regular news updates
Plan and coordinate employee and managers' meetings,
kick-offs, etc.
Manage and support production of internal publications
and information material
Support Market Regions with relevant information material
Coordinate the internal activities with external communication activities
Coordinate internal communications activities within the
Enterprise Solutions Business Segment and with the Corporate Internal Communications function

• Be part of the formulation and implementation of PR plans
and activities, such as press visits, press release and other
press material development.

Interfaces
Market Communications Department, Human Resources,
Product Units, Market Regions, BU Business Consulting,
Channel organization, and Corporate Internal Communications.

Interfaces
Market Communications Department, Product Units, Market
Regions, BU Business Consulting, Channel organization,
and Ericsson Corporate Press function(s).

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 offsite mobility. We
•
integrate computer and telephony applications on the desktop. We •
enable coordination of all business interactions over the media of
choice. In essence, we help businesses forge enduring relationships •
with customers.

Internal Communicator
You will strive to achieve and support a good communication flow that supports our vision and business goals, and
motivates our employees.
This requires knowledge and understanding of a variety
of communication channels as well as social and professional
skills necessary for building and maintaining a good internal network. You should possess an understanding of and
interest in External Communications, as we find it crucial
to coordinate external and internal activities. You will work
closely with the Internal Communications and PR Manager
and report to the Director of Communications.
You are structured, creative, and have a positive attitude.
You like to work in a team, while you are at the same time
challenged by taking your own initiative and driving projects. The ideal candidate has a University degree in Media,
Communications or equivalent (RMI-Berghs, IHM, Poppius,
etc), has good writing skills and is fluent in English. Current
employment or earlier experience from a similar environment is a plus. Being familiar with the Ericsson organization is an advantage, as is experience in organizing communications training and information meetings.
Your responsibilities will he to:
• Establish and coordinate a network of internal communicators within BU Enterprise Systems
• Identify and implement suitable internal communication
channels per defined target group (web, meetings, direct
mail, publications, etc)
• Be part of the formulation and implementation of the
internal communications plan and related activities

Public Relations and
Media Coordinator
You will strive to achieve a desired image of Enterprise
Systems in media. This requires knowledge and understanding of a variety of media channels as well as social and professional skills necessary for building and maintaining
media contacts. You should possess a strong interest in and
knowledge of Internal Communication, as we find it crucial
to coordinate external and internal activities. You will work
closely with Public Relations Manager and report to Director of Communications.
We expect you to be structured, creative, and to have a
positive attitude. You like to work in a team, while you are
at the same time challenged by taking your own initiative
and driving projects. The ideal candidate has a University
degree in Marketing or Communications or equivalent
(RMI-Berghs, IHM), and is familiar with Ericsson. Current
employment or several years of experience from a similar
environment is a must as well as fluency in English.

• Initiate and maintain relationship with targeted trade media
• Coordinate press activities within the Ericsson Enterprise
Solutions Business Segment and with the Corporate Press
function
• Support Market Regions with press information and
material
• Participate at interviews with Business Unit management
as well as with spokespeople
• Coordinate PR and press activities with internal communication activities
• Plan and implement media training

Contact persons:
Madeleine Chami, phone 08-422 03 6 3 ,
mail: madeleine.chami@ebc.ericsson.se
Lena Hyttsten, phone 08-422 03 17,
mail: lena.hyttsten@ebc.ericsson.se
Susanne Pettersson, Human Resources, phone 08-422 01 02,
mail: susanne.pettersson@ebc.ericsson.se
Send your application marked with Internal C o m m u n i cator alt PR and Media Coordinator to:
Ericsson Business Networks AB
NA/EBC/BEES/HR Helpdesk - Kristina Holm
S-131 89 STOCKHOLM
mail: hr.helpdesk@ebc.ericsson.se

Your responsibilities will be to:
• Establish and coordinate a Public Relations Network within
the Regions
• Manage the relationship with appointed PR agency

Make yourself heard.
ERICSSON
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• I Dina arbetsuppgifter ingår medverkan vid bedömning av nya potentiella leverantörer, förhandling och leverantörsval. övriga arbetsuppgifmed Service Tools menas verktyg som köps in för
ter är att förhandla och skriva avtal, kostnadsuppvidareförsäljning, som bl a Service Point och Service Center använder i reparationsarbetet Funk- följning samt att aktivt deltaga med support till
våra olika utvecklingsprojekt Samarbete med
tionen huvud ansvar är att säkerställa försörjningen av Service Tools genom att vara alert och andra Ericsson enheter och leverantörer är en
ställa krav på såväl interna som externa parter, viktig del av ditt arbete, vilket medför att resor ingår i tjänsten.
för att optimera inköpsarbetet Arbeta aktivt &
Du är affärsmässig, flexibel och arbetar både
långsiktigt med leverantörer för att säkra deras
leveransprecision. Vara den drivande faktorn närsjälvständigt och i team med stark drivkraft Viktigt är att Du är handlingskraftig, har förmåga att
det gäller att söka nya/altemativa leverantörer
till framtida Service Tools. Pä sikt skapa ett glo- ta initiativ, att samarbeta, ta beslut och att skapa
goda relationer. Du bör ha erfarenhet inom inbalt nätverk, där vi har möjlighet att samordna
köp. Din utbildning är gärna civilingenjör eller ciinköpsarbetet av Service Tools.
vilekonom. Alternativt har Du flerårig erfarenhet
inom inköp. Vi förutsätter att du har goda kun• Som inköpare av Service Tools har du möjligskaper i engelska.
het att vara med att forma funktionen från grunden. Vi söker dig med god erfarenhet inom inKontakta: Claes Wiberg, 08-585 317 70. Ansököp/planering, är drivande, stresstålig, målinrikkan: Inköpare - Mekanik KI/ECS/CI/K, Ericsson
tad, god datavana. Akademisk utbildning och
Mobile Communications AB, KI/ECS/HKS Christikunskaper i SAP/R3 är meriterande. Vi förutsätter
na Huet 164 80 STOCKHOLM,
att du behärskar engelska i både tal och skrift
Application.Kista@ecs.ericsson.se.
Kontakta: Henrik Kumblad, 019-58 69 74, 070580 26 60, Jens Berglund, 019-58 49 55, 070520 42 33. Ansökan: Inköpare - Service Tools,
Ericsson Mobile Communications AB, Christina
Hartman, Järsjögatan 9, 692 29 KUMLA.

Du kommer att arbeta i en ung och mycket drivande organisation med ansvar för att resurser
planeras på rätt sätt, tidplaner hålls och att materiatförsörjningsprojekten alltid tänker i termerna
av kostnads- och riskreducering.
Din bakgrund är civilingenjör och/eller civilekonom med dokumenterad projektiedarerfarenhet
Du har lätt för att hantera stora informationsmängder och filtrera ut det viktigaste. Vi ser gärna
att Du är en generalist med förståelse för både
teknikutveckling och suppfyfrågor. Andra viktiga
egenskaper är att Du har lätt för att se helheter
och har fallenhet för att leda folk mot utstakade
mål utan att fastna i detaljer. Dessutom har Du
kunskap och ett intresse för att göra kostnadsanalyser som skall ligga till grund för beslut i inköpsledningen. Kraven är höga, lärandet ännu
högre och utvecklingspotentialen enorm i vår
mycket expansiva organisation.
Kontakta: Pierre Wiggoson, 046-19 30 84, Nicklas Jonsson, 046-19 30 83. Ansökan: Projektledare - Material Supply, HL 00:279, Ericsson Mobile
Communications AB, Personalenheten, 221 83
LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Strategiska inköpare

KONTAKTEN NR 8 2000

Software ansvarar vi för att to 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 Telematic
Solutions inom Ericsson. I samarbete med teknisk utvecklingspersonal och marknadsavdelningen skapar Du självständigt kunddokumentation på engelska för våra produkter. Du ansvarar
också för framtagande av kursmaterial och användarmanualer. Denna roll kräver att Du har dokumenterat goda kunskaper i engelska och en
pedagogisk vana. 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.
Kontakta: Kennet Kjellsson, 0455-39 5248, kennetkjellsson@epk.ericsson.se, Mikael Nilsson,
0455-39 5093, mikael.nilsson@epk.ericsson.se,
Joakim Stenqvist 0455-39 5433,
joakim.stenqvist@epk.ericsson.se. Ansökan:
Technical Writer D, Ericsson Software Technology
AB, Human Resources, Annika Larsson, Box 518,
371 23 KARLSKRONA, job@epk.ericsson.se.

KOMMUNIKATION

ERICSSON SVERIGE AB, STOCKHOLM
Då inköpsveriaamheten inom WCDMA expanderar, behöver vi utöka vår organisation med en
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG
(Revolution Morgondagens lösningar för morstrategisk inköpare inom FC/FS (Frequency GeERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, BORAS
gondagens företag Ericsson Sverige AB är Ericssons marknadsbolag i Sverige. Våra kunder ligPå Boråsfabriken tillverkas huvudsakligen radi- nerating/Frequency Selecting). Komponentom- WEB Master Editor
rådet omfattar bland annat filter, oscillatorer,
ger i framkant när det gäller områdena tele-,
olänkar, antenner till mobiltelefon! och andra
•
We
at
the
Product
Unit
SCSA,
Service
Capabilidatakommunikation och IP, vilket ställer höga
produkter för telekommunikation. MINI-LINK är kristaller, baluner och synthesizers. Leverantörs-ty Servers and Applications, are looking for a wekrav pä oss som snabb leverantör av tjänster,
den största enskilda produkten, en kompakt digi- basen är till stor del koncentrerad till Japan och bmaster to our web CANVAS. For the position as
USA
produkter och lösningar inom dessa områden. VI
tal radiolänk som används som alternativ till kaour webmaster it is essential that you have a well
erbjuder också avancerade konsulttjänster för,
bel vid överföring av telefoni och data. Enheten
developed feeling for what our customers want
framför allt, mobilt internet Våra kunder är opeMaterialadministration förser produktionen med • Som strategisk inköpare kommer du att driva
and experience of building websites within Ericsratörer samt såväl privata som offentliga organimaterial till MINhUNK, radiolänkar för telekom- kommersiella strategier och affärer mot leveranson. Your work will be to maintain and further
sationer och företag i Sverige. Bolaget består av
törer i nära samarbete med produktutveckling
munikation. Nu söker vi en:
develop CANVAS and thereby give high quality
cirka 550 medarbetare med starkt kundfokus
och produktion. Du får totalt inköpsansvar för det
information and excellent support to our many
och huvudkontoret ligger pä Kungsholmen i
specifika produktområde, vilket bland annat omusers within and outside our product unit You
Leverantörsutvecklare/
Stockholm. Människors önskan att kommunicera
fattar marknads- och kostnadsanalyser, leveranwill also be responsible for the development of
mer och bättre år den stora drivkraften. Business
Inköpare
törsval, förhandlingar och logistikupplägg- Det
new web-based applications. Integration with
Consulting har skapat en bransch och just den
krävs
att
du
har
ett
mycket
starkt
sinne
för
affärer,
databases and other web-sites is part of the work
• Arbetet går ut pä att tillsammans med leveranerfarenheten gör att vi kan hjälpa företag och
analytisk
förmåga,
drivkraft
och
förändringsvilja.
as well.
törer genomföra åtgärder för en effektiv materialorganisationer att bli ledande på sin marknad. Vi
Vi förutsätter att du är intresserad av teknik och
försörjning - med fokus pä total cost En stor del
In co-operation with product designers, manahjälper företag att växa in i den mobila världen.
har
en
akademisk
examen,
företrädesvis
civilingav Din tid går åt till förändringsarbete, t e x för att
gers and market representatives you will be the
Vi skapar nya affärsmöjligheter. Vi utvecklar toenjörs-civilekonoms- eller juristexamen. Erfarennå kortare avropstider och bättre metoder inom
driving force and the person who take CANVAS
tallösningar där kundnyttan är i fokus. Vi integreheter av japansk affärskultur är meriterande.
ship-to-line. Enhetens mål är att materiatförsöjone step further to become the main tool for inrar och levererar mobila lösningar. Våra kunder
ningen ska vara helt förbrukningsstyrd. Arbetet
Ansökan: Strategiska inköpare - FG/FS, ref nr:
formation retrievel and distribution. The position
har behov av de senaste mobila lösningarna,
kräver att Du är driftig, ser till helheten och att Du
R/H1539.
requires competence and good knowledge in sesom finns i något av våra fokuserade segment
gillar att arbeta mot klara mål. Likaså att Du har
veral of the areas of HTML, Solaris, Netscape, LeBank & Finans, Resor & Transport Media & UnStrategiska HW-inköpare
förhandlingsvana, även pä engelska. Belöningen
wis, Java and Oracle. We are using Netscape, Lederhållning, Offentliga Sektorn samt Industrin. Vi
är ett självständigt omväxlande och utvecklande
wis and Solaris as our platform. The person we
erbjuder intressanta möjligheter att jobba med
inom WCDMA
jobb. Lämplig bakgrund är utbildning på högskoare looking for has a well developed competence
spännande och utvecklande uppdrag. Dessutom
• Dä inköpsverksamheten inom WCDMA expanla eller tekniskt gymnasium samt bred erfarenhet
in web-graphics, communication strategy and Infinns det goda möjligheter till kontinuerlig komderar, behöver vi utöka vår organisation med
av arbete inom näringslivet
ternet/Intranet
petensutveckling. Du kommer att jobba i teknistrategiska inköpare inom mikroelektronik. Prokens framkant inom Ericsson. Har du lust vilja
You might have a formal degree in web-design
duktområdet omfattar komplexa elektronikkomoch förmåga att tillsammans med resten av
and can show examples of your earlier work with
Kontakta: Roger Gross, 033-179921, Peder Berponenter baserade pä kisel och innebär nära saEricsson utveckla tjänster som världen aldrig har
layout conceptual design, web-structures and
tilsson, 033-9860. Ansökan: LEVERANTÖRSUTmarbete med design. Leverantörsbasen finns utskådat tycker vi att du ska fortsätta att läsa.
mufti-media applications. You are a skilled user
VECKLARE/1NKÖPARE, Ericsson Microwave
spridd över hela världen med störst koncentraof layoutprograms, web-editors and PCs. You are
Systems AB, Personalenheten, Box 22150, 504
tion i USA.
creative, flexible, accurate, have broad social
12 Borås.
Som strategisk inköpare kommer du att driva
Front-end konsulter
competence, organized, good at presenting inforkommersiella strategier och affärer mot leveranmation, are independent and driving but enjoy
•
Vill du arbeta med Internet och Mobilitet med
törer i nära samarbete med produktutveckling
team work. And of course! You share our interest
fokus på användarvänlighet gränssnitt och sluERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
och produktion. Du får totalt inköpsansvar för att
in new technologies and digital media. We offer
tanvändare? Har du erfarenhet av någon/några
MOLNDAL
specifikt produktområde, vilket bland annat omyou a high degree of freedom in your work, variav dessa roller? Projektledare, Kommunikatör, Infattar marknads- och kostnadsanalyser, leveraned tasks and an interesting environment
formationsarkitekt Webb-designer, Pedagog/UtInköpare konsulter
törsval, förhandlingar och logistikupplägg. Det
bildning, HTML-programmerare.
Inköpsavdelningen inom mikrovågskonstruktion krävs att du har ett mycket starkt sinne för affärer,
Vi behöver nu förstärkning inom tjänsteutveckContact: Jan Hallberg, +46 8 681 1191, jan.hallsöker kvalificerad inköpare av konsulttjänster. Duanalytisk förmåga, drivkraft och förändringsvilja.
ling när det gäller kommunikationslösningar inVi förutsätter att du är intresserad av teknik och
berg@era.ericsson.se, Gabriella Gerdin-Borja,
kommer att jobba mot alla enheter på Ericsson
om Internet Intranet Extranet och mobila löshar en akademisk examen, företrädesvis civiling+46 8 719 7930, gabriella.gerdinMicrowave Systems AB.
ningar. Vi är ett gäng som hjälper Ericssons kunenjörs-civilekonoms- eller juristexamen.
borja@era.ericsson.se. Application: WEB MASder att utveckla tjänster runt Internet och mobiliTER/EDITOR, Ericsson Radio Systems AB,
• Din uppgift blir att tillsammans med projekt-,
tet Har du följande egenskaper? Är du social,
SG/ERA/LU/HS Marie-Louise Rogsäter, 164 80
Kontakta: Lars Norden, 08 - 404 92 01,
produktledning och marknad ansvara för utveckkommunikativ, kreativ, drivande och har lätt för
Stockholm, marielars.o.norden@era.ericsson.se.
Ansökan:
Strateling, strategier, arbetssätt med mera, mot våra leatt jobba i team, behärskar engelska i tal och
louise.rogsater@era.ericsson.se.
giska
HW-inköpare
inom
WCDMA,
ref
nr:
verantörer av konsulttjänster. Arbetet innebär anskrift samt en relevant akademisk utbildning,
R/H1540, Ericsson Radio Systems AB,
svar för det dagliga inköpsarbetet förhandlingar
skulle du passa mycket bra hos oss. Har du desKI/ERA/R/HS
Inger
Holmgren,
164
80
STOCKoch marknadsbevakning, så att vi på ett tidigt stasutom erfarenhet av att jobba som konsult är det
ERICSSON
SOFTWARE
TECHNOLOGY
AB,
HOLM,
ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se.
dium säkerställer att vi når optimal totalkostnad.
en fördel. Läs mer om oss på
KARLSKRONA
Du ska ha ett starkt sinne för affärer och som
www.ericsson.se/businessconsulting och
person är du initiativrik, drivande och utåtriktad.
http://consurting.ericsson.se
Technical Writer
Du bör ha någon form av högskoleutbildning och
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
gärna erfarenhet av inköp/projektledning.
LUND
Ericsson Software Technology AB utvecklar produkter och tjänster med den senaste tekniken in- Kontakta: Ase Sköld, 070-592 51 96, Björn Graom mobiltelefoni, företagskommunikation och nath, 08-568 619 42. Ansökan: ESE Front-end
Projektledare
Kontakta: Jonas Carlsson, 031-747 1047,
programvaruteknik. Vi är ett ungt och expansivt Konsulter, recruitment@edtericsson.se.
jonas.carlssonSemw.ericsson.se. Ansökan: InköMaterial Supply
företag med ca 800 anställda. Huvudkontoret
pare konsulter, ref nr 00-130, Ericsson Microwave
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, finns i Karlskrona men vi har också kontor i RonSystems AB, Personal och Organisation, 431 84
säljer och marknadsför mobiltelefoner över hela neby, Malmö och Sundbyberg samt en distansar-ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA
MÖLNDAL, jobs@emw.ericsson.se.
världen. Till vår inköpsorganisation i Lund söker betsplats i Kalmar. Vårt företag ingår i nätverket Interest for Mobile Internet is booming and EricsTelecomCity, som består av 30 växande IT- och son is leading the way! Today, approximately
vi en projektledare. Vill Du arbeta med projektledning för framtagning av Ericssons nya mobil- telekomföretag i Karlskronaregionen. På affär- 4,000 persons throughout Ericsson are helping
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
telefoner? Vill Du vara med och skapa industri- sområdet New Solutions finns förutom Wireless create our WCDMAAJMTS solutions. But this is
KISTA
Telematics även produkter för att positionsbe- just the beginning: by 2004 we foresee needing
historia? Då skall Du söka detta utmanande
stämma mobiltelefoner, Research S Innovations at least 20,000 dedicated co-workers, people
jobb!
Inköpare - Mekanik
och Integration av Ericssons WAP gateway. Tele-who want to be at the center of the action. Let's
motik år när maskiner talar med andra maskiEricsson Segment Consumer (SC) utvecklar och
find out if your talents match our needs. First
• Du kommer att ansvara för projekt som har till
ner. Detta kan vara coh-maskinen som talar om Customer Projects WCDMA (ERA/LY) is the promarknadsför mobiltelefoner över hela världen.
uppgift att dels hitta leverantörer på nya teknoloatt den behöver fyllas pä eller får veta att den
ject office focusing on the first customer impleTill vår Sourcing Inköpsenhet i Kista söker vi en
gier, vilka ska utvärderas och dels säkra kapacitet
ska ändra priset, elmätaren som rapporterar in mentations, with commercial start in 2001. Join
inköpare för Mekanik. Som mekanikinköpare på och kvalitet för material till alla prototypbyggen
förbrukning, kopiatorn som rapporterar använd- us in this challenging race! For more information,
SC kommer Du att ansvara för upphandling av
och till den kommande volymtillverkningen. Du
ning samt papper och tonemivä. Marimoden för visit our intranet site at
Ramar, Antenner och Batterier till de termiblir härmed ansvarig för alla Material Supply relatelematiklösningar väntas omsätta miljardbehttp://wcdmasystems.ericsson.se
nalprodukter vi utvecklar i Kista.
terade frågor, från konceptstudie till dess att vi
lopp bara i Sverige inom ett par är. På Ericsson
har en telefon som går i stabil volymproduktion.

Editor/Journalist
• Your main responsibility will be to manage a
fast news flow for various target groups and
channels, but you will also participate in other internal communication projects. Networking with
other editors and information providers in various countries is an important part of your work.
We believe that you meet the following criteria:
Have experience of editorial work. Are a skilful
writer and fluent or close to, in English. Have
education and experience in journalism/communications. Have the drive to find the "right" news,
a genuine interest in our operation and the ability to tie "everyday news" to our long terms objectives. Have a genuine interest and skills in layout
and graphics. Good knowledge of web design
and publishing tools. Being a photographer
won't hurt. Have excellent social skills and are
service minded. Enjoy working in a growing
network organization.
Contact: Anna Carin Johansson, +46 8 40
48632, anna-carin.johansson@era.ericsson.se.
Application: EDITOR/JOURNALIST, Ericsson Radio
Systems AB, UH Towa Raak, 164 80 STOCKHOLM,
towa.raak@era.ericsson.se.

KVALITET
ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB,
KARLSKRONA

Process Manager
Operational Development är en enhet inom Eicsson Software Technology AB som ger support till
företaget bland annat inom områdena processförbättringar och spridning av erfarenheter och
good practice.
• Som Process Manager har du det övergripande
ansvaret för företagets processportfölj. Det innebär bland annat att koordinera våra processutvecklings- och processförbättringsaktiviteter, se
till att våra processer täcker behovet i TTM- och
TTC flödena och hålla samman nätverket av processägare och processutvecklare. Process Manager skall också supporta våra processägare och
processutvecklare i deras dagliga arbete.
Vi vill att Du har erfarenhet inom mjukvaruutveckling och processhantering. Du behärskar
engelska i tal och skrift och har lätt för hantera
andra.
Kontakta: Mikael Svensson, 0455-395 942, 070310 5942, mikael.l.svensson@epk.ericsson.se.
Ansökan: Process Manager, Ericsson Software
Technology AB, Human Resource and Administration, Box 518, 371 23 Karlskrona,
Job@epk.ericsson.se.

ERICSSON MICROELECTRONICS AB, KISTA
Ericsson Microelectronics utvecklar, tillverkar och
marknadsför mikroelektronik-komponenter och lösningar för telekompapplikationer. Blandprodukterna finns komponenter för trådlös överföring och fasta nåt samt DC/DC-omvandlare. Antalet anställda är 1600 personer. Opto Electronics Products en enhet inom Ericsson Microelectronics, har med mer än 20 års erfarenhet av
fiberoptiska produkter en stark position på marknaden. Som leverantör av högkvalitativa optoelektroniska sändare och mottagare förser vi
världsledande företag med en kostnadseffektiv
kommunikationsteknologi.

Kvalitetsingenjör
• Enheten Process och Kvalitet driver utvecklingen av avdelningens verksamhetssystem och samordnar kvalitetssäkringsarbetet. Arbetet innebär: Samordning av enhetens produktkvalitetsarbete. Underhålla och initiera förbättringar av kvalitetssäkringsprocessen. Ansvara för upprättande
av övergripande dokumentation och metoder rörande kvalificering och periodisk provning. Ha en
samla bild av kundernas krav inom kvalitetssäkringsområdet samt säkra att dessa krav uppfylls.
Ta fram statisktik och följa trender för produktkvalitet. Delta i produktgranskningar och releaser
för att säkra produktkvalitén. Ha god kännedom
om tillförlitlighet och metoder inom kvalitets-säkringsområdet
Vi söker Dig som är civilingenjör, helst med inriktning elektroteknik eller fysik. Du är självständig, initiativrik och ansvarsfull. Erfarenhet av tillförlitlighet och kvalitetssäkring är meriterande.
Att Du behärskar engelska i tal och skrift är ett
krav. Eftersom arbetet innebär många kontakter
inom företaget bör du ha intresse av att arbeta
med människor. God samarbetsförmåga, analytisk förmåga, noggrannhet, flexibilitet samt förmåga att driva/motivera andra är viktiga egenskaper för denna tjänst
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• Inom Opto Module Production arbetar vi med
montering och test av fiberoptiska moduler. VI
hanterar hela flödet från chipmontering, modulmontering och test till leverans av färdiga produkter. Vi är i en kraftig expansion med många
nya produkter och målet är att bli en World Class
Production Unit Detta ställer krav på en bra uppERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG
byggd kvalificeringsenhet
Som kvalificerare kommer Du att ansvara för
Quality Auditor
att planera och utföra kvalificeringstester och peImplementation Development within Radio Base
riodisk provning. Du kommer att arbeta i gränssStation CSM are searching for new persons to
nittet mellan produktion och konstruktion och
join our group. We are working with quality asdelta i produktutvecklingsprojekt Nyckelord som
surance of subcontractors for delivery of implepassar in på Dig som person är noggrann och
mentation services such as Engineering, Installatidsfokuserad. Du bör minst ha tekniskt gymnation and Test The concept is named Authorized
sium och tidigare erfarenhet av att ha arbetat
Service Partner, ASP. QA-Base system is the officimed test/provningsverksamhet
al program for inspections of the workmanship
ofinstalled Radio Base Station sites for CSM,
TACS, NMT, PDC, AMPS and D-AMPS. The inspec-Kontakta: Ulrika Altsten, 08-757 49 16, Helena
Ahlsten, personal, 08-757 46 87. Ansökan: Ref.nr
tions cover the complete site from the Antenna
00/026-Kvalificerare, Ericsson Microelectronics
system down to the earthing system including SiAB, cvmicro@ eka.ericsson.se.
te Engineering, Mini-Link 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
MARKNAD
world-wide. Today there is QA-Base activities in
about 50 countries. QA-Base system is part of
the Authorized Service Partner concept that is a
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, TELEFONPLAN
part of the TTC Global project and is being rolled-out worldwide on our local companies.
Product Marketing Manager
Kontakta: Ulla Gustafsson, 08-757 45 98, Helena
Ahlsten, personal, 08-757 46 87. Ansökan: Kvalitetsingenjör-Ref.nr 00/016, Ericsson Microelectronics AB, CVmicro@eka.ericsson.se.

petence steps through to full competence managed services We need product marketing which
can clearly create and demonstrate value propositions to customers and which encourage our
Key Account Managers to sell. The main responsibilities of the role are: Education Concept Creation and Pricing. Service Packaging. Market
Communications. Sales Support
• The right person needs a good blend of creativity with a practical outlook. You should have
good experience using/creating Marcoms. An understanding of the capability of the internet in
creating business advantage would be useful.
You will be entrepreneurial and customer focussed from having worked with customers before.
You have a talent for making business proposals
and concepts real to people and translating them
into business cases. You are motivated by sales
and are excellent at making presentations.
Previous experience of the education or services
industry would be an advantage.
Contact: Mikael Ungerholm, +46 8 719 5158.
Application: Product Marketing Manager, Ericsson
Radio Systems AB, HF/ERA/GHS Inger Pettersson, 126 25 STOCKHOLM,
lnger.pettersson@era.ericsson.se.

• 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 solutions on recognized defects in the field. Medical and physical licensed to climb in
Towers/Masts and work on high heights. You
should also be able to write and speak English.
The person we are looking for should after training be able to: Make workmanship audits
worldwide, including evaluation of the results
and making the reports. Perform workmanship
quality audits courses in ERA or at Ericsson companies abroad. Working with administration of
the system and the global results reported from
the Ericsson MU:s worldwide. Participate in our
daily work with improving the quality for the
systems and related processes for RBS implementation.

Established in June 1999, Ericsson Services is the ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
new name for service excellence within Ericsson,
a Business Unit in the Network Operators & SerTekniskt säljstöd till OS
vice Providers segment Ericsson Services combi- Cellular Transmission System (CTS) är ett afnes the best elements of OS's service unit
färssegment inom Ericsson Radio Access AB. Vi
network to create a single focused organization.
erbjuder kompletta transmissionssystem för alla
The result a dynamic resource which aims to
mobila tillämpningar. Systemen ökar utnyttjanbuild on our impressive sales growth and maxidegrad av infrastruktur och ger ökad kontroll,
mize business opportunities well into the new
flexibilitet och tillförlitlighet För att kunna möta
millennium. To find out more about this new forkundernas krav på snabba lösningar krävs självce in service solutions please visit our website at:
ständiga och kunniga medarbetare. CTS består
http://networkoperators.ericsson.se/services/
för närvarande av 80 personer och nu behöver
Reporting to Ericsson Education - Marketing
vi utöka vår personalstyrka med ytterligare perand Sales (ERA/CF/BD), the Product Marketing
sonal.
Manager will work as part of a small team with
regional sales support responsibilities for parts
of the EMEA region. This purpose of this role is to • Du kommer att arbeta med tekniskt säljstöd
gentemot kund och marknadsenhet i form av ofidentify where customer value can be created,
fertarbete, presentationer, studier och tekniska
create it within our portfolio or offering and supfrågor. Du kommer också att på konsultbasis
port the sales process. Ericsson Education is no
stödja implementionsprojekt med planering och
longer just selling training courses, we offer comdesign av transmissionsnät

Contact: Matz Andersson, +46 8 757 1102,
matz.andersson@era.ericsson.se, Bertil Norlander, +46 8 757 0216, bertil.norlander@era.ericsson.se, Johanna Ros, +46 8 585 338 74, johanna.ros@era.ericsson.se. Application: Auality Auditor, Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, ingegard.pettersson@era.ericsson.se.

Ericsson Utvecklings AB söker:

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

Quality Manager
• You will be responsible for managing and developing a Quality unit to support the Sourcing
organization. You will cover quality matters including measurement and follow-up of performance, quality assurance, vendor development programmes and operational development. You
should have previous experience in this area
coupled with commercial awareness.
We expect you to be used to defining requirement specifications and be experienced in project management Knowledge of Ericsson would
be very valuable.
You should be a good problem solver with the
ability to work independently or as part of a
team. Your command of the English language
should be excellent. Good social skills are required.
Contact: Christer Ohlsson, +46 8 757 1373,
christer.c.ohlsson@etx.ericsson.se. Application:
QUALITY MANAGER, Ericsson Radio Systems AB,
LV/HS Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM,
kerstin.almblad@era.ericsson.se

ERICSSON MICROELECTRONICS AB, KISTA

Kvalificerare
Opto Module Production Quality Ericsson Microelectronics är leverantör av mikroelektronik i
världsklass för tillverkare av tele- och datakommunikationssystem samt mobiltelefoner. Produktsortimentet omfattar mikroelektronikkomponenter för trädlösa tillämpningar, bredbandskommunikation, fast access för kommunikation
via optisk fiber samt DC/DC-omvandlare. Med
en global utveckling, produktion och säljarkår är
Ericsson Microelectronics en ledande leverantör
av produkter som möter kraven på större
snabbhet, bandbredd och mobilitet vilket krävs i
den nya telekomvärlden.

Ansvarsfull hacker!
Finns du?
Vi söker en social och kreativ programmerare med känsla för leveranser.
Din arbetsuppgift är att som programmerare tillhandahålla en fungerande
design och leveransmiljö åt dina arbetskollegor.
Vi tror att du har några års erfarenhet
av programmering i Plex eller C och att
du behärskar Unix och Perl eller liknande
skriptspråk. Du kan ha erfarenhet av att
utveckla i ClearCase eller annat revisionshanterande verktyg och förmodligen
känner du lust att realisera dina idéer om
hur programutveckling bör utföras. Vi
erbjuder dig den möjligheten.
Du är en glad och utåtriktad person
med många kamrater trots att du gärna
jobbar mycket. Du tar gärna på dig
ansvarsfulla uppgifter och känner till—
fredställelse i att lära andra. Du är högskoleutbildad och får saker gjorda. Du
trivs i en internationell miljö.
Vi är en designsektion som programmerar i SDL i en ClearCase-miljö och vi
utvecklar idag programvara för ATManslutning på vår AXE-plattform. Vi
arbetat tillsammans med vårt designcenter i Italien. Vi finns i Älvsjö med goda

kommunikationer, endast åtta minuter
från Centralen.
Med vår erfarenhet och din inställning kan vi tillsammans utföra framtida
stordåd.
Kontaktpersoner:
Håkan Amsberg 08-727 49 58
hakan.amsberg@uab.ericsson.se
Jan Eriksson 08-727 43 16
jan.eriksson@uab.ericsson.se
Sänd din ansökan per post eller e-mail
märkt Ansvarsfull hacker! till:
Ericsson Utvecklings AB
Birgitta Friis, ÄL/UAB/P
Box 1505, 125 25 Älvsjö
birgitta.friis@uab.ericsson.se

Make yourself heard.
ERICSSON
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Du som söker har minst 4-årig tekniskt gymnasium, gärna teknisk högskola, linje E, F, Y eller D.
Ett plus är tidigare erfarenhet av transmissionsnäts-frågor och god kännedom om
mikrovågslänkar och dess egenskaper. Som person är du självgående, initiativrik och har lätt att
samarbeta med andra.
Kontakta: Lene Hald, 08-585 33 417, Madeleine
Koch, personal, 08-757 17 49. Ansökan: Tekniskt
säljstöd till CTS, Ericsson Radio Access AB,
KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG
Service Capability Server Applications Product
Marketing and Sales Support is responsible for
the professional support and marketing of today's intelligent networks and the future 3.rd Generation IN nodes towards the different
BU's/MU's. We are actively promoting our open
system solutions across all established standards
(GSM,TDMA,CDMA,UMTS,wireline). We are now
looking for ambitious people to help to extend
our leading postion globally.

JOBBNYTT
MA product units for content and delivery dates.
You will establish the contracts, monitor the progress and manage changes and deviations.

Launch Project Manager
• You plan, execute and monitor all the activities
needed for a successful deployment of the product or release. Your task is to plan, execute and
monitor a launch project with participant from
various units.

Project Coordinator
• You assist the project manager in managing
the project You facilitate international meetings,
organise the project homepage, plan project training and follow up on project action items.

Regional Product Manager
• You support the marketing group in their activities towards the Market Units regarding product
management questions.
Contact: Erik Strömberg, +46 8 585 30587, Per E
Johansson, +46 8 764 1783, Andy Swainson ,
+46 8 585 331 56. Application: Do you want to
be in the lead of the telecom evolution for
Americas?, Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/AH/R HR Helpdesk, 164 80 Stockholm,
HR.Helpdesk@era.ericsson.se.

Sales Support
• To our Sales Support Unit we are looking for
people to work with all standards, like UMTS,
GSM, TDMA and wireline with our internal and
external customers. We are responsible for sales
support towards our local companies and account teams. The Sales and Support position is
responsible for the success of SCSA products and
soultions for the countries assigned. To actively
promote PU SCSA products to customers but also to the local company to ensure proper priority,
visibility and competence level. He/she will also
be the Product Unit's best generalist in both
technical and commercial issues in order to support tender, offers. Finally, based on direct customer contact the Sales Support Manager will
identify to the PU key product requirements that
can generate significant new business opportunities for the PU.
Main tasks will be to support in offers and tenders, customer presentations, demo and trade
shows and to develop business cases. We will
work in a Core three concept to ensure the best
possible support Candidates for the position
should have a university degree or similar and
experience working with technical and commercial sales support in a fast moving high-tech environment. It is essential that you are used to work
independent and self-motivated. Working with
customers in an international environment communications skills as well as mastering the English language is essential.
Contact: Monika Gadhammar, +46 8 719 91 54
or +46 70 543 0530,
Monika.Gadhammar@era.ericsson.se. Gabriella
Gerdin-Borja, +46 8 719 79 30, gabriella.gerdinborja@era.ericsson.se. Application: Sales Support
- Product Marketing, €ricsson Radio Systems AB,
SG/ERAAU/HS Marie-Louise Rogsäter, 164 80
Stockholm, marielouise.rogsater@era.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 market leaders for wireless and
services based on D-AMPS/AMPS. Today, over 50
% of the world's wireless subscribers are served
by TDMA systems. The Product and Market Introduction department's task is to ensure Products
are introduced in our market in a way that makes customers and market units pleased.

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB, NACKA
STRAND

Strategic Pricing
The unit Strategic Pricing within Channel Sales
and Marketing is responsible for driving pricing
and licensing on a strategic level as well as coordinating the administrative flow of prices in close
cooperation with the Product Units, Regional offices, E-business - Sales Tools and the Supply
Chain. As pricing and licensing is becoming increasingly important we need to fill a new position in the group. You will be part of a small core
team operating in a wide international network
of people involved in pricing related functions.
Your role will include involvement in many areas
such as; Practically handle information and administration for prices in the systems, e.g. to produce price lists for our sales partners. Secure the
communication flow with our Product Units,
Channel Management/Regional Offices and
Supply Units in the pricing process. Review prices
on a continuous basis regarding market values
and sales impact related to existing and new price levels. Being the Pricing representative in different projects e.g. for new products, support
systems and business management Planning
and implementation of pricing/licensing strategies and structures. We expect your level of responsibility in these areas to grow over time with
a potential for international assignments for the
right candidate.

• The person we are looking for should have a
Degree in Business Administration or equivalent.
As working in the pricing group you need to enjoy working both with figures and people. Personal skills required are customer orientation, analytical skills, a structured and methodical approach to work with a strong ability to drive and deliver results. The ability to adopt to change in a
fast developing environment is useful. Fluency in
English is necessary and any additional language
is valuable since your contacts will be global.
Contact: Jan Lerner, +46-8-422 0967, jan.lerner@ebcericsson.se. Susanne Pettersson, Human Resources, +46-8-422 0102, susanne.pettersson@ebc.ericsson.se. Application: Strategic
Pricing, Ericsson Business Networks AB,
NA/EBC/BEES/HR Kristina Holm, S-131 89
STOCKHOLM, HR.Helpdesk@ebcericsson.se.

MANAGERS
Are you ready for challenge? Our scope and our
mission S vision are demanding that we increase our team with a number of people. You
should apply to us if you want to work, with new
exciting technology from various product units,
with highly skilled project teams and organisations, with international contacts and our global
markets Your general background may vary, you
may have previous experience from international
markets, customer contacts or SW/HW design
and you: appreciate the contacts with the different organisations and cultures, are a leading
team player enjoying a dynamic international
environment, have a strong interpersonal and
communication skills, master spoken and written
English, are result oriented, have experience in
encouraging and supporting teams.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Channel Marketing
Manager
Ericsson Mobile Communications AB develops,
sells and markets mobile phones around the
world. We are looking for a Channel Marketing
Mangager based in Lund. You will be part of a
creative team with the following tasks: To drive
and implement the current and future challenges within the area of channel and web marketing. Participate in development of global projects. Work with MU in order to enhance competence within the field of channel marketing as
well as implement the projects in the different
markets.

Release Project Manager
• You play an important role to lead the business unit's development both during the design
but also in the launch of the new system release.
Our business unit is responsible to contract TD-

• You are a person with good insights in marketing but also with a strong business drive. Finding
and working with the correct and necessary information is a key factor in order to succeed in the

project. We believe that you have strong management skills and is able to run several issues and
projects simultaneously. You are strongly result
oriented, enthusiastic and co-operative. You need
to be verbally communicative, primarily in English.
Your academic qualifications are bachelor in
Economics or Business administration with a few
years of documented experience in this area.
Contact: Camilla Lindeberg, 046-19 41 47. Application: Channel Marketing Manager, FH 00:011,
Ericsson Mobile Communications AB, Personalenheten, 221 83 LUND,
personalenheten@ecs.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Director Marketing
PU Accessories is a Product Unit within the Ericsson Consumer Segment The Product Unit is responsible for the performance of the Ericsson
portfolio of mobile phone accessories. The dynamic global market for accessories is showing
strong growth and many opportunities, which
Ericsson Accessories intend to exploit The Swedish part of the PU organisation is now being
concentrated to Lund. At this time our Marketing
Director has decided to take on other challenges
within the Ericsson group, why we are seeking
for his replacement The Marketing Director reports to the General Manager Accessories and is
a member of the Accessories Management
Team.
• The Marketing Director will have a group of
approximately five people reporting to him/her.
The Accessories global marketing function supplies the regional sales and marketing organisations
with marketing materials and tools in two main
areas. First Market Support, which entails
securing product packaging, product brochures,
product posters, and product manuals. Secondly,
Channel Marketing, which includes driving and
developing newsletters, special packaging, media
& POS photos, product portfolio brochures, and a
variety of other channel marketing projects.
Candidates interested in this position must have a minimum of five years of relevant work experience. They must also be fluent in English and
willing to travel internationally.
Contact: Per Aspemar, +46 8 404 3678,
per.aspemar@ecs.ericsson.se. Christer Wassborn,
+46 8 404 5183, christer.wassbom@ecs.ericsson.se. Application: Director Marketing - PU Accessories - GH 00:604, Ericsson Mobile Communications AB, Human Resources Department 221
83 LUND, Sweden, personalenheten@ecs.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Strategic Pricing Manager
The mobile market is rapidly moving into "Third
Gear" (3G). The task for Marketing & Launch at
BMOG is to globally market GSM, GPRS, EDGE
and UMTS. We provide a complement to product
marketing by adding a systems and commercial
view. This is achieved by excelling in market strategy, generic market analysis, generic operator
business cases, value argumentation, price strategies & models, marcom S PR, events, market
launch and FOA strategies.
• We are today a team of 5 people working with
strategic pricing within the department Pricing
and Business Cases (ERA/LF/P) with the primary
task to develop GSM/3G systems price models
and strategies as well as to run customer pilots
and workshops. Your key tasks will include price
modelling and price strategies for solutions and
systems within GSM and 3G systems. You will be
in close co-operation with Key/New Account Management organizations worldwide and Product
Marketing functions.
The right person should have a Master degree
in engineering and/or business, and at least 2-3
years experience within the data/telecom industry. Experience from working with customers
is highly appreciated. The position requires power of initiative, perseverance and goal-orientation as well as ability to work in a high pace environment We are working globally therefore fluency in English, both spoken and written, is required. Personal development and attractive career possibilities are key elements in our offer to
you. The position is open for both local employment and international assignments.
Contact: Thua Gunell, 08-40 42 372, Thua.gunell@era.ericsson.se. Application: Strategic Pricing Manager - LF/PM, Ericsson Radio Systems
AB, KI/ERA/LFHS Ann-Britt Stillberger, 164 80
Stockholm, ann-brittstillberger@era.ericsson.se.

KONTAKTEN NR 8 2000

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Customer Support Services (CSS) is one of several Shared Product Units within Ericsson Services,
a Business Unit within Segment Operators. We
have just closed our books on the most successful year to date. A new job opportunity at Customer Support Services.

Project Manager
• To our department Service Marketing within
the Service Product Unit SPU Customer Support
Services, we are looking for a Project Manager to
join our small but effective Marketing team.
You will ideally be a qualified marketing communication professional and have experience of
handling a range of communication projects.
Your English must be fluent as you will be working in a multicultural environment with a great
deal of international contact You should feel at
ease communicating with a variety of media as
well as liaising with external agencies. Much of
your work will involve participating in cross-functional teams together with your marketing colleagues within our SPU and at BU level.
You enjoy being part of an environment where
team working is essential and sometimes you
thrive on tight deadlines. Experience of working
with Intranet is a definite advantage. This is an
exciting time to join us, so if you feel you can make a genuine contribution to our team, get in
touchl
Contact: Michael Rotter, +46 8 585 317 33, Michael.Rotter@era.ericsson.se. Lennart Neujd, +46
8 40 465 41, LennartNeujd@era.ericsson.se. Application: MARKETING COMMUNICATION, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/GH vlveka Viklund, S - 164 80 STOCKHOLM,
Viveka.viklund@era.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 Sverige AB:s kunder ligger i framkant
när det gäller områdena tele-, datakommunikation och IP. Det ställer höga krav på oss som
snabb leverantör av tjänster, produkter och lösningar inom dessa områden. Våra kunder är
operatörer, samt såväl privata som offentliga organisationer i Sverige. Företaget 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.

Solution Manager
• På kundenheten Operatörer söker vi efter Solution Managers som vill utvecklas tillsammans
med Ericsson Sverige AB och våra operatörskunder. Den närmaste tiden är full med nya affärsmöjligheter som behöver ytterligare resurser,
främst inom följande områden: UMTS, Fasta
bredbandsaccesser, Datacom. Som Solution Manager kommer Du att arbeta i team tillsammans
med Account Manager och Projektledare enligt
Core 3 modellen. Förutom god teknikkompetens
erfordras att Du har ett väl uppbyggt kontaktnät
inom Ericsson och dokumenterad god samarbetsförmåga. Eftersom Du kommer att delta i försäljningsprocessen som tekniskt ansvarig förutsätts god social kompetens, initiativförmåga och
presentationsvana. Tidigare erfarenhet av försäljningsverksamhet är ett plus.
Vi söker Dig som inte är rädd för nytänkande
kunder och ny teknik. Låter ovanstående intressant? Tveka i så fall inte att ta kontakt med oss så
snart som möjligt
Kontakta: Thomas Bergstrand, 08-579 181 09,
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 RADIO SYSTEMS AB, KISTA

WISE(tm) Project Manager
Do you wish to work within the booming business of mobile Internet? Wireless Internet Solution (WISE(tm)) is a programme, defined by
Ericsson, intended to help GSM operators provide new data-related solutions in their GSM
networks. WISE(tm) integrates GSM and Internet
products and technologies into a range of solutions, which extend and enhance the mobile
user's access to Internet services.
• We are now looking for a project manager
who will develop these solutions, based on existing products and services. As a project manager

for WISE(tm) you will take on the exciting challenge of being fully responsible for planning, executing, following-up, and finishing all activities
needed to bring a solution to the market. The time allocated for each project is 4-6 months, and
you should be able to handle and control several
projects simultaneously, he scope of your work
will be: Setting up a project team to develop a
solution. Running the project and be the responsible for the results. Co-ordinating market activities for the solution, including announcement
launch and release for the solution. Collecting requirements from Ericsson Local Companies for
future solutions. You will also be involved with
marketing activities of the solutions which include project presentations, presentations towards
Market Units, and presenting the solution at international fairs and events.
You should be extremely outgoing, independent and result oriented. As a candidate you
must also have: Experience of Project Management Strong leadership competence. Good English skills, both written and spoken. The candidate should have an academic degree such as MSc
or equivalent Experience from GSM and datacorn is preferred but not a requirement The work
will include contacts with markets outside Sweden. Thus, you should be available for travel.
Contact: Bo Maurin, 08-585 339 98,
bo.maurin@era.ericsson.se. Per Höglin, 08-757
11 03, per.hoglin@era.ericsson.se. Fadi Pharaon,
08-757 56 07, fadi.pharaon@era.ericsson.se. Application: WISE - PROJECT MANAGER, Ericsson
Radio Systems AB, KI/ERA/LH/S Ewa Strandendahl, 164 80 Stockholm,
ewa.strandendahl@eraericsson.se.
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Regional Technical Sales,
TDMA,
Regional Technical Sales,
GSM/TDMA
• As a technical sales person you will be the famous "spider in the web", working towards
customers as well as NAM/KAM/Business Management always in the center, always on the leading edge. This position includes following tasks:
Help local account management organisations
outside Latin America and USA with operational
sales support, including customer presentations.
Support our Regional Sales Centres in Latin
America and USA whenever needed. Be the PU
main contact person towards our TDMA PrePaid
User Group as well as be the PU Single Point of
Contact for the Marketing Sub group. Developing
sales strategies for TDMA PrePaid together with
the rest of the team. Representing Ericsson at exhibitions and conferences.
We are looking for a senior person, preferrabfy
with knowledge from TDMA technical side, but
with a commercial profile. If you have PrePaid experience that is of course a plus. You have worked some years for Ericsson, maybe as SPM,
OPM, LPM or Business Manager, and have a
good contact network. We believe you have an
M.Sc (Industrial Engineering & Management or
equivalent), are fluent in English (Spanish is a
plus). The work includes some travelling. You are
an ambitious, outspoken, persistant creative person with social skills that like to work in a small
team with a lot of fun and a lot of workl

Value Argument, Business
Case Analyst

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB,
SUNDBYBERG

• We need someone that can lead the work in
identifying the Value Arguments for our different
Ericsson has seen a tremendous growth during
products. This is really a team work, involving all
the last couple of years when it comes to PrePaid
parts of the organisation spanning from SPM, Sasystems. Ericsson is by far the market leader, and les, Competitor analysis, Operations to Pricing,
IN based PrePaid is booming. PrePaid is today
Business Management/KAM/NAM organisation.
main focus for the operators! Therefore a sepaYour tasks will mainly be to lead the work in
rate Product Unit was formed during last sumidentifying the Value Arguments, including: Lead
mer, officially reporting to BMOG. Our portfolio
workshops defining Value Arguments for existing
consists of both CSM based and TDMA based
and new products. Make business cases to supPrePaid systems We now need to further stport our Value Arguments. Make sure our Value
renghten our forces, and are looking for creative,
Arguments are present in our sales material
ambitious, outgoing salesmen and -women that
(working together with Product Marketing for TDwants to join us in our success! We have three
MA and GSM). We are looking for a senior person
open positions in Stockholm: Technical Sales, TD- with a lot of initiative and drive, and with an anaMA Value arguments, business case analyst
lytical interest.
Web master
We believe you have worked with business cases before, maybe towards operators directly,
We have two open positions at our Regional
and that you understand the operators situation
Centre in USA Dallas:
with deregulation, UMTS around the corner and

PrePaid subscribers becoming 50-90% of the
customer base.
We think you are a great team player with leadership skills. You have worked in the telecom
business for some years, maybe at a local company. We believe you have an M.Sc (Industrial
Engineering & Management or equivalent) or
economical education, and are fluent in English
(Spanish is a plus).

Web Master
• We need someone that can lead the work of
making our Web the most professional and selling Web within the whole Ericsson organisation!
This demands initiative and drive with an eye for
graphical design as well as an understanding of
the Market Units way of working and the customer demands. Your tasks will mainly be following: Be responsible for the Product Unit Web
page. Making sure the Web layout is professional,
and the content interesting. Continousry keeping
updated regarding other Web pages (Ericsson internal as well as external) to make sure that the
information around Ericsson PrePaid is correct
and interesting. This demands an interest in the
PrePaid business. Be responsible for the web
part of Product Information Status Card, together
with Product Marketing and our Product EntrtiesWe are looking for a creative person with experience from the telecoms world and an understanding of the environment our Market Units and
our customers work in. Maybe you already today
are working with web design, and have an
education within the area? Or maybe you are an
experienced self learned web expert and excellent project leader?
The most important part is of course your creativity and the artistic touch, but also that you are
persistent alert, structured, social and a good
team player with a lot of initiative and drive. For
further questions regarding this position, please
contact Kaj Jonasson +46 455 395 075

Regional Technical Sales,
USA
• We have regional centres in Latin America and
Asia, and now we are also recruiting Technical
Sales staff to our regional centre in Dallas, USA.
As a Regional Technical Sales person you are responsible for the sales of PrePaid in your region.
Normally, you work towards existing and new
PrePaid customers through the KAM/NAM organisations. You have backup from our central
Technical Sales staff based in Stockholm. We have two open positions, one for TDMA Technical
Sales and one for GSM Technical Sales.
Since we are concentrating on USA for TDMA
PrePaid this year, the GSM person might also
work with TDMA sales on occasions. It is of cour-

se also important to back up for each other when
needed, so the broader knowledge the better!
This position includes following tasks: Sales responsibility for PrePaid GSM or TDMA on the US
market with monthly reporting back home. Help
local account management organisations within
USA with operational sales support, including
customer presentations, offer support etc. Develop sales strategies for TDMA or GSM PrePaid for
the US market Representing Ericsson at exhibitions and conferences within USA.
We are looking for a self driven senior person,
preferrably with knowledge from TDMA or GSM
technical side, but with a commercial profile. If
you have PrePaid experience that is of course a
plus. You have worked a number of years for
Ericsson, maybe as Product Manager or Business
Manager, and have a good contact network. Or
maybe you are out on a similar job right now
with an expiring contract? We believe you have
an M.Sc (Industrial Engineering & Management
or equivalent), are fluent in English (Spanish is a
plus for the TDMA position). The work includes
travelling. The main point is of course your selling
capabilities and your drive, but you should also
be social skilled and like to work in a small team
with a lot of fun and a lot of work! In Dallas, USA.
For further questions regarding these positions,
please contact Lena Beming (home manager) or
Cynthia Heyn (local manager). If you feel tempted by one of the open positions, please contact
us for more information!
Contact: Lena Beming, +46 8 757 0988,
Lena.Beming@era.ericsson.se. Human Resources: Ann-Sofie Hjertsson, +46 455 395 809, AnnSofie.Hjertsson@epk.ericsson.se. US Regional Office Manager: Cynthia Heyn, +1 972 583 2540,
EUSCYHE@aml.ericsson.se. Application: Marketing, Ericsson Software Technology AB, Human
Resource and Administration, ölandsgatan 1, Box
518, 371 23 Karlskrona, Sweden, Job@epk.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Established in June 1999, Ericsson Services is the
new name for service excellence within Ericsson,
a Business Unit in the Network Operators & Service Providers segment Ericsson Services combines the best elements of SO's service unit
network to create a single focused organization.
The result a dynamic resource which aims to
build on our impressive sales growth and maximize business opportunities well into the new
millennium. To find out more about this new force in service solutions please visit our website at:
http://ericssonservices.ericsson.se/Customer
Support Services (CSS) is one of a number of
Service Product Units within Ericsson.

Gör världens snabbaste — inom telekom!
Vi utvecklar operativsystem för A P Z centralprocesso-

och vidareutveckling. Då vi har utvecklingsenheter

Sänd din ansökan per post eller e-mail

rer. APZ är hörnstenen i Ericssons telekomsystem, och

både i Australien och Tyskland finns det goda möjlig-

märkt Telekom B/S till:

produkten är idag världsledande inom både fast och

heter att söka tjänster utomlands.

mobil telekom. Efterfrågan på produkten är enorm

Vi har även ett nära samarbete med andra utveck-

och vår avdelning söker nu ett flertal DESIGNER,

lingsenheter. Därför finns det goda möjligheter bred-

såväl nyexaminerade som erfarna, för att kunna höja

da sin kompetens genom att prova på andra uppgifter

utvecklingstakt och produktkvalitet.

såsom hårdvarukonstruktion, funktionsprovning, fel-

Idag är vi ca 100 personer, uppdelade i fyra sektio-

Ericsson Utvecklings AB
Att: Birgitta Friis
Box 1505, 125 25 Älvsjö
e-mail: birgitta.friis@uab.ericsson.se

sökning samt driftsättning av kundanläggningar.

ner som utvecklar tre olika delsystem samt tillhörande

Du skall ha goda programmeringskunskaper, gärna

verktyg. Vi finns i trivsamma Älvsjö, som har mycket

i Plex, C, C++ eller Pascal, eller skrivit drivrutiner

bra förbindelser med Stockholm. Du kommer att

förut. Förmodligen är du högskole-/civilingenjör med

arbeta i fräscha lokaler, tillsammans med erfaren per-

elektro/datainriktning eller jämförbart. Du är en lag-

sonal som har spetskompetens inom området. Vi

spelare som kan ta egna initiativ med öppenhet för

arbetar i mindre team i stora projekt med stort kund-

nya idéer. Vi sätter stort värde på varandra, både som

tryck. Ericsson Utvecklings AB kan erbjuda motions-

kollegor och som människor.

hallar, fritidsaktiviteter, hälsovård, flextid och subKontakta

ventionerad lunch på ett flertal restauranger.
Vi söker dig som vill bli programutvecklare för
nästa generations centralprocessorer. Du kommer att

gärna någon av oss så berättar vi mera!

Jan-Erik Sköldqvist, tel 08-727 26 22
e-mail: jan-erik.skoldqvist@uab.ericsson.se

arbeta längs hela utvecklingskedjan. Utifrån en ny idé

Klas Camling, tel 08-727 30 48

börjar du med systemering, sedan följer programut-

e-mail: klas.camling@uab.ericsson.se

veckling samt verifiering av produkten. När produk-

Anders Skelander, tel 08-727 38 15

ten når marknaden ingår det att bistå med support

e-mail: anders.skelander@uab.ericsson.se

Make yourself heard.
ERICSSON
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Product marketing

Senior Business
Development Manager
• The selected candidate will be responsible for
the strategic planning of the area. CSS is in the
migration from product support to Customer
support, where we want to turn the service area
into profitable global business. CSS made 82% of
Ericsson Services overall profit 99 and 5% of
Ericsson profit We are still just on 17% of our potential revenue. We are close to 3000 people
worldwide engaged with hardware and software
support services. We are moving into e-business
and knowledge management
We are looking for someone to support the
Management Team of CSS to facilitate and manage the strategic process. Important activities will
be to: establish and manage the interfaces with
the Ericsson Service business unit and other units
within the business unit; manage the strategic
planning process (strategy - monitoring implementation); manage external and internal analysis.
We do believe that you have; good understanding of support business; good understanding of
Operators Maintenance process; good understanding strategy consulting (methodology); insight in e-business.

• We need to strengthen our Product Marketing
group. Today we are four people handling the
Messaging-over-IP products. The main tasks for
the group is to make sure that top quality product promotion material is available for the market and sales process. We produce both the glossy brochure material as well as documentation
that goes into offers. Together with our Market
Operations we plan and participate in the marketing and sales promotion process. The work put
demands on creativity when we develop the
market messages for our products. There are also
opportunities to be out on the filed doing the
promotion at customers, at exhibitions and at seminars. This includes some travelling all around
the globe. All of our material produced in English.
This is a position where the technical and the
marketing side meet so if your are interested in
combining these two, here is an opportunity. We
turn technical solutions into customer benefits.
Contact: Anders Svahn, +46 8 404 35 92, anders.svahn@erm.ericsson.se. magnus Kristersson,
+46 8 404 49 70, magnus.kristersson@erm.ericsson.se. Application: Product marketing, Ericsson
Messaging AB, KI/ERM/HS Doris Hagala, Box 48,
164 93 Kista, doris.hagala@erm.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Contact: Lennart Neujd, +46 8 40 465 41, lennartneujd@era.ericsson.se. Lena Almgren , +46
8 75 728 55, lena.almgren@era.ericsson.se. Application: SENIOR BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/CH
Vrveka Viklund, S-164 80 STOCKHOLM, viveka.viklund@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Project Manager
TDMA Systems, a Business Unit in the Network
Operators & Service Providers (NOSP) segment,
is one of the fastest growing business units
within Ericsson Radio Systems. We are the market leaders for cellular telephone systems and
services based on TDMA standards. Our main
markets are in North and South America. Globally we are around 9200 people.

sentera kundnyttan i våra produkter så att de säljer. Du som är kunnig på våra produkter och har
intresse av affärsverksamhet och kundkontakter
har nu möjligheten att utvecklas inom detta område. Eftersom våra produkter är tekniskt avancerade och du skall företräda dessa mot våra kunder kommer du fortsatt att ha kvar kontakten
med tekniken och påverka våra produkters utveckling.
Viktiga egenskaper hos dig är att du är öppen,
lyhörd, social, flexibel, kundorienterad och har
helhetssyn. Du har god samarbetsförmåga men
kan även arbeta självständigt Du är initiativrik
och kan vid behov arbeta under tidspress. Du är
kunnig i engelska i tal och skrift Kunskap om
produktemas användning och tidigare kundrelationer är meriterande.

Human Resources Department 221 83 LUND,
Sweden, personalenheten@ecs.ericsson.se.

Kontakta: Rustan Nicander, 031-747 3080,0706555 344, rusten.nicander@emw.ericsson.se. Maria Forsberg personal, 031-747 3615, maria.forsberg@emw.ericsson.se. Ansökan: TEKNISK
MARKNADSFÖRARE/FÖRSÄLJARE, ref nr 00-107,
Ericsson Microwave Systems AB, Personal och
Organisation, 431 84 Mölndal, jobs@emw.ericsson.se.

Kontakta: Charlotte Hansson, 046-23 24 26,
charlotte.hansson@ecs.ericsson.se. Ansökan: Bluetooth marknadsföring och försäljning - Ref. nr
P025, Ericsson Mobile Communications AB, Personalenheten, 221 83 LUND, personalenheten @ecs.ericsson.se.

Technical Informer
Service Area Unit (SAU) for Supply & Implementation Services is to make our implementation
process together with methods and tools up to
world class. The SAU should be the uniting organisation for implementation resources within
CSM, TDMA, UMTS and Wireline Systems around
the world. It will also have the consolidating financial result responsibility within CSM Systems
for Implementation related activities.

Service Marketing

Ericsson Microwave Systems AB ansvarar inom
Ericsson för försvarselektronik och mikrovägskommunikation samt är centrum för Ericssons
forskning och utveckling inom mikrovågsteknik
och höghastighetselektronik. Divisionen för
Ftygradar har produkt och affärsansvar för flygburna elektronik-produkter som radarsystem,
ERICSSON MESSAGING AB. KISTA
datorer och robotelektronik. Svenska försvaret är
The product line for IP-based messaging systems vår huvudkund men vi har även en hel del export och internationella samarbetsprojekt Vi behas responsibility for Messaging-over-IP unified
höver nu förstärka våra resurser inom teknisk
and Messaging-over-IP wireless email. Our primarknadsföring och försäljning av våra produkmary tasks are product management (strategic
ter. Division har ett eget resultatansvar för värt
and operative), product marketing and systems
verksamhetsområde och du blir en viktig kugge i
management Our products are built on the latest IP technology e.g. Web servers, WAP, H323, vår affärsverksamhet Den tekniska marknadsIP routing, IMAP, LDAP, XML, etc We are looking föringen och försäljningen drivs av divisionens
programenhet
for a number of new people within product management and product marketing. For all the
postions we are looking for the following skills:
• Beroende på tidigare erfarenheter kommer du
Ms.Sc/M.BA or similar, fluency in English is regenom praktiskt arbete att bygga upp din komquired, other languages are a plus, ability to trapetens inom området Därefter kommer du sucvel, drive and focus on the complete picture. We
cessivt att få försäljnings-ansvar för tilldelade omhave openings both for people direct from Uniråden och under stor frihet och eget initiativ biversity and for people with a number of years of
draga till att identifiera affärsmöjligheter och preexperience.

• Vi söker dig som ska ansvara för att sälja och
marknadsföra våra Bluetooth produkter globalt
Arbetet innebär täta kontakter både inom Ericsson och med externa företag. Arbetet kräver
mångårig erfarenhet från internationell verksamhet gärna inom verksamhet som rör teknikrelaterade konsumentprodukter.

ERICSSON SVERIGE AB, STOCKHOLM

• Vi är idag ett team på 6 personer inom Customer Services som jobbar med Marketing and Sales Support för Ericsson Services tjänsteutbud. En
av våra huvudsakliga arbets- uppgifter är att ta
fram Servicelösningar/erbjudande där både de
kommersiella och tekniska fördelarna beskrivs för
våra kunder. För denna tjänst söker vi en person
med marknadsfokus och som kan utöka de existerande affärerna och även utveckla nya serviceaffärer för den svenska marknaden. Uppgifterna
kräver både kommersiell och teknisk kompetens.
Ditt arbete blir att göra offerter och förbereda
kund- presentationer, vilket kräver en bra koordineringsförmåga med våra produktenheter och
accountteam. Vi ser det som viktigt att Du är drivande, självgående och innehar hög social kompetens då kommunikation är en stor framgångsfaktor.

Contact: Fredrik Jahn, 08-404 56 58, frednk.jahn@era.ericsson.se. Ulrika Roos, 08-757 5771, ulrika.roos@era.ericsson.se. Application: Gunilla Åsberg, JHS, Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/JHS, 164 80 STOCKHOLM, gunilla.asberg@era.ericsson.se.

Bluetooth marknadsföring
och försäljning

Ericsson Sverige AB är Ericssons marknadsbolag
i Sverige. Våra kunder ligger i framkant när det
gäller områdena tele-, datakommunikation och
IP, vilket ställer höga krav på oss som snabb leverantör av tjänster, produkter och lösningar inom dessa områden. Vi erbjuder också avancerade konsulttjänster för, framför allt, mobilt internet Våra kunder är operatörer, samt såväl privata som offentliga organisationer och företag i
Sverige. Bolaget består av cirka 550 medarbetare med starkt kundfokus och huvudkontoret ligger pä Kungsholmen i Stockholm.

• We are now looking for a dynamic and confiERA/JM has the responsibility for marketing and
dent Internet Project Manager. You must be famisales of CMS 30 and UMTS to the Japanese marliar with the web based communication tool. Haket CMS 30 currently accounts for over 6.5 millive knowledge in how people gain information
on subscribers, and UMTS is planned to be launand be able to give guidelines and directives to
ched in year 2001, making Japan the market
the organization. You will be responsible for builwith the first 3rd generation system in the world.
ding up an efficient cross-functional content
In order to strengthen our ability to develop CMS
team. Reporting directly to the Marketing Infor30 and UMTS, and our customers' business, even
mation Manager, you will ideally be qualified
further, we are seeking for a highly skilled permarketing communications professional and hason who can help Ericsson to understand better
ve at least five years handling a rang of commuthe Japanese market In addition, he/she should
nication projects. Your English must be fluent as
also provide management with insight and facts
you will be working in a multicultural environin order to improve important decision-making.
ment with a great deal of international contact
You should feel at ease communication with a
variety of media as well as liaison with external
• Your main duties will be to: Collect compile
agencies.
and analyse market data from Japan to support
product development of CMS 30 and UMTS in
This is a highly challenging communications roSweden. Support NRJ and Ericsson's Japanese
le that will draw heavily on your confidence and
customers with vital information from the mobile
ability to take decisions and produce fast effectitelephony market around the world. Provide reve results. You enjoy being part of an environports on competitors' activities and product dement where team working is essential and your
velopment in Japan to other interested Ericsson
thrive on sometimes tight deadlines. Experience
units. Participate in BU PDC-system strategic
of producing PowerPoint presentations is a defiplanning (Ericsson Strategic Planning). The ideal
nite advantage. This is an exciting time to join us,
candidate has a MSc in Engineering or Business
so if you feel you can make genuine contribution
and a minimum of five years of experience from
to our team, get in touch.
the telecommunication sector. We believe that
you have worked with market intelligence and/or
Contact: Monika Samuelsson, +46 8 585 305 80,
marketing & sales. We hope that the candidate is
Ad Wientjes, +46 8 585 315 12. Application:
able to combine a sense of short-term business
PROJECT MANAGER, Internet - Marketing, Ericsorientation with an interest for long-term planson Radio Systems AB, AH/R HR Helpdesk, 164
ning.
80 Stockholm, HR.Helpdesk@era.ericsson.se.
A desire to work with other cultures (Japanese)
is required. Knowledge of the Ericsson family and
project management is valued. You are outgoing,
ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
independent and self-motivated with strong inMÖLNDAL
terpersonal and communicative skills. Fluency in
English is also required.

Teknisk
Marknadsförare/Försäljare

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

Analyst

• m n a i •• • • • • • • • • • • •

KONTAKTEN NR 8 2000

Kontakta: Marie Lönn, 08-579 182 08,
Marie.Lönn@ese.ericsson.se. Ansökan: Service
Marketing, Ericsson Sverige AB, SE/ESE/Personal
Gun-Britt Hellström, 126 25 STOCKHOLM, GunBrittHelIstrom@ese.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Sales & Operation Planning
Manager
Accessories is a Product Unit within the Ericsson
Business Segment Consumer Products. The Product Unit markets accessories products for Ericsson mobile phones and terminals worldwide. Volume Management within PU Accessories is
seeking a Sales & Operation Planning Manager.
The position will be based in Lund. Volume Management is responsible for managing accessories volumes through cross-functional planning.
The Sales & Operation Planning Manager is reporting to the Director of Volume Management
and is responsible for the short term planning
(0-6 months). The position includes responsibility
for running the Sales & Operation process and
for developing the process. You will be working
closely with Sales regarding forecasting and
forecast accuracy, with Research & Development
regarding phase in and with Operations regarding inventory management Both domestic and
international travel is required by the position.
• Candidates interested in this position must have a university degree and an analytical mindset
They must also be comfortable managing meetings. English will be spoken on a dairy basis and
used in all documentation and correspondence
why strong skills are required. Any work experience from similar work is considered a plus.
Contact: Niklas Blomstedt +46 8 508 780 63,
nikias.blomstedt@ecs.ericsson.se. Application:
Sales & Operation Planning Manager - GH
00:396, Ericsson Mobile Communications AB,

• Within our Product Management unit we are
looking to recruit a Technical Informer to be responsible for producing structured information
for defined target groups. You will be working in
a challenging environment with interesting assignments that demands a great deal of flexibility.
You should apply if you want to work, with new
exciting technology, including GPRS and 3rd Generation Mobile Systems, with both Marketing &
Sales and Operations teams, with international
contacts internally within Ericsson, in a environment that gives you the full picture of what we
deliver to our customer. Some tasks build up and
use information channels within Network Operators and Service Providers Segment (NOSP, support Marketing & Sales with information material,
create newsletter, brochures and product datasheets, web design, create service descriptions.
Your background is either a college engineer or
a university educated technical informer. As a
candidate for this position you should be able to
demonstrate initiative, and be strongly results oriented. Fluency in English and Swedish is required. Tele/datacom knowledge is an advantage.
Contact: Agneta Aldor, +46 8 764 1155,
agneta.aldor@era.ericsson.se. Ola Brink, +46 8
404 5956, ola.brink@era.ericsson.se. Application:
TECHNICAL INFORMER, Ericsson Radio Systems
AB, LV/HS Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM,
kerstin.almblad@era.ericsson.se.

ERICSSON COMPONENTS DISTRIBUTION,
KISTA
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 I miljard kronor och antalet anställda är ca 220 personer. Vi har kontor i alla
nordiska länder samt i Tyskland och England. Vi
söker en

Innesäljare
• som skall arbeta med försäljning och orderhantering av elektronikkomponenter per telefon.
Vi representerar ett 70-tal ledande tillverkare av
elektronikkomponenter (halvledare, RCL-komponenter, kontaktdon samt systemprodukter).
Du skall ha teknisk utbildning på minst gymnasienivå. Erfarenhet av försäljning och/eller
elektronikbranschen är meriterande. Goda kunskaper i engelska är en merit. Tjänsten utmärks
av ett högt tempo, serviceanda och snabba beslut. För rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter. Vi arbetar i fina lokaler i Kista. Tjänsten är
ett vikariat på ca ett år. Det finns dock goda möjligheter till tillsvidareanställning.
Kontakta: Peter Falke, 08-757 4104, peter.falke@eke.ericsson.se. Bitte Rutberg, 08-757 4712,
bitte.rutberg@eke.ericsson.se. Ansökan: MEC-8,
Ericsson Microelectronics Europe AB, VDS Ingela
Ström, 164 81 KISTA-STOCKHOLM,
ingela.strom@eke.ericsson.se.
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KONTAKTEN NR 8 2000

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB,
KARLSKRONA

Medarbetare till
Orderavdelningen
Enterprise Supply Unit står inför en stor utmaning. Denna innebär omställning från direkt försäljning via Ericsson bolag till indirekt försäljning
via distributörer runt om i världen. Du blir en viktig kugge i vår pågående förändringsprocess, vilken kommer att innebära en utveckling för samtliga anställda samt företaget i sin helhet Detta
får Du en unik chans att vara med och bygga
upp! Idag arbetar 80 personer vid Enterprise
Supply Unit, beläget på Verkö utanför Karlskrona. Som medarbetare vid orderavdelningen blir
Din uppgift att se till att Enterprise Solutions kunder får rätt produkt i rätt tid Ull rätt plats. Ditt arbetsområde blir bl.a. att koordinera kundorderprocessen gentemot våra kunder, uppdragsgivare och leverantörer. Kundfokus, leveransprecision och ledtid är nyckelbegrepp för verksamheten.
• Vi har ett jobb till Dig om: Du vill jobba med
självständigt kundansvar, med där tillhörande
problemställningar. Du tar egna initiativ samt fattar egna beslut Du är målinriktad. Du trivs med
att jobba i en organisation med en hög förändringstakt. Du behärskar engelska obehindrat i tal
och skrift, gärna ytterligare språk ex tyska, franska, spanska. Du har någon akademisk bakgrund
gärna med logistik och/eller marknadsinriktning.
Kontakta: Angelica Edwardson, 0455-549 40,
angelica.edwardson@ebcericsson.se. Jonas Albinsson, 0455-545 10,
jonas.albinsson@ebc.ericsson.se. Ansökan: Ericsson Business Networks AB, Supply Unit/ Maj-Britt
Swärdh, Box 511, 371 23 Karlskrona,
maja.swardh@ebcericsson.se.

them? Are you interested in being one of the pioneers that will lay the foundations for the new
business unit Ericsson Internet Applications? We
will now build a new business management unit
for mobile Internet solutions within Ericsson Internet Applications aiming for making a difference in the sales success of our offerings. Our responsibilities will encompass the following areas:
Marketing, Sales, Bid Management & Pricing &
Business Case, Customer Project Management
Co-operating with other instances, we will handle WISE Solutions (such as Time to WAP, Services
Unlimited, Speaking Moil, Wireless Travel Management etc) and PU products and applications
(such as Ipulse Locator, WebOnAir, etc). Co-operating with other instances, we will handle WISE
Solutions (such as Time to WAP, Services Unlimited, Speaking Mail, Wireless Travel Management etc) and PU products and applications
(such as Ipulse Locator, WebOnAir, etc). Mobile
Internet is presenting our customers and ourselves a giant world of new business opportunities.
We need to conquer this rapidly expanding
area with the help of ambitious goals and objectives, motivated and skilled people and, most important of all, a winning spirit If you are very
ambitious, smart creative, fun, outgoing, persistent have an outstanding drive, social, analytical, spread enthusiasm into your surroundings,
an achiever with an entrepreneurial spirit and
think Mobile Internet could be as much fun as a
Friday night out Then you are invited to have the
opportunity to join the Business Management
Unit for WISE Solutions Team and pursue our goals. We need to build our units rapidly in order to
handle the commercial opportunities delivered
by Mobile Internet solutions! Thus we are looking
for managers with excellent leadership qualities.
The units will support our account mgmt organisations around the world with expertise commercial and product knowledge of our existing and
new products, platforms, and applications!

Manager, Marketing unit
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Ericsson Internet Applications BUSINESS MANACEMENT- WISE SOLUTIONS. Are you up to the
challenge of winning the hearts of our customers
by guiding them into the next big money generating business? Are you adventurous enough to
market and sell Mobile Internet solutions to

• As Manager of this unit, you shall cater for its
build up to reach a functioning state in as a short
time as possible. You need to create a winning
team of Mobile Internet Spokespersons that will
globally market the Ericsson Internet Applications
(BAPP) products and Solutions in order to further
strengthen Ericsson's market position. The unit

will contribute to the market relations, ensuring
that the market recognises and understands
Ericsson Internet Applications products, services,
and benefits. To ensure this you would need to
set up and run a program of which the deliverables are Market introduction Plans, Solutions
roadmaps, Market Messages, Marketing guides.
Road Shows/Events participation, Debriefing reports, etc.

is the development the communication, and
maintenance of business cases for all major products and solutions. This is challenging task to
perform bearing in mind the new business models that new economy has introduced to our
business.

Manager, Sales unit

• Customer Project Management will ensure the
Mobile Internet solution is implemented and put
in operation according to the customer's requirements. The scope of Customer Project Management is from an RFQ is received until customer
acceptance has been reached. The purpose of
each project is to drive the project assist the
local project manager, ensure a high customer
satisfaction, and to give feedback to the Solution
Management on what can be improved.

• Our sales unit will have the mission of
securing Ericsson's success for Mobile Internet
solutions and products. You will be responsible
for several accounts in the global market. As Sales Manager you are the BAPP ambassador with
the global responsibility to support and secure
the successful performance of the Local Companies (KAM teams). The Sales Manager should also represent the Local Company towards other
Ericsson units to give good attention and priority
for the market Your main task is to sell our Mobile Internet Solutions by participating in customer
meetings, giving presentations of new system solutions, answering customer questions and actively support tender preparations. The Sales Manager will need to identify and understand our
customer's business models and map that into
an Ericsson offering.

Manager,
Bid Management &
Pricing/Business cases unit
• To efficiently and effectively take full responsibility of all front track tenders co-ordination both
for in-house products and solutions as well as
being the interface towards other business units
within the network operator segment for Internet
applications and solutions. The function is responsible for Bid Planning and forecasting, keeping track of ongoing and future bids, Bid and resource co-ordination with the Product Units and
Business Management within BAPP and Tender
Finalisation, ensuring that high quality of tender
responses are achieved to win the business. This
function will also be responsible for all operational pricing support towards the Market Units. At
the same time, you will need to work and improve our price guides for our solutions, products,
and applications. The other major responsibility

Manager,
Customer Project unit

Contact- Fadi Pharaon, +46 8 757 56 07,
fadi.pharaon@era.ericsson.se. Application: BUSINESS MANAGEMENT - WISE SOLUTIONS, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LHH Per Andersson, 164 80 Stockholm,
per.e.andersson@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

E-Business Bl Analyst
E-business is the next "best practice" in terms of
business management paradigms. The statement "e-business has the potential to keep the
fast-growth, low inflation miracle alive" in the
February issue of Business Week, gives us a hint
about the potential e-business has for productivity improvements. Ericsson Radio Systems is embarking on a major transformation exercise to
radically improve the way we do business with
our customers, e-business is a leading agent in
this change. We want to be the leading e-business company within our industry. The Ericsson
e-business deployment is using leading edge Internet WWW and WAP techniques. We are developing state-of-the-art Business to Business e-business methods and processes.
• We are looking for several new colleagues to
participate in the development of GSM Systems

Make yourself Competitive...
is the simple rule for us when we design the platforms on which Ericsson builds its current and future
switching products. To stay competitive we continuously need to keep up with what is named 'Moore's
Law', that the number of gates available on a chip
doubles every 18:th month thus halving the size,
power consumption and cost of the system while still
improving its features. By focusing on competence
development and continuous improvement of our
tools we aim to go into the new era of multi-millon
gate designs predicted by Moore.

A bit about us:
We are currently 70 persons working with the hardware and embedded software, within the AXE-10 and
Cello switches, which are the current and future platform for Ericsson's mobile and datacom networks.
Our working environment is international with
co-operation from both Ericsson units and external
suppliers so you need to feel comfortable using both
English and Swedish. We are located in Älvsjö and
Nacka Strand.
Our vision is to be a world class provider of competitive hardware and embedded software and we
have a thorough list of merits as well as competitors
to look back at while speeding ahead.

How can you help?

ASIC specialist
We are currently looking for a senior ASIC specialist
who can help us refine the flows and methodologies
used to design the complex circuits which forms the
heart of today's and tomorrow's systems. Among the
tools we use, and with which you certainly are familiar
with, are Verilog for functional implementation,
LogicVision for BIST insertion, Synopsys Design
Compiler and PrimeTime as well as Cadence BuildGates for physical implementation and verification.
Our flow integrates towards the silicon vendor's backend tools such as Avanti's place and route tools. If you
have a deep knowledge of these front-end tools and
want to refine and further develop your and our skills
in close contact with our tool and silicon suppliers
then we can provide the perfect environment for you
to stay competitive!

Contact:
For more details contact either of:
Johan Pettersson, phone 08-727 4 1 9 1
Manager UAB/X/MK H W and ASIC design
Mikael Lindberg, phone 08-727 43 38
Manager UAB/X/ML H W and ASIC design
Anders Stenkvist, phone 08-727 43 59
Manager UAB/X/MM H W and ASIC design
Lotta Josefsson, phone 08-727 39 95
Human resources UAB/P
To enter the competition, mark your application with
'ASIC design X/M' and send it to the address below
before the end of May.
Ericsson Utvecklings AB
Attn: Birgitta Friis
Box 1505, 125 25 Älvsjö
e-mail: birgitta.friis@uab.ericsson.se

ASIC designers
We are also recruiting new designers to join our development teams to form the force to further evolve,
revolve and revolutionize the base for communication. You should have deep interest to learn how to
design competitive ASIC hardware using the best
tools and co-workers available. A master's degree from
D, E, F or Y, together with good programming skills,
a nose for details and an eye for the broader view
together with an urge to get competitive is a good start.

Make yourself heard.
ERICSSON

^
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e-business strategies and solutions. Your main
duty will be to collect information about what
our competitors are doing within the field of ebusiness. You will also follow very closely potentially emerging new middlemen within our industry, 3rd party portals that might change the
way we do business radically. A third major task
will be to follow the development of portals generally, finding interesting new features, applications and services etc that could be modified and
implemented into our e-business concept as
well. In order to be successful in your work you
should be energetic, analytical and curious. You
will need excellent co-operation skills as you
need to build a big network within Ericsson and
the Internet industry. Therefore you will also
need to travel to some extent in order to meet
colleagues from the Market Units.

JOBBNYTT
I begreppet Network Management Solutions
Manager roles, +46 8 719 5838, +46 70 519
(NMS) ingår beståndsdelar från både Ericsson, 5838, daniele.palmucci@era.ericsson.se. Lars
Compaq och andra underleverantörer. Basen i Nilsson-Lund, Director, +46 8 585 347 52, +46
NMS är TeMIP, ett felhanteringssystem frän Com-70 510 50 48, lars.nilsson-lund@era.ericsson.se.
paq och MMIS, som är ett troubleticketsystem Jan Gården/d for Customisation Technical Manafrän Ericsson. Tillsammans med övriga kompo- ger and Customisation Product Manager roles,
nenter bildar de ett marknadsledande koncept
+46 8 757 1868, +46 70 699 7149, jan.gardeför drift, övervakning och felhantering hos våra ryd@era.ericsson.se. Application: Customisation
teleoperatörer runt om i världen. Arbetsuppgif- Marketing Manager, Ericsson Radio Systems AB,
ter: Deltaga i förstudier och workshops. IntegreraSG/ERA/LU/HR, 164 80 Stockholm, marie-louiNMS i kundmilj. Anpassa lösningar enligt kun- se.rogsater@era.ericsson.se.
dens krav. Utföra on-site assistans. Du kommer
att få den kompletterande utbildning du behöver
för att klara arbetet
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, ÄLVSJÖ
• Din profil: Teknisk utbildning inom data- och
telecom. Erfarenhet av SUN Solaris OS och MS
Windows OS. Erfarenhet av Sybase SQL sen/er
och Remedy Action Request System. Behärska
engelska i tal och skrift, övriga språk meriterande.
Arbetet kräver en hel del resor runt om i världen
både för längre och kortare tid. Du bör vara utåtriktad, ha intresse för människor och andra kulturer och vara lätt att samarbeta med. Gruppen
består idag av 8 personer och ska utökas med 2
under Q2. För rätt person finns stora utvecklingsmöjligheter.

Solutions Development
Manager

KONTAKTEN NR 8 2000

Systems AB, SG/ERA/LU/HS Marie-Louise Rogsäter, 164 80 STOCKHOLM, marie-louise.rogsater@era.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Advertisement co-ordinator
Ericsson Mobile Communications AB develops,
sells and markets mobile phones around the
world. We are looking for an Advertisement coordinator based in Lund. You will be part of a
creative team with the following tasks: To develop and implement the overall advertising communication strategy.

To participate in the strategy development for
Call Centre Solutions within Service Capability product launch campaigns. Responsible for comServers and Applications (SCSA) is expanding. munication concept development (CWP). To deWe are looking for a Solutions Development Ma- velopment of central advertising material and
nager to work as part of a close knit team, deve- approval that it is in line with overall advertising
Contact: Lars Selenius, +46 8 404 2084,
-communication strategy. Key Contact with Adloping and driving business opportunities in
Vaughan Henry, +46 8 585 328 85, Per Andersmarkets of interest to Call Centre Solutions and vertising Agency (Y&R). Evaluate the overall person, +46 8 404 5996. Application: E-Business Bl
its Cenoxisftm) portfolio. The position will be ba-formance of Advertising Agency (Y&R). Ensure
Analyst Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LH/S
cost efficiency and budget levels regarding adsed in Latin America.
Ewa Strandendahl, 164 80 Stockholm, ewa.stranvertising development Working close together
Our customers are network operators and ser- with the advertising manager.
dendahl@era.ericsson.se.
vice providers and our customer base is
Global.The role includes; Identifying and helping
Kontakta: Tasneem Juma, +46 8 719 4453, Jens
• You are a person with good insights in marketo secure profitable business on behalf of Call
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Blomgren Teknisk konsult +46 8 719 4393. AnCentre Solutions Driving initiatives in support of ting but also with a strong business drive. Finding
sökan: Systems Integration Engineer/Implemenachieving objectives Preparing formal offers of and working with the correct and necessary infortation Technician, Ericsson Radio Systems AB,
Call Centre Solutions Cenaxis portfolio to Erics- mation is a key factor in order to succeed in the
HF/ERA/GHS Inger Pettersson, 126 25 Stockson local companies (LCs) Analysis of competi- project We believe that you are able to run seveholm, inger.pettersson@era.ericsson.se.
tors and market developments/trends Assist LCs ral issues and projects simultaneously. You are
in offering/presenting Cenaxis portfolio to Erics- strongly result oriented, enthusiastic and co-ope7Tie mobile market is rapidly moving into "Third
son's customers. Prepare business cases as ap- rative. You needs to be highly verbally communiGear" (3C). The task for Marketing & Launch at ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG
propriate to advise Call Centre Solutions mana- cative, primarily in English.
BMOG is to globally market GSM, CPUS, EDGE The new organization PU Service Capability Ser- gement regarding new development requireYour academic qualifications are bachelor in
and UMTS. We will, together with Product Marke-vers and Applications (SCSA) is responsible for ments
Economics or Business administratio with a few
ting, ensure that Ericsson will be the leader in bridging the IT and Telecom worlds. We are driyears of documented experience in the area.
3G. This is achieved by excelling in market stra- ving global standards and acceptance of an
tegy, generic market analysis, generic operator Open Service Architecture in PARLAY and 3GPP • The Solutions Development Manager will inContact: Richard Nicander, 046-19 30 00. Appliput on decisions concerning appropriate probusiness cases, market business opportunities, that enables this bridging. SCSA has the vision to
cation: Advertisement co-ordinator, FH 00:010
be the world-leading supplier of value added ap- ducts and internal pricing in close cooperation
value argumentation. Price models and Price
strategies, marcom & PR, events, market launch plication platforms and communication service with market and product management. Educaand FOA strategies. User Group Management solutions for mobile and fixed operators and ser- tion requirements: Educated to degree level
• You are a person with good insights in markeFluent in English (written & oral) Experience revice providers. Today SCSA work with IN services,
and Mega Networks.
ting but also with a strong business drive. Finding
quirements: Working knowledge of telecomms
Call Centres and IN-platforms and Capability
and working with the correct and necessary inforServers, and is now focusing on the Open Servi- and IT networks AXE, OPS/OTN and call centre
• The success of the China businesses in the
mation is a key factor in order to succeed in the
knowledge preferable Price/Proposition developce Architecture for the 3G networks.
GSM System is hardly news to Ericsson
project We believe that you have strong management Presentation skills Computer literate in MS:
The Customisation Unit is responsible for pro- Word/PowerPoint/Excel This position provides
employees. We foresee a still brighter business in
ment skills and is able to run several issues and
ducts aimed for one single customer. This can bethe opportunity for a great deal of international
this dynamic and growing market in the future.
projects simultaneously. You are strongly result
customisation of existing standard products as travel and the successful applicant will experienWith 22 million subscribers at the end of 1999
oriented, enthusiastic and co-operative. You
well as completely new products. Our una has
and rising at a rate of over one million per monneeds to be highly verbally communicative, price the convergence of the IT/Telephony market
dedicated customisation design centres in all
th, the opportunities to introduce our new promarily in English.
first hand. The successful candidate will also be
continents of the world. Our goal is to supply
ducts are great indeed. Based on such scenarios,
placing themselves on a career path with potentiYour academic qualifications are bachelor in
Ericsson's customer with unique solutions on topal for development into management within
LF/X is looking for a Product Marketing Manager
Economics or Business administratio with a few
ofSCSA's standard products, solving the specificEricsson's solutions development organisations.
for GSM/BSS to support the Local Product Manayears of documented prodject leading.
needs of each customer. Characteristic of the
gement in China. The strategic product planning,
customisation area is the short lead-time betwethe optimization of the Chinese mega-network,
Contact: Camilla Lindeberg, 046-19 41 47. Applien order and delivery. Customisation and Prof- Contact: Chris Graham-Fielding, +46 8 719 42
the support of the current products, the introduccation: Marketing Project Manager, FH 00:009
fesional Services is a line organization within the88, chris.graham-fielding@era.ericsson.se. Gabrition, launch, and packaging of the new products,
PU SCSA We are now establishing a core three ella Gerdin-Borja, +46 8 719 7930, gabriella.gerwill be some of the main tasks. Since LF/X also
concept and to fill necessary roles we are lookingdin-borja@era.ericsson.se. Application: Solutions
will be closely tied to the global MegaNet Project
Development Manager
• You are a person with good insights in markefor
a growing focus will be put on issues and consiting but also with a strong business drive. You
deration of large networks (MegaNet) worldwide.
have strong project management skills and is abQualifications: Preferably a MSc degree from a
le to run several issues and projects simultanetechnical university or similar is needed. A good
ously. Strategically mindset as well as a tactical
Ericsson contact network is an advantage since
• Call Centre Solutions within Service Capability
sense of the necessities in details is of great imthe position requires close ties with especially
Servers and Applications (SCSA) is expanding.
portance.
the LR and LV product units. Fluency in the EngWe are looking for someone with the drive and
lish language, spoken and written is a must
We believe that you have an academic qualifiambition to manage a global team responsible
Knowledge of Chinese/Mandarin is an advantage
cation, minimum Bachelor Degree. You are most
for
the
development
of
business
opportunities
in
as well as familiarity with the Chinese culture. A
likely working with strategic PR issues either
markets of interest to Call Centre Solutions and
• As a Customisation Marketing Manager, you
willingness to travel is essential, since the job rewithin a PR agency or other major company.
its
Cenaxis(tm)
portfolio.
The
position
will
be
bawill be responsible for the commercial parts of a
quires very frequent trips to our market area. We
For this position, we expect you to be socially
sed in Sweden.
Quick Study, including negotiating both technical
would like to see a starting date for this position
competent in order to network in an efficient
The successful candidate will be part of the
and commercial parts of the customisation
as soon as possible to facilitate side-by-side traiway. You have the ability to work independently
management team responsible for developing
contract with the Key Account Manager. The
ning with the current Product Marketing Manager
in an flexible environment. You are creative, intethe Call Centre Solutions product line, and work
Quick Study will often be made in co-operation
who is soon retiring.
ractive and knows how to work with people on
closely with product management and provisiowith the account organisation as well as the Mardifferent levels in a large organisation. Naturally,
ning to achieve objectives.
keting Function within the product unit. We want
you speek and right English fluently.
you to be prepared to work in a mufti-culture enThe role will include All aspects of managing a
Contact: Sadru Jamal, +46 8 404 5156, UK
vironment and to handle many tasks in parallel.
diverse and enthusiastic team Identifying, direcEwaldsson, Manager China Market Support, +46
Contact: Christina Kohl, 046-19 33 79. ApplicaYou would work in teams with Customisation
ting and helping to secure profitable business on
70 404 9527 in Sweden, or +86 1390 461 8443
tion: PR and Events Manager
Technical Managers and Customisation Project
behalf of Call Centre Solutions. Setting objectives
in China. Application: Product Marketing ManaManagers. As we are a distributed unit and the
in line with the Call Centre Solution vision and
ger GSM/BSS for the China Market Ericsson Raworld is our market business travel will be a part
mission. Driving initiatives in support of achieving
dio Systems AB, Ann-Britt Stillberger KI/ERA/LFH,
• We are looking for a project manager with
of your job. You would also be encouraged to deobjectives. Developing and maintaining a
164 80 Stockholm, ann-brittstillberger@era.ericsgood insights in marketing, but also with a strong
velop your skills in the other responsibility areas
network within SCSA and Ericsson. Education reson.se.
business drive. You will be able to run several iswithin the unit technical, project management
quirements: Educated to degree level
sues and projects simultaneously. Valuable skills
and product management as well as taking on
Fluent in English (written and oral) Experience
are tactical sense of the necessities in details in
more responsibility.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, TELEFONPLAN
requirements: Knowledge of the telecommunicaorder to succeed with the projects and to be higtions and IT marketplace Call Centre product and
We are looking for a person with at least 3
hly verbally communicative, primarily in English.
market knowledge preferable. Personnel manayears of product marketing experience. It is meriYou have academic qualifications and also expegement Budget management Business & econoting if you have experience in the sales process
rience in markteting, preferably from an advertimics awareness
from a Market Unit perspective. We think you
sing agency or marketing experience from marDesired but not essential: Computer literate in
should have at least 5 years of experience within
keting/sales departments.
MS: Word/PowerPoint/Excel.
Ericsson Services är namnet på en ny enhet in- the Telecom Industry. You have a Master of ScienFor this position, we expect you to be socially
This
position
provides
the
opportunity
for
a
om affärsområdet Network Operators S Service ce or university degree with excellent analytical
competent in order to network in an efficient
great deal of international travel and the successskills You are highly motivated by turning techniProviders. Här arbetar för närvarande ca 900
way. You have the ability to work independently
ful applicant will experience the convergence of
personer över hela världen. Som namnet säger cal solutions into profitable business for Ericsin an flexible environment You are creative, intethe IT/Telephony market first hand.
är det främst tjänster och kundanpassningar in- son's customers. Fluency in English is required.
ractive and knows how to work with people on
You
have
a
strong
drive
to
finalise
started
activitiom data och telecom vi inriktar oss mot Ericsson
different levels in a large organisation. Naturally,
es,
you
like
to
work
in
teams
and
you
contribute
Contact:
Julio
Bran-Melendez,
+46
8
719
9041,
Services består av 6 Service Product Units (SPU)
you speak and write English fluently.
julio.bran.melendez@era.ericsson.se. Gabriella
samt 1 Regionkontor, EMEA, som vi tillhör. W ar-to the unit with your social skills.
Gerdin-Borja,
+46
8
719
7930,
gabriella.gerdinbetar nära våra kunder och erbjuder dem långContact: Annelie Ohlsson, 046-19 31 12. Appliborja@era.ericsson.se. Application: Manager Marsiktiga affärsrelationer för att de ska öka sin kon- Contact: Daniele Palmucd for Customisation
cation: Trade Marketing Manager
ket & Channel Development Ericsson Radio
kurrenskraft och bli mer effektiva och vinstrika. Marketing Manager and Customisation Project

Product Marketing Manager
GSM/BSS for the China
Market

Marketing Project Manager

PR and Events Manager

Customisation
Marketing Managers,
Technical Managers,
Project Managers
and Product Managers

Manager Market &
Channel Development

Trade Marketing Manager

Systems Integration
Engineer/Implementation
Technician

Market Research Manager
• We are looking for a Market Research Manager
based in Lund. You will be part of a creative team
with the following tasks: To develop and implement a full Marketing Research programme in order to continuously increase market knowledge
in the organisation at both regional and local level. Implement global agreed research programs
within the MU. Responsible for Managing regional ad-hoc studies incl. communication-test Coordinate and consolidate internal and external
market research information. Responsible for
training of MR within the region. Participate in
yearly budget process to secure adequate MR resources. Initiate and assist in developing local MR
programs in line with regional strategy/policy.
Key contact towards MR institutes. Keep up-todate with international MR developments. Responsible for training of MR within the region.
Participate in developing global research programs and ad-hoc studies.
The successful candididate is an analyst with
high market research skills and good insights in
marketing. Strategically mindset as well as a tactical sense of the necessities in details are skille
high/ valued. Your educational background is minimum bachelors degreee. You have a background from a market research institute. Naturally, you must speak and write English fluently.
You have a high degree of professionalfty based on your long international experience in the
MR area, from Ericsson and/or other consumer
business. Business minded, creativeness, perseverance and result orientation are key success
factors in this position.
Contact: Susanna Lewis, 046-19 47 57. Application: Market Research Manager, Ericsson Mobile
Communications AB, Personalenheten, 221 83
LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB,
GÖTEBORG

Customer Support
Sektionen Customer Support på Mobitex arbetar
med frågor och problem från våra kunder som
driver mobildatanåt runt om i världen. Vi hjälper
dem även med systemfrågor, produktplanering
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och integrationsfrågor. Dina arbetsuppgifter som
kundsupport ansvarig är att ansvara för ett antal
kunder och supporta dem enligt deras serviceavtal. Kan du inte lösa problemet själv gör du det
tillsammans med det team av olika system experter som finns i din omedelbara närhet eller sä
tar du hjälp av den samlade kompetensen som
finns inom resten av företaget Det är inte ovanligt att man som kundsupport ansvarig även
agerar som lärare i de Mobitex kurser som våra
kunder och anställda går. Kortare eller längre resor till våra kunder som finns i alla världsdelar
förekommer också.
• Du som söker är en utåtriktad civil- alternativt
högskoleingenjör eller med motsvarande kompetens, samt ett intresse av att arbeta med teknik ur
ett systemperspektiv och en strävan att ständigt
vidareutveckla dina kunskaper. Vi har plats för både dig med arbetslivserfarenhet och för dig som
är nyutexaminerad. Du har lätt för att uttrycka dig
i tal och skrift på engelska så att våra kunder känner att de bemöts på ett professionellt sätt Vill
du läsa mer om Mobitex prova:http://www.ericsson.se/mobitexeller en av våra kunders hemsida:http://www.bellsouthwd.com.
Kontakta: Richard Elmlund, 031-344 6525, Richard.Elmlund@erv.ericsson.se. Ansökan: Customer Support, Ericsson Mobile Data Design AB,
Personalavdelningen St Sigfridsgatan 89, 412 66
GÖTEBORG, sverker.walldal@erv.ericsson.se.

ERICSSON UTVECKLINGS AB, KUNGENS KURVA
Behovet av bandbredd inom telekom- och datakomtillämpningar ökar ständigt och överträffar
ofta de mest aggressivt 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 BRION
(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:

logies with a continuous discussion of what the
implications are for communications technology.
And we invite you to join this exciting process.

Tekniskt marknadsoch säljstöd
• Du kommer att ingå i gruppen Tekniskt Marknadsstöd inom Marketing. Du kommer att vara
varat primära tekniska stöd till vår internationella
försäljningsorganisation med ansvar för introduktion av de nya systemfunktionerna och produktreleaserna 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, 08-719 85 95, ParJohanson@etx.ericsson.se. Anita Lindqvist, Personal, 08-681 21 92,
Anita.Lindqvist@etx.ericsson.se. Ansökan: TEKNISKT MARKNADS- OCH SÄUSTÖD, Ericsson Utvecklings AB, KK/ETX/W/H Susanne Hellberg,
126 25 STOCKHOLM,
Susanne.Hellberg@etx.ericsson.se.

• You will have a solid academic background, in
anthropological/sociological/behavioural sciences. A doctoral degree is preferable. You should
also have experience in research of future trends
in consumer markets. Notwithstanding the above, if you have a strong analytic and creative personality, and an unusual ability to combine seemingly unrelated bodies of information into new
insights you may be the person we want to hear
from.
You should be fluent in English and more
language skills and culture knowledge is appreciated. Based in Lund, you will spend time on locations carrying out field studies or being engaged
in other activities that help to create knowledge.
Contact: Ulla Nyberg, 046-19 37 46, ulla.nyberg@ecs.ericsson.se. Henrik Pålsson,
henrik.palsson@ecs.ericsson.se. Application: Future Consumer Trends Analyst, FH 00:014, Ericsson Mobile Communications AB, Personalenheten, 221 83 LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Product Marketing Manager

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Future Consumer
Trends Analyst
Ericsson develops and markets telecommunications solutions worldwide. Our market research
unit ConsumerLab in Lund is now looking for
another consumer trends analyst Telecommunications is going global. Internet technology is like a raging horse galloping into the future. But
who is riding the horse and in what direction? At
ConsumerLab, we try to see into the future and
predict the answers by studying consumers
throughout the world. We work with telecom-sociology for the information age and try to combine quantitative and qualitative survey methodo-

The new Product Unit Core Networks Mobile
Systems is responsible for overall product and
system co-ordination of total CSM/CPRS/EDCE/WCDMA networks, as well as for all IP architecture. UMTS Sales Support is a new unit formed under Product Marketing. The prime responsibility for the new unit is to support global
sales of both circuit and package switched third
generation core networks.
• In order to cope with the increasing demand
for support to ongoing UMTS sales efforts, we are
looking for a Product Marketing Manger. You will
work closely together with New/Key accounts in
all phases of the sales process towards customers, e.g. customer presentations and actively take part in pre-tender, tender and negotiation
work.

Don't miss this chance! Boost your competence!
Local Design Centre, Nynäshamn, Ericsson Radio
Systems AB is offering you to see the future!
We are a small and dynamic organisation
working with system and software design in
Nynäshamn, with a beautiful working environment in the Stockholm archipelago, 40 minutes
from city. We also have offices in Älvsjö.
We are working with the latest technique and
the most modern tools. IP-com, AXE, Network
Intelligence, Datacom and Mobilcom are some
of the technique areas in which we work. You
will get a superb Tele/Datacom overview.
We organise our projects in teams and we
participate in product development from prestudy
to release. We also handle installation and customer support all over the world. We co-operate
with several foreign design centres and can offer
great possibilities for international contacts and
abroad assignments.
If you like to work in an environment where
technical competence, power of initiative and
humour are the most important qualifications
we think you will fit into our gang.
We are looking for those who are experienced
newly graduated or who simply have a strong
interest in our technical areas.

Developer
Ref.no. KO034
You work with System design, Design & Verification in different phases. Your personal profile/ambitions will be our guide to your assignments.
Contact person:
Doris Åkerbäck, phone +46 8 520 622 89
doris .akerback@era. ericsson.se

Technical competence and design experience
within all or some of our technical areas are
required. It is further a prerequisite that you have
good Ericsson knowledge, managerial experience,
excellent human competence, team-building skills
and are fluent in English.
Contact person:
Ola Kraft, phone +46 8 520 639 17
ola.kraft@era.ericsson.se
Please send your application marked with ref.no. to:

System Management
Ref.no. KO032
You perform quick studies, pre-studies, feasibility studies and work with product strategies
and plans. Your personal profile/ambitions will
be our guide to your assignments.

Ericsson Radio Systems AB
Z/HS Ann Beer
164 80 STOCKHOLM
ann.beer@era.ericsson.se

Contact person:
Bojohansson, phone +46 8 520 635 65
bo.a.johansson@era.ericsson.se

Unit Manager
Ref.no. KO056
You will head a Software development unit with
10—15 developers.

Make yourself heard.

ERICSSON
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You should have a strong technical background
in telecom/datacom. Experience from marketing
and sales is valuable. You will have a lot of contacts with Market Units and customers, some travelling will be required. Communications skills
and fluency in English are important. The position is located in Kista.
Contact: Ola Svensson, +46 8 404 35 05,
ola.svensson@era.ericsson.se. Application: PRODUCT MARKETING MGR, UMTS Sales Support,
IN018, Ericsson Radio Systems AB, Z/HS Ann Beer, 164 80 STOCKHOLM,
ann.beer@era.ericsson.se.

Vi söker dig som har lång erfarenhet inom personalområdet och gärna i rollen som Personalchef/Personalansvarig. Det är självklart en merit
ifall du har denna erfarenhet från Ericsson-koncernen. Hör av dig så får du mer information!
Kontakta: Katrin Kopp, 08-764 0384, 070-566
8938, katrin.kopp@eca.ericsson.se. Ansökan: VIKARIERANDE PERSONALCHEF, Ericsson Cables
AB, SL/ECA/N/H Katrin Kopp, 172 87 Sundbyberg, katrin. kopp@eca.ericsson.se.

ERICSSON BUSINESS CONSULTING SVERIGE
AB, ÖSTERSUND

Ericsson Business Consulting är ett konsultföretag med fokus på totala affärslösningar för ett
mobilt Internet Tjänsterna omfattar rådgivning,
PERSONAL
integration samt drift och underhåll. Med utgångspunkt från Ericssons samlade kunskap och
totala produktportfölj leder Ericsson Business
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, TELEFONPLAN
Consulting stora företag och organisationer in i
Established in June 1999, Ericsson Services is the den nya mobila Internetvärlden och stärker därnew name for service excellence within Ericsson, med kundernas affärsförmåga och konkurrena Business Unit in the Network Operators & Serskraft Vi är idag mer än 4 000 konsulter och ITvice Providers segment Ericsson Services combi- specialister som är aktiva i 36 länder över hela
nes the best elements of OS's service unit
världen.
network to create a single focused organization.
The result, a dynamic resource which aims to
Personalansvarig
build on our impressive sales growth and maxi• VI söker en erfaren personalansvarig till vår
mize business opportunities well into the new
personalenhet med placering i Östersund. Arbemillennium. To find out more about this new fortet är mycket självständigt och drivs i nära samarce in service solutions please visit our website at:
bete med cheferna i affärsverksamheten med huhttp://networkoperators.ericsson.se/services/
vudkontor i Stockholm. Arbetsuppgifterna omfattar breda HR-processer med tyngdpunkt på konHR Coach, HR Specialist
sultativt stöd till chefer och medarbetare, föränd• Human Resources at Ericsson Services is looringsarbete och personalsociala frågor. Det inneking for: HR Coach for our Service Product Unit
bär att arbetet ofta sker i projektform där förändTechnology Services, a unit mainly working with
ringsarbete är ett återkommande tema. Du komTTM related activities. Areas addressed are mainmer dessutom att arbeta med att stödja företaly Datacom, UMTS, and GPRS. The Stockholm ofgets affärsidé genom att vidareutveckla HR-policifice is located at Telefonplan, but we have peres som stödjer affärsverksamheten.
sonnel working in Nacka as well. You will need to
Du som söker har högskoleutbildning inom
help the organization on issues relating to
personalområdet. Du har minst fem års erfarenrecruitment, competence management, and orhet av kvalificerat personalarbete. Du har också
ganizational development, etc. The unit is small,
erfarenhet av att sätta upp mål och på ett effekaltogether around 100 persons in Stockholm and
tivt sätt nå resultat i nära samverkan med affärsadditional business in the US and Malaysia.
verksamheten. Du har en utpräglad samarbetsWe believe you to possess a high degree of
förmåga samt hög integritet Vi tror att du har erprofessionality based on your experience within
farenhet från konsultbranschen.
the HR field. You like to be where the action is, as
much as you believe in your competence being a
Kontakta: Camilla Wallgren, +46 11 241 015 elvital part in creating business value. HR Specialer +46 70 689 1015. Ansökan: Personalansvarig
list, responsible for compensation and benefits
Östersund, recruitment@edt.ericsson.se.
within the Business Unit Ericsson Services. Attract
and retain competent employees is becoming
more and more important in the new telecoms
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
world. Performance driven compensation is one
LUND
of our most important HR objectives. This function includes global Ericsson Services responsibiPersonaladministratör
lity for business driven remuneration package
and rewardsystem. You will represent Ericsson
• Om du trivs med att vara spindeln i nätet, är
Services as a member in Network Operator Segflexibel och noggrann är arbetet som personaladments compensation team.
ministratör något för dig. Arbetsuppgifterna är
We believe you have a broad experience from
the HR field. You have a proactive view on finding new ways of creating non-traditional HR solutions to increase impact on business result
Contact: Göran Henriksson HR Director, +46 8
719 5375 or +46 70 524 5195. Application: HR
Coach, HR Specialist, Ericsson Radio Systems AB,
Lena Averin, HF/ERA/GHS, 126 25 Stockholm.

ERICSSON CABLES AB. SUNDBYBERG
Vill du jobba i det lilla företaget i den stora koncernen? Ericsson Cables AB är en kunskapsbaserad organisation med stor erforenhet av kabel
och nätlösningar. VI erbjuder system och lösningar för terminering och skarvning inom området
telekom- infokom- och kraftnöt Network Technologies, inom Ericsson Cables har idag ca 800
medarbetare.

Personalchef
• Network Technologies bestar av tre divisioner;
Teknik, Marknad och Produktion. Till Teknik och
Marknadsdivisionen behöver vi idag en vikarierande Personalchef under ca 1 år (aug. 2000-juli
2001, bra ifall det finns en möjlighet att starta någon vecka i juni månad). Totalt har dessa två divisioner ca 200 medarbetare. Dina arbetsuppgifter
spänner över hela personalområdet såsom rekrytering, kompetens-/organisationsutveckling, personalsociala frågor och förändringsarbete. Din
viktigaste uppgift är att stötta cheferna inom de
två divisionerna i deras personalarbete. Du ingår i
en personalchefsgnjpp med övriga Personalchefer inom BUC och din närmaste chef är Personaldirektören inom BUC
I din roll som Personalchef sitter du med i ledningsgruppen för Teknik- och Marknadsdivisionen. Network Technologies har placering både i
Sundbyberg och Hudiksvall. Inom Teknik- och
Marknadsdivisionen är idag ca 70 medarbetare
placerade i Hudiksvall. Detta innebär en del resande till Hudiksvall.

mycket varierande och du kommer att få ett brett
kontaktnät inom organisationen. Ditt arbete kan
delas upp i tre ansvarsområden, personaladministration, annonsering och Intranet Personaladministration innebär en rad olika arbetsuppgifter.
Du kommer bl a att skriva anställningskontrakt,
betyg/intyg, organisationsmeddelande samt olika
underlag till vårt lönekontor. Du tar fram statistik,
ansvarar för att vår personaldatabas är up-to-date
samt ger organisationen service vad gäller olika
arbetsrättsliga frågor.
I arbetet ingår också att vara NOD-ansvarig, dvs
se till att enhetens verksamhetsstyrande dokument är uppdaterade och följer Ericssons normer.
Annonsering är ditt andra ansvarsområde, vilket
innebär att koordinera all annonsering både internt och externt. Du skriver annonserna i samarbete med linjen och planerar i vilka medier de
ska ut i. I detta arbete kommer du att ha mycket
kontakt med vår annonsbyrå och vårt mediabolag. Sist, men inte minst, ansvarar du för Human
Resources hemsida. Som webeditor ser du till att
befintlig information hålls uppdaterad och att ny
läggs in. Frontpage är verktyget du använder och
som du bör ha erfarenhet av.
Kontakta: Astrid Wallersköld, 046-19 30 42, astrid.wallerskold@ecs.ericsson.se, Sven-Olof Jönsson, 046-19 34 00, sven-olof.jonsson@ecs.ericsson.se. Ansökan: Personaladministratör - GH
00:580, Ericsson Mobile Communications AB,
Personalenheten, 221 83 LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.

PLANERING
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, STOCKHOLM

Forecasting and
Strategic Planning
• You will work in a group within AXE supply,
focusing on Forecasting and Planning. The work

requires contacts with the Market Units to ensure
accurate monthly forecasts. You will process information from the market and create plans to
be distributed to our vendors on a monthly basis.
These plans serve as the backbone for Ericsson's
ability to provide the customers with short delivery times while remaining cost effective. The
maintenance of up-to-date product information
used in our communication with both vendors
and Market Units will be your responsibility.
You need to be a person who is interested in
working in a very dynamic environment where
change is the rule rather than the exception. The
work includes widespread personal contacts, and
extensive travel. We expect you to have the ability
to work independently and creatively. You should
have a relevant academic degree and preferably
at least 2 years working experience. Good knowledge of MS Word and MS Excel is required. Fluency in English, both written and spoken, is a necessity in this international environment as are
well developed interpersonal skills.
Contact: Cecilia Tiefensee, +46 8 757 2212, cecilia.tiefensee@era.ericsson.se. Application:
FORECASTING AND STRATEGIC PLANNING, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad,
164 80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Hardware Coordinators
• Product Unit Wideband Radio Networks (PUWRN) seeks hardware coordinators that can
secure the coordination of hardware in our product development projects. We think that you have experience from hardware coordination or other work in the logistics area. We furthermore
think that you are a person that like tough challenges and have an outstanding skill of managing
several issues in parallel. For the right person we
offer a dynamic job that will mean a great possibility to experience on of the true hot spots in the
development and launch of the third generation
products.
Contact: Johan.Sundqvist, +46 8 585 319 48, johan.sundqvist@era.ericsson.se. Application: Send
your application, with ref no. R/H1495, Ericsson
Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger Holmgren,
164 80 STOCKHOLM, ansokan.PUWRN@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Strategic Forecast
Management
• You will work with strategic forecasting for the
Japanese market and CMS 30 products. This you
do by: create and keep good relations with your
contacts gather forecast information from various
sources in both Japan and Swedenanaryse the figures andcommunicate your information to concerned persons within PDC SystemsYou will also
work a lot within TTC, and other forecast and
supply improvement projects. Both as one of the
team managers as well as in project groups. We
expect you to have a university degree and preferably several years of relevant working experience.
For this job you must be independent, self-motivated and have excellent analytical skills. We expect you to have good communication skills and
that you are a team player. Of course you need to
be fluent in written and oral English. For more information about our market, products and organisation please have a look at http://pdcsystems.ericsson.se where you will also find links
through processes to some TTC (Time to Customer) pages.
Contact: Annette Lundqvist, +46 8 757 0254, Annette.Lundqvist@era.ericsson.se, Ulrika Roos,
+46 8 757 5771, Ulrika.Roos@era.ericsson.se.
Application: Gunilla Åsberg, JHS, Ericsson Radio
Systems AB, KI/ERA/JHS, 164 80 STOCKHOLM,
gunilla.asberg@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, TELEFONPLAN

Master Scheduling
• As Master Scheduler you will be responsible
for the order and forecasting flows generated by
world demand on our product ranges. The Master Scheduling area will be responsible for volume production in three main international factories. Tasks will include process improvement to
streamline work routines. We work actively to reduce lead times and increase delivery performance. High quality and delivery precision is Ericsson
standard.
You will have good knowledge of MS Office,
MRPII or logistics, with experience of Telecom-
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munications or Electronics supply coupled with
the ability to meet the various expectations from
internal and external customers. A qualification
from PLAN, APICS or equivalent is an advantage.
You will be fluent in English, a second language
will be of great advantage. You are open-minded,
looking forward to new challenges and have the
ability to initiate and drive improvement.
Contact: Anders Michelsson, +46 8 719 6497,
anders.michelsson@era.ericsson.se. Application:
MASTER SCHEDULING, Ericsson Radio Systems
AB, LV/HS Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM,
kerstin.almblad@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

Master Planner/
Vendor Developer
• As a Master Planner/Vendor Developer you
will be responsible for the day-to-day relationship with one or more of our vendors.
You will have the responsibility for improving
the vendor's performance and for ensuring that
the supplier implements Ericsson's new supply
concepts. You will also be responsible for purchasing and management of a specific range of products. The position requires communication and
coordination with units/organisations. These may
be Ericsson companies as well as external vendors - situated in Sweden or worldwide.
You should have a solid background in Purchasing/Logistics and Vendor development complemented with project management skills. You
should be a strong, driver, target oriented with
the ability 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 2058,
marianne.karlsson@era.ericsson.se. Application:
MASTER PLANNERS/VENDOR DEVELOPERS,
Ericsson Radio Systems AB, LV/HS Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM,
kerstin.almblad@era.ericsson.se

PRODUKTION
ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
MÖLNDAL
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom
Ericsson för försvarselektronik och mikrovågskommunikation samt är centrum för Ericssons
forskning och utveckling inom mikrovågsteknik
och höghastighetselektronik. Inom flygradarproduktion arbetar vi med de mest avancerade
flygradarsystemen som finns i världen. Dessa
system är under ständig utvärdering och utveckling.

Industrialiseringsingenjör
• Dina uppgifter blir att arbeta med elektrisk verifiering av delsystem I produktionsfasen samt
med felanalyser. Till en början på lägre nivåer
men omgående på mer komplexa funktioner. Du
kommer att arbeta med problemlösningar och
förbättringar I samarbete med konstruktion och
produktion I syfte att öka producerbarheten samt
utveckling av mätmetoder. Framtagning och underhåll av viss testutrustning ingår också I arbetsuppgifterna.
För att vara lämplig för arbetet tror vi att du är
högskoleingenjör eller erfaren gymnasieingenjör
inom elektronik- och mikrovågsområdet. Vi ser
gärna att du har arbetat med elektriska mätinstrument eller har annan relevant erfarenhet. Du
bör vara bra på att kommunicera, tycka om att
jobba såväl I grupp som enskild under högt tempo, vara målinriktad och vilja vidareutveckla dig.
Vilja och förmåga att dela med sig av kunskaper
samt ta ansvar för eget och andras arbete inom
gruppen är viktigt.
Kontakta: Tommy Jansson, 031-747 2730, tommy.jansson@emw.ericsson.se. Ansökan: INDUSTRIALISERINGSINGENJÖR, ref 00-092.

Industraliseringsingenjör/
Systemprova re
• Dina uppgifter blir att arbeta med elektrisk verifiering/provning av system och delsystem i produktionsfasen. Jobbet innebär även att ta fram
testutrustning och instruktioner för provning. Då
våra projekt är mycket utvecklingsinriktade innebär arbetet ett nära samarbete med våra konstruktions- och verifieringsenheter.
För att vara lämplig för arbetet tror vi att du är
högskoleingenjör eller erfaren gymnasieingenjör
inom elektronik- och mikrovågsområdet Vi ser
gärna att du har arbetat med elektriska mätinstrument eller har annan relevant erfarenhet. Erfarenhet av Unix samt goda kunskaper i engelska,
ser vi som meriterande. Som personliga egenska-

19

JOBBNYTT

KONTAKTEN NR 8 2000

per bor du vara målinriktad, ha hög drivkraft, vara
initiativrik, flexibel och förmåga att dela med dig
av samt ta ansvar för eget och andras arbete inom gruppen. Jobbet är mycket omväxlande och
ger goda möjligheter till vidareutveckling.

Kontakta: Åke Gustavsson, 08-757 46 15, Lena
Appelqvist, personal, 08-757 42 34. Ansökan:
Ref.nr 00/023 Serviceingenjör, Ericsson Microelectronics AB, cvmicro@eka.ericsson.se.

tal radiolänk som används som alternativtillkabel vid överföring av telefoni och data.

Produktchef
• Vi söker nu en produktchef för CDUer (Combining and Distribution Unit) och MCPA (Multi Carrier Power Amplifiers). Produktchefsrollen innebär självständigt ansvar inom tre huvudområden:
Produktportfölj. Road Map. Produktdefinition och
omvärldsbevakning. Definiera och följa upp utvecklingsuppdrag. Produktlönsamhet Medverkan
i försörjningsstrategiarbete. Genomföra marginalanalys och initiera åtgärder. TK uppföljning och
prisförhandling. Produktbudskap. Definiera operatörsnytta och skapa kundrelationer. Utarbeta
business case som stöd för säljorganisationen.
Initiera marknadskommunikationsmaterial.

Repair S Spares. Vi tar emot reklamationer av
MINI-LINK från våra kunder runt om i världen.
Dessa repareras och retumeras. Med anledning
av ökande volymer i utieveranser samt att enheERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
Kontakta: Hans Urland, 031-747 4267, hans.larten på sikt kommer att utöka verksamheten så
MÖLNDAL
land@emw.ericsson.se. Ansökan: INDUSTRALIbehöver vi förstärka vår organisation. Vi är idag
SERINGSINGENJÖR/SYSTEMPROVARE, ref nr 00Ericsson Microwave Systems AB ansvarar inom ca 30 personer som arbetar inom enheten.
120, Ericsson Microwave Systems AB, Personal
Ericsson förfårsvarselektronikoch mikrovågsoch Organisation, 431 84 Mölndal,
kommunikation samt är centrum för Ericssons Reparatörer
jobs@emw.ericsson.se.
forskning och utveckling inom mikrovågsteknik
• Enheten söker reparatörer vars främsta arbetoch höghastighetselektronik. Enheten för Prosuppgifter kommer vara; Identifiering av fel vid
duktion av flygradar, sändare, kraft och transforfelsökning av kundreklamationer. Reparation av
matorer består av ca 100 personer och är i dagsERICSSON MICROELECTRONICS AB, KISTA
MINI-LINK mikrovågsenhet basbandskort, styrArbetet innebär resor och dagliga kontakter såläget organiserad i tre sektioner. Arbetet bedrivs
Ericsson Microelectronics AB, utvecklar, tillverkar
kort och RIU kort Provning av mikrovågsenhet
väl inom som utanför Ericsson. Du bör vara civii
mälstyrda
team.
och marknadsfår mikro-elektronikkomponenter
basband, styrkort och RIU kort efter reparation.
lingenjör och gärna ha erfarenhet från RF relateoch -lösningar för telekomapplikationer. Bland
Temperaturprovning. Systemprov av reparerad
rade områden inom GSM. Personliga egenskaper
produkterna finns komponenter för trådlös över- Sektionschef för
länk Utbildning; Teknisk utbildning, el/tele. Erfasom värdesätts är analytisk förmåga, god relaföring och fasta nåt samt DC/DC-omvandlare.
renhet; Vana vid MINI-LINK provning, gärna av
tionsbyggare samt förmåga att väl uttrycka sig i
Flygradarproduktion
Antalet anställda är 2300 personer. Inom vårt IC
ML18 och ML23, vana vid felsökning och reparatal, skrift och bild.
Assembly and Test Operations Center arbetar vi • Vi söker nu en chef som skall leda en sektion,
tion av mikrovågsenhet, basband, styrkort och
med kaspling, elektrisk och mekanisk test av IC- bestående av ca 30 personer, som ansvarar för
RIU kort Systemkunskap MINI-LINK. Övrigt; GoKontakta: Ulric Brandt 08-757 57 03, Anna-Grekretsar. Vårt ansvarsområde innefattar från pro- produktion av högfrekvensenheter till flygradar.
da kunskaper i svenska och engelska. Social
ta Eriksson, personal, 08-404 53 69. Ansökan:
Dina viktigaste arbetsuppgifter som sektionschef
cessad kiselskiva, via kapsling, testning, tejpning
kompetens. Arbetet bedrivs på 2-skrft
PRODUKTCHEF CDU OCH MCPA, PRODUCT LINE
och leverans till våra kunder över hela världen. innefattar att vidareutveckla enhetens kompeGSM, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS PerVi ansvarar dessutom för all kapslingsteknik rö- tens, arbetsformer och metoder så att arbetstillsonal, Box 11, 164 93 STOCKHOLM,
Kontakta: Calle Andell, 033-17 96 37, Helena
fredsställelse, leveransprecision, ledtider, kvalitet
rande IC
Jobb@rsa.ericsson.se.
Bredberg, 033-17 79 16. Ansökan: REPARATÖoch effektivitet ständigt förbättras.
RER, Ericsson Microwave Systems AB, PersonaDetta innebär att du får arbeta med kompetenServiceingenjör
lenheten, Box 22150, 504 12 Borås.
sutveckling, resursplanering, rekrytering och för• Vi söker Dig som vill arbeta som ServiceingenERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
bättringsarbete. Dessutom ingår du i enhetens
jör. Du kommer att arbeta med moderna datoriledningsgrupp.
serade mätsystem och produktionsutrustningar. I
Product Handler
Vi söker dig som har ett genuint intresse att arPRODUKTLEDNING
arbetsuppgifterna ingår service och förebyggande
beta med såväl människor som teknik. Du är
SHe Products
underhåll av våra automatiska utrustningar för ICkommunikativ, kan entusiasmera och coacha dikretsar, inom såväl mekanik, styr- och reglertekERA/LVT/D Product Package Development HW is
na medarbetare samt arbeta strukturerat
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
nik som inom elektronikområdet Arbetet innea part of the Swithing Platform Development and
CSM Based Products (CSM) är ett av tre probär dessutom täta kontakter med våra leverantöSupply Unit that supports CSM, TDMA and WireKontakta: Lars-Ove Olsson, 031-747 2062, larsduktsegment inom Ericsson Radio Access AB. Viline. We are responsible for developing standarrer.
ove.olsson@emw.ericsson.se. Ansökan: SEKTIONär ansvariga för utveckling och underhåll av en- dised MSC HLR, BSC, Transit Nodes and Site ProVi söker Dig som har en 3-årig teknisk gymnaSCHEF FÖR FLYGRADARPRODUKTION, ref nr 00heter ingående i CSM basstationer och CSM add ducts that support efficient sales and delivery.
sieutbildning med inriktning mot el-tele eller
121, Ericsson Microwave Systems AB, Personal
on-produkter som skapar bättre täckning och/el- Now we need to strengthen our organisation to
med högskoleutbildning 80-120 poäng inom
och Organisation, 431 84 Mölndal,
ler bättre talkvalitet i operatörernas mobiltelecontinue to develop both the packaging concept
elektronikområdet. Du är resultatinriktad, kvaliSemw.ericsson.se.
fonnät Exempel på produkter och lösningar från and the products, to support the challenges gitetsmedveten och har lätt för att samarbeta med
CSM Based Products är Combiners (CDU), Towerven bytfieBU release projects and TTC Global.
andra människor. Du skall vidare vara väl förtroMounted Amplifiers (TMA) och Coverage Extengen med analog- och digitalteknik, ha PC-vana
Our target is to have the product range neesion Units (CEU). De närmaste åren kommer vi
ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, BORAS
samt ha goda kunskaper i engelska. Erfarenhet
ded to support sales and delivery of complete
På Boråsfabrikentillverkashuvudsakligen radi- även att utveckla Multi Carrier Power Amplifiers
som serviceingenjör är ett krav. Arbetet sker i
(MCPA). Utveckling och produktifiering sker i nä-switch sites. Today we have packages for e.g.
olänkar, antennertillmobiltelefon! och andra
grupp och gruppen tar gemensamt ansvar för alla
Terminals, Spare parts and DDF. In TTC Global
produkter för telekommunikation. MINI-LINK är ra samarixte med alla Ericssons affärsenheter
arbetsuppgifter. Vi ser gärna att Du har erfarenhet
we have defined the way forward. Now it's time
den största enskilda produkten, en kompakt digi- inom affärssegmentet Nätoperatörer.
från tidigare arbete inom elektronikproduktion.

Want to change your life?
Start by changing the world.
The Mobile Internet is not just one of the world's
fastest growing business areas, but it will also have a
profound impact on our lives. On the ways we all work
and play. To help speed up this revolution, our team of
freedom fighters needs to grow. And grow now. So, if
you burn for mobility and want to be on the frontline
of change, we have what you're looking for.
System A r c h i t e c t / Senior SW D e s i g n e r
System M a n a g e m e n t - S t a n d a r d i z a t i o n
Tester / T r o u b l e s h o o t e r
Methods and Tools R e s p o n s i b l e
O p e r a t i o n a l P r o d u c t Manager
W i n d o w s N T SW D e s i g n e r
D a t a b a s e Designer
Technical W r i t e r / Usability D e s i g n e r
Security R e s p o n s i b l e
WapIDE Designer
Project Manager

The Ericsson WAP program is responsible for the
development of the WAP infrastructure. And that's
the key to the Mobile Internet. Our areas of operation
include product development, pre-studies and the
future development of the WAP specification. Our
unit in Kista works specifically with the W A P
Gateway and the WapIDE. T h e W A P Gateway
connects a mobile network with the Internet and
the WapIDE, Integrated Development Environment,
facilitates the creation of mobile services based on
WAP.

Ericsson is the leading provider in the new telecoms
world, with communications solutions that combine
telecom and datacom technologies with freedom of
mobility for the user. With more than 100,000 employees
in 140 countries, Ericsson simplifies communications for
its customers — network operators, service providers,
enterprises and consumers - the world over.

All of our products are developed using standard
components and open development platforms such as
Windows NT, C++ and Java.
We work in 6 to 9 month projects that make
it easy for you to get a unique overview of the
whole product development process, from customer
requirement analysis to product installation. An overview that only a company on the forefront of the
Mobile Internet revolution can provide. A company
like Ericsson.
C h a n g e your life and change t h e world.
And have fun.
For more information, please visit:
www.ericsson.com/wap/products/open_pos.shtml
or send an e-mail to linda.schang@era.ericsson.se
Write "Change" in the subject line.

Make yourself heard.
ERICSSON

^
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to establish the organisation, define which additional products it shall cover and bring forward
the products needed together with our suppliers.

Contact: Caisa.carneheim@era.ericsson.se, +46
8 508 774 21. Application marked ref nr:
R/H1456, Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/R/HS Inger Holmgren, SE-164 80 STOCKHOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se.

• Efficient product administration is a key to the
success of our concept You will work with e.g.
PRIM/PiWin and PCAT. Knowledge to work with
these tools is valuable as well as understanding
the basics of release handling and product structures. You enjoy working in development projects
and are prepared to make the efforts needed to
get product packages out on time. A strong sense
for structures, order and ability to plan ahead is
necessary. An engineering or natural science degree from secondary level school-gym nasieingenjör-and good English communication skills
are needed.

Japan will be the first market where WCDMA will
be deployed in full scale. NTT DoCoMo, the world
largest cellular operator, will be leading the way.
Ericsson has been selected as supplier of Wideband CDMA base stations for NTT DoCoMo's
commercial IMT-2000 network. Business Unit
BMOJ, Marketing NTT DoCoMo, works in close
relation to the NTT DoCoMo Key Account Management (KAM) unit in Tokyo and Ericsson Product Units (PU) to develop and establish Ericsson's overall business with NTT DoCoMo.

PRODUKTLEDNING

Product Manager
• You will be responsible for some of the Site
Products, which means that your target will be to
bring excellent Site Products Packages to the
market. The suppliers will be strongly involved in
the development of these packages. You understand the basics of product structures and you are
good at using our IT tools like PRIM and PCAT.
You enjoy working in development projects and
are prepared to make the efforts needed to get
t packages out on time. Good English
mnication skills are needed. You are busiented with experience/knowledge of
needed to get a switch site that meets
the istomer needs. A background in HW Sales
>rt, Engineering and/or product manageis relevant.

Pi duct Handling-PRIM
i I Sales Tools
• VVs run development projects in cooperation
II he Strategic Product Managers, SPM, Son Östersund, Implementation Services
igistics Management. Now we are introdune full range of site products, such as Poooling, Transmission, DDF,...
lent product administration is a key to the
of our concept. We work with
PiWin and to some extent with the Sales
sed by each BU, e.g. PCAT, MST,
Rapcat You have been responsible for product* in PRIM and understand the basics of release handling and product structures. You enjoy
working in development projects with challenging time schedules, and are prepared to malt e the efforts needed to get PRA in time. A strong
s "•nse for structures, order and ability to plan
ahead is necessary. An engineering or natural science degree from secondary level school-gymnasieingenjör-and good English communication
skills are valuable.
Contact: Henrik Johansen, manager, GSM & TDMA Node Design, +46 8 757 2819, henrik.johansen@era.ericsson.se, Lars Friman, PRIM-coordinator, +46 8 585 32156, lars.friman@era.ericsson.se, Mia Nilsson, PCAT-coordinator, +46 8 764
1070, mia.nilsson@era.ericsson.se, Bengt Andersson, Site Product Management, +46 8 585
34185, bength.andersson@era.ericsson. Application Product Handling-PRIM and Sales Tools,
Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM,
kerstin.almblad@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
The unit is now in the need for personnel in the
following areas:Requirement co-ordination for
second phase of products-Long term product
planningBusiness analysis for internal Ericsson
caseATM/IP transport architecture and strategies

Customer Product
Information
• As a Strategic Product Manager at the Radio
Network Architecture unit you will be responsible
for the product portfolio of Radio Network products by securing that the business opportunities
are fully analysed, optimizing the overall technical 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 within systems
or product management Do you have any questions?

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

• The tasks at hand for the team are: Business
Development Market planning and forecasts. Bid
and contract management Sales and supply management In order to support our ambition in
business development we are now looking for a
team member with technical competence that
can initiate and follow through detailed discussions with Nippon Ericsson, NTT DoCoMo and
with the Ericsson Product Units. The right person
should support and fuel the dialog between NTT
DoCoMo KAM and all Ericsson product units, in
seeking new products to be offered to NTT DoCoMo.
Contact: Benny Larsson, +46 8 757 2538,
benny.larsson@era.ericsson.se, Ulrika Roos, +46
8 757 5771, ulrika.roos@era.ericsson.se. Application: Gunilla Åsberg, Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/JHS, 164 80 STOCKHOLM, gunilla.asSera.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

CPI Product Manager
It's all about communication-providing the right
information to the right person at the right time.
The rest is business. And technology. Customer
Product Information (CPI) is the technical information the customer needs to handle Ericsson
products throughout the product lifecycle. At
Customer Product Information GSM/UMTS, we
drive the, CPI dimension, of Ericsson's
CSM/UMTS products and solutions. With the
challenge of third generation systems coming
up, we now need to expand and strengthen our
organization within the following areas:
• You will be responsible for creating customer
valiues and defining new GSM/UMTS CPI products and services. This requires broad contacts
with both marketing units and customers, as well
as with CPI designers within the product design
units.You have genuine interest in information
design from a business perspective, and you understand the need for efficient marketing of new
products.
Contact: Torkel Arnelid, +46 8 757 2035,
torkel.arnelid@era.ericsson.se. Application: CPI
Product Manager, Ericsson Radio Systems AB,
LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM,
kerstin.almblad@era.ericsson.se.

ERICSSON MICROELECTRONICS AB. KISTA
Ericsson Microelectronics är leverantör av mikroelektronik i världsklass för tillverkare av tele, och
datakommunikationssystem samt mobiltelefoner. Produktsortimentet omfattar mikroelektronik-komponenter för trådlösa tillämpningar,
bredbands-kommunikation, fast access för kommunikation via optisk fiber samt DC/DC-omvondlare. Med en global utveckling, produktion
och säljarkår är Ericsson Microelectronics en ledande leverantör av produkter som möter kraven pä större snabbhet, bandbredd och mobilitet vilket krävs i den nya telekomvärlden.
Opto Electronic Products en enhet inom Ericsson Microelectronics, har med mer än 20 ärs erfarenhet av fiberoptiska produkter en stark position på marknaden.
Som leverantör av högkvalitativa opto-elektroniska sändare och mottagare förser vi världsledande företag med en kostnadseffektiv kommunikationsteknologi.

Produktägare SDH
• Som Produktägare SDH kommer Du att ha ett
tekniskt helhetsansvar för våra STM-1 och STM-4
sändare och mottagare. Detta kräver en stor förståelse för fiberoptiska mätningar och Du bör
också kunna förstå valet av ingående komponenter samt kunna mäta och verifiera funktionen av
dessa. Arbetet kräver en förmåga att kunna leda
produktutveckling och förbättringsarbete inom
SDH-området

Den sökande måste behärska engelska i tal
och skrift och kunna skriva rapporter på engelska
som går direkt till kund. God samarbetsförmåga
är viktigt liksom noggrannhet och förmåga att
driva, planera och dokumentera sitt arbete. Personen skall också vara villig att aktivt utveckla sin
kompetens. En lämplig bakgrund är civilingenjör
(180p) inom elektronik eller fysik. Praktisk erfarenhet av fiberoptiska mätningar/fiberoptik är en
merit
Kontakta: Per Karlsson, 08-757 54 06, Christer
Karlsson, Personalavd, 08-757 49 91. Ansökan:
Produktägare-00/031, Ericsson Microelectronics
AB, Cvmicro@eka.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB.
LUND

Global Product Manager
• Som Global Product Manager har du ansvar för
en GSM mobiltelefon under hela dess livslängd,
från koncept till utfasning från marknaden. Du arbetar med i stort sett alla delar av vår organisation.
Du är troligen mellan 30 och 40 år och bör ha
minst 4 års erfarenhet, inom telekom eller annan
konsumentorienterad industri, som produkt-,
marknads, eller projektchef. Din bas har du i teknik, men du har också förståelse för ekonomi, affärer, logistik och försäljning eller vice versa. Du
är drivande, målorienterad, rättfram och kreativ.
Det är viktigt att du kan kommunicera mål så
att andra förstår dem, känner sig delaktiga och
arbetar i samma riktning. Att förstå konsumenten
är väsentligt. Du ser helheten men är inte rädd
för att ge dig i kast med detaljerna. Du gillar produkter och njuter av att se andra använda dem!
Kontakta: Maria Rydén, 046-19 47 87. Ansökan:
Global Product Manager-Ref G094, Ericsson Mobile Communications AB, Personalenheten, 221
83 LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
As CSM enters the 2:nd millenium, the older circuit-switched techniques are being replaced by
packet switching. The first example of this is the
introduction of GPRS, which allows data rates of
up to 58 kbps In the next phase, datarates up to
384 kbps will be possible. This evolution of the
bearer services puts requirements on the platforms on which they run, and Ericsson is here taking the lead with a number of new products.
Our unit is responsible for Product Marketing
of the BSS (Base Station Systems) and OSS
(Operation and Support System) part of Ericsson's GSM system. We work in close co-operation
with Product Management, and our the tasks
range from defining argumentation for our products and promoting the products to our local
sales force and to customers, to following the development of our competitors. We have a world
wide responsibility although the european market normally requires the major part of our support, and are experiencing a growing need for
our services related to the increased competition
on the market We therefore need to reinforce
our team with two product marketing engineers
in the datacom area.

Product Marketing
Engineers
• Qualifications needed include: A good technical understanding of data communication and IP
in general. Working experience from the telecom
industry. A market orientation.Last but not least
you need to be a teamworker and fully master
the english language.
Contact: Product Marketing BSS & OSS, +46 8
404 5998, fredrik.wallgren@era.ericsson.se. Application: Datacom in GSM access network, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad,
164 80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Strategic partnership and alliance are an important part of Ericsson's strategy to build a profitable product portfolio and market success. The
announced partnership with Microsoft is one
such example. To manage and develop this type
of relationship Ericsson needs Corporate Program Managers. Do you want o be one of them?
We have an open position as

KONTAKTEN NR 8 2000

Do you have this background? To qualify for
this job you must have experience with relationship management of customers or Vendors combined with experience from Product Management or Marketing. You should also have experience in both the Telecom and Datacom industry,
combined with a substantial knowledge of Ericsson on different levels.
Some highlights of the task: This CPM will be
Ericsson's spokesperson for the collaboration, as
well as the prime contact vis-a-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.
Contact: Claes-Göran Vestin, 08-404 50 22,
claes-goran.vestin@era.ericsson.se, Lennart Nilsson, 08-75702 10,
lennartnilsson@era.ericsson.se. Application: Corporate Program Manager, Ericsson Radio Systems
AB, ERA/T/HS Elisabeth Sandström,

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ

Product Managers to CNCP
Product Portfolio ManagementProduct Planning
Core Product Unit Network Core Products (CNCP)
is responsible for the development of Ericssons
major telecom and datacom system platforms.
CNCPs product portfolio includes system platforms such as AXE, Adjunct Processor, Tango/TeIORB, Tango/Ronja, Erlang/OTP and Cello on the
highest level. The unit Product Planning is
amongst other things responsible for the overall
product plan for CNCPs platforms and products.
Top level development requirements are for example openness, short Time To Market drastically increased processing capacity, zero system
down time, improved productivity and low Cost
of Ownership. Important new product areas
where CNCPs products play a vital role are
UMTS, IP-BSS and Wireline Systems Next Generation Network.
• As a member of Product Planning you will be
given the opportunity to work within the following areas: Ericsson Strategic Planning for CNCP. Product plans. Product contribution calculations. Requirement specifications. Ericsson internal and external customer presentations. Preparation of promotion and marketing material.
We seek experienced persons with broad
knowledge in some or a number of the following
fields: Wireless and wireline markets, standards,
networks and systems. AXE, AP, Tango or Cello
systems. Ericsson organisation.
The ability to cooperate with many organisations and persons, in Sweden and abroad, is of
great importance, and your written and spoken
English must be good. You must also be prepared for rapid changes in scope and focus for our
common work tasks. Result orientation and inventiveness are highly appreciated characteristics
of the applicant for a position at Product Planning.
Contact: Jan Gunnelin, +46 8 727 4276,
Jan.Gunnelin@uab.ericsson.se, Agne Jönsson,
+46 8 727 3015, AgneJonsson@uab.ericsson.se.
Application: CNCP Product Management MA,
Ericsson Utvecklings AB, Birgitta Friis, Box 1505 S125 25 Älvsjö, birgitta.friis@uab.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND
Med hjälp av nya teknologier som WAP och
GPRS mfl erbjuds, förutom tal, mer och mer
avancerade tjänster i mobiltelefonen. För att hålla tempot uppe i detta mycket snabba och intressanta teknikområde krävs hög teknisk kompetens men också en bra känsla för vad kunden vill
ha. Nu behöver vi

Product Managers och
Assistant Product Managers

Corporate Program
Manager

• Arbetet innebär att vara med och driva våra
satsningar på området mobilt Internet till världsklass. För att åstad-komma detta krävs ett stort engagemang, förmåga att blicka framåt samt att du
är drivande som person. Civilingenjör eller motsvarande utbildning är en bra grund men vi tror
också att du har varit ute i arbetslivet några år. Du
har drivit eller deltagit i Internetrelaterade utvecklingsprojekt.

• CPM to one of Ericsson's preferred suppliers of
Software and OEM systems. The Corporate Program Manager has global responsibility for an
Ericsson Alliance with a vendor.

Kontakta: Maria Rydén, 046-19 47 87. Ansökan:
Strategic Product Management-Ref P033, Ericsson Mobile Communications AB, Personalenhe-
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the Director of Mobile Positioning and participate
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
New possibilities with Mobile Positioning. Positio-in the Management Team.
ning is rapidly becoming one of the most interes- Preferably you have management experience.
ting areas in the mobile world. Knowledge of the You are balanced, strategic and business minded.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
geographical location of a mobile is now recog- You have experience in partnering and making
nized as one of the most valuable components in deals. You should have strong boardroom crediAre YOU the right person to bring CSM/BSS into ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
many future services. The market is just taking bility. You understand telecom and datacom marthe new millennium?ERA/LV/X Strategic Product
off and Ericsson is well prepared to meet the de- kets and have a good understanding of technoloManagement (SPM) for GSM/BSS has the full life
cycle responsibility for GSM Base Station SystemBTS System Features is a unit within PU BTS re- mand with the Mobile Positioning System (MPS). gy. You know the Ericsson organization well. You
including the operation and maintenance systemsponsible for software and features for our fami- We have been active in research, standardiza- have a MSc or an MBA or equivalent.
OSS. PU-BSS has more then 40% of the
lies of GSM basestations RBS 200 and RBS 2000. tion and are early out on the market with a proGSM/BSS market share and is sold to more than The GSM BTS market is characterised by a huge duct that is well, positioned, to meet the future.
100 customer in over 60 countries.
installed base, large volumes and strong compe- Operators and application developers are lining
• Mobile Positioning. You will be responsible for
tition between suppliers as well as between ope- up to be our customers and partners.
At this point in time we are not only having a
relations to third party service providers. Ensuring
very large customer base we are also facing on rators.
Mobile Positioning (ERA/LV/U) has the global
that there exists competitive services that work
of the biggest challenges since the introduction
Software features are becoming increasingly responsibility for Mobile Positioning for GSM, TD-with the MPS system and can be offered to our
of GSM namely the introduction of wireless data. important as a means for the operators to profile MA and WCDMA. Mobile Positioning is also the
In order to be prepared for the New World of te- themselves and as a means for Ericsson to meet Product Owner for the Mobile Positioning Centre,customers through our local companies. You will
work with establishing new partners as well as
lecom BSS is introducing new network topologiescompetition.
which is the heart of the MPS. We perform funcsupporting our local companies in their efforts to
based on the Server Gateway way of thinking. A
tions such as Marketing and Sales Support, Prosell MPS together with third party services.
cornerstone in this is the new IP BSS. In order to
duct and System Management Business DeveYou are business minded and have experience
meet the high expectation from our customer we • Some key challenges for us are: Maintaining
lopment and Process Management For positiodo need to strengthen our department with more our position as THE supplier of GSM basestaning we also steer activities such as Project Ma- from a sales/marketing organization. You have
tions. Adaptation of our basestations to new IPpersonal.
nagement Research and Standardization, Sup- previous experience of partnering. You are expebased infrastructure. Introduction of new advanrienced both in Telecom and Internet style busiport and Supply. We report to BMOA & BMOG
ced functionality such as EDGE, AMR and positioand work actively with the segment for Consu- ness. You have a strong intuition in finding, best
ning. Simplifying the installation and putting into
in class, solutions. Knowledge in related
mer products.
operation of our BTS in order to enable even moareas/technologies such as GIS, WAP etc is an
re massive network roll-out in the future. We are
We are now looking for 75 competent and ent- advantage. You probably have a University delooking for a new member to the product manarepreneurial men and women to join our diverse gree in engineering (MSc) or economy (MBA).
gement team at LRF/X.
and international team in our effort to create
• BSS infrastructure includes not only the BSC
and deploy the key enabler of the Mobile InterHW but also all access transmission within BSS.
The member will share the team's tasks, which
net
We are now looking for two new persons that
include: Maintaining and improving the competican strengthen our infrastructure section. As protiveness of our products. Initiation and follow-up
• Mobile Positioning Applications. You will supduct manager your main tasks are to put requiredevelopment projects. Defining features tailored
port our local companies in their efforts to sell
ments on future products and to develop product
for various customer needs. Producing product
MPS together with third party services. Evaluate
strategies.
plans. Creating an even stronger business for BTS
candidates for and support members of the Ap• Business Development, Mobile Positioning.
software features.
We believe that you have at least 3-5 years of
plication Partner program. You will maintain our
You will manage and lead 2 Partner Managers, 2
GSM infrastructure experience. If you have expeDesired expertise and skills are: Business oripartner program web site. You will prepare and
Business Developers, a WEB support person and
rience of network design and network dimensioented and result oriented.
participate in application seminars with partners,
an
Event
Manager.
Together
you
will
ensure
that
ning it is a plus.
Experience from product management system
local companies and customers. You will act in a
operators
have
multiple
choices
in
selecting
apmanagement or marketing. Good communicaAs person we believe that you are open-minSystem Management role in application impleplications
they
can
offer
to
end
users,
that
new
tion skills. M.Sc, B.Sc or comparable experience
ded and has very good communication skills. You
mentation projects ordered by us. You perform
ideas relating to Mobile Positioning are develoare used to take own initiative and you like to
demos and speak at conferences.
ped
and
that
we
have
good
relations
to
our
partwork in a dynamic environment. That you are
Contact: Magnus Lindroth, +46 8 75 721 77. ApYou are business minded with a good undersners. You will ensure that opportunities, applicafluent in English and that you like to travel we taplication: Strategic Product Manager, Ericsson Ratanding of technology. You have experience from
tions and the Mobile Positioning System are sucke for granted.
dio Systems AB, LR/H la Pettersson, 164 80
a sales/marketing organization, maybe in a precessfully displayed at events and on the WEB.
STOCKHOLM,
sale support role.
You are responsible for planning, meeting goals
ingegard.pettersson@era.ericsson.5e.
Contact: Patrik Österström, +46 8 404 4731,
You are experienced both in the Telecom and
and running an operational forum including
patrik.osterstrom@era.ericsson.se. Application:
Internet style business. You have knowledge in
counterparts in other organizations. You report to
related areas/technologies such as GIS, WAP etc
Strategic Product Management-BSS Infrastructuten, 221 83 LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.

re, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM,
kerstin.almblad@era.ericsson.se.

Strategic Product Manager

2 Partner Managers

Strategic Product
Management BSS Infrastructure

Business Developer

Business Development
Manager

Skilled SW engineers wanted!
Vi söker designers
och testare!

Design av OO-baserade
realtidssystem

Vi utvecklar basstationer för mobiltelefoni där IP,
paketdata (EDGE och GPRS) och distribuerade, öppna
system är i fokus. Därmed arbetar vi inom de hetaste
teknikerna som över huvud taget finns idag.

Med det nya systemet kommer helt ny metodik och
teknik för design. Vi behöver erfarna designers och
systemdesigners med intresse för modern utvecklingsmetodik. Vi utvecklar vårt system iterativt med
tätt samarbete mellan urvecklare och testare.

Vi söker dig som har ett vetenskapligt synsätt på
Design och Test av programvarusystem i realtidsmiljö.
Vi erbjuder ett jobb där du kan arbeta med allt från
arkitektur av nya system till implementation och test
på "state of the art" sätt. Du intresserar dig för
Modellering, Systemering, Analys och Design eller
Test med tekniker för generering av kod och automattest i moderna utvecklingsmiljöer. Våra processer
är RUP-baserade. Du som söker är civilingenjör/högskoleingenjör eller har flerårig erfarenhet av objektorienterad programvaruutveckling baserat på UML.

Här finns stora utmaningar och möjligheter. Kontakta någon av oss så berättar vi mer!

Kontaktpersoner

CF:

Magnus Prebert, tel 08-404 10-77 samt
Sumoud Sulaiman, tel 08-404 21 94.
Välkommen med din ansökan med meritförteckning
märkt "ARG/A", till:
Ericsson Radio Systems AB
AH/R Elisabet Grahl
164 80 Stockholm
e-mail: HR.Helpdesk@era.ericsson.se

Kontaktpersoner:
Daniel Lövung, tel 08-757 31 26
Roger Holmberg, tel 08-404 45 51

Verifiering OO-baserade
realtidssystem

För alla delar av vår verksamhet är design och verifiering något som görs i nära relation med slutkunden. Vi följer med våra produkter ut i fält (FOA) för
att se hur de fungerar och presenterar nya funktionerna
för vår kund. Därigenom får vi erfarenheten av hur
produkterna bör utvecklas för att än bättre bidra till
vår och kundens lönsamhet.

Med det nya systemet kommer helt ny metodik och
teknik för verifiering. Vi behöver ett antal erfarna testare med intresse för moderna teststrategier. Vi
utvecklar vårt system iterativt med tätt samarbete
mellan urvecklare och restare. Ett plus är om du är
intresserad av att vara med och ta fram framtidens
testmiljöer och metoder.

Vi arbetar i team och skapar tillsammans optimala
arbetssätt och därigenom påverkar hela avdelningen
till att bli optimalt effektiv. Vi har erfarenhet av
"noll-fel-strategi" och bra leveransprecision och vill
gärna fortsätta med det.

Här finns stora utmaningar och möjligheter. Kontakta någon av oss så berättar vi mer!
Kontaktpersoner:
Anders Yveborg, tel 08-757 19 48
Pierre Spiik, tel 08-757 0 9 23

Make yourself heard.

ERICSSON

^

22

JOBBNYTT

PRODUKTLEDNING
is an advantage. You probably have a University
degree in engineering (MSc).

Event Manger
• Mobile Positioning. You will be responsible for
our participation in all types of events. We market
Mobile Positioning at major exhibits such as Cebit, special positioning events hosted by e.g. IBC,
Ericsson events such as PPM or GPMS and on
our own Positioning seminars. You will also have
the responsibility to build and maintain a demo
room for our customers. You will plan our participation and ensure that everything is in place for
the events. In doing so you will work with Internal and External application partners, our Business Developers and Ericsson Marketing organizations. You will speak at internal and external
Events and lead demo sessions.
You have experience from a sales/marketing
organization and have previous experience of
preparing Events. You speak excellent English
and preferably another language (Swedish not
necessary). You have great social skills. You are
not afraid of hands on work in order to make a
demo work. You may have a computer background (rather than telecom). Event/marketing
experience is more important than technical experience. If you have both that's great

Web Support
• Mobile Positioning. You will be responsible for
content on our Web pages. These pages are essential to our business. Together with Ericsson
Marketing organizations you will maintain our Internet page, the source for knowledge about Mobile Positioning and the market place in which
applications meet networks, and our Extranet page, where customer can order upgrades and get
special info.
Together with BU Mobile Internet you maintain
the positioning part of the Developer Zone at
which application partners join to receive information and tools. You maintain our Intranet page
at which local companies find answers to their
questions, presentation material and sales tools.
You have previous experience from creating
professional Web pages and Configuration Management. Your written English is excellent You can
act as a Project Manager, running each Web page

as a project in which you and others should deliver content according to agreements.

Sales and Marketing
Support Manager
• Marketing and Sales Support, Mobile Positioning. You will manage and lead 4 Sales Support
Managers, 2 Price Managers, a Business Intelligence person and a Market Communication person. Together you will ensure that sale and return
on sales goals are met that Mobile Positioning is
marketed and packaged successfully and that the
right perception is achieved. You are responsible
for planning, meeting goals and running an operational forum including counterparts in other organizations. You report to the Director of Mobile
Positioning and participate in the Management
Team.
Preferably you have management experience.
You are balanced, strategic and business minded.
You excel at closing deals. You should have
strong boardroom credibility. You understand telecom and datacom markets and have a good
understanding of technology. You know the Ericsson organization well. You have a MSc or an MBA
or equivalent

3 Sales Support Managers
GSM/TDMA/WCDMA
• Mobile Positioning. You ensure that our product is properly marketed and that we secure sales by: Making sure all marketing material is in
place. Training our local company sales force on
place our at our own events. Displaying our product and Speaking at conferences and events.
Answering questions from local companies,
customers, press etc regarding our product Meeting our customers and assisting our local companies in closing deals. You focus on one of the
air interfaces GSM/TDMA/WCDMA.
You have experience from a sales/marketing
organization. You have a technical understanding
of GSM, TDMA or WCDMA. You probably have a
MSc or equivalent You have good language and
social skills.
You are a solid presenter. If you have a senior
profile and documented experience in closing
deals and working at high levels towards our
customers that is helpful. The roles will be formed around the competence of the individual.

KONTAKTEN NR 8 2000

Price Manager
• Mobile Positioning. Together with our current
price manager, based on our thinking and discussions with local companies and customers you
maintain our price guide and our product packaging. You create and develop value argumentation, business models and business cases for
Ericsson, operators, service providers and application partners. You assist our local companies in
negotiation with our customers.
You have experience from a sales/marketing
organization. You have a basic technical understanding of GSM, TDMA or WCDMA You have a
MSc, MBA or equivalent You have good language and social skills. If you have a senior profile
and documented experience in closing deals and
working at high levels towards our customers
that is helpful. The role will be formed around
the competence of the individual.

Business Intelligence
Manager
• Mobile Positioning. By attending events, researching on the web, reading articles, press releases, speaking to customers and competitors
etc and analyzing the result you determine and
document strengths and weaknesses of our competitors and our position in relation to them. You
assist our sales force with value argumentation.
You communicate our crucial advantages.
You have a MSc or MBA or equivalent You have a good command of English. You are intellectual, structured and have good communication
skills.
You have the ability to understand the telecom
and datacom market from and operator or end
user perspective.

Market Communication
Support
• Mobile Positioning. Together with Ericsson
marketing you ensure that we create the content
that goes into all forms of market communication. Based on marketing objectives set through
discussion you seek and document the required
information for data sheets, articles, web pages,
press releases, videos, conferences, books etc
You take initiatives to find more and better ways
of communicating our message.
You have experience from a sales/marketing

organization. You have a basic technical understanding of GSM, TDMA or WCDMA. You have a
MSc or equivalent You have good language and
social skills. You are interested in technology and
eager to learn. You will be able to write technical
text

Product and System
Management Manager
• Product and System Management Mobile Positioning. You will manage and lead 3 Product
Managers, 3 System Managers a 2 Specialists. Together you will ensure that the right assignments
are made and accepted and that we have the
right product at the right time, including documentation, tools, and instructions. You will ensure that we have good knowledge in the field and
that this knowledge is spread.
You are responsible for planning, meeting goals and running an operational forum including
counterparts in other organizations. You report to
the Director of Mobile Positioning and participate
in the Management Team.
Preferably you have management experience.
You are balanced, strategic and business minded.
You have a strong technical understanding of telecom and datacom and ability to very quickly
understanding the complex totality of the Mobile
Positioning business including regulatory and
standard issues. You should have strong
boardroom credibility. You understand the Ericsson organization well. You have a MSc or equivalent

2 Product Managers
WCDMA/GSM
• Mobile Positioning. You are the Product Manager for GSM or WCDMA. Based on discussions
with marketing, local companies, partners and
customers you create the product roadmap and
requirements for each release. You create required assignments and work with Product Managers to ensure proper development of each involved node. You motivate your roadmap with an
Ericsson business case crated in cooperation with
our Price Managers. You take a life cycle cost view.
You currently work with Product or System Management You are structured and have strong
technical knowledge of WCDMA or GSM. You have a good understanding of the Ericsson organi-

Be the First and be the Best! Want to join us?
Product Unit Solutions, part of Business Unit
Multi Service Networks Division, is leading
die development of 3G (Third Generation)
Multi service Network Solutions. These solutions maximize the latest 3G technologies
from the total Ericsson organization and 3rd
party product providers. Examples of our key
customers include Diginet, British Telecom,
BT/Cellnet, France Telecom, Telefonica,
KPN, and Telia.
Solution Systems Management are a global
organization, part of product unit Solutions,
and we are currendy searching for key persons
to join our team.
Solution Systems Management are technology
leaders engineering world class 3G solutions
for a dynamic communications market,
responsible for 3G Technical Strategies;
Standardisation; Solutions and Systems engineering; Network engineering; Characteristics
and Methods & Tools.
We are a customer focused organisation with
an innovative, creative and small business culture, with a clear focus on being the first and

We are searching for:
* Managers and Team Leaders
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* Technical Solutions and Systems Engineers
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the best in the solutions that we engineer.
We believe in employee empowerment, competence and financial rewards based on results.
Currendy we are working with 3G technologies such as
• IP Voice and Multimedia based Service
Networks
• IP and ATM connectivity
• Call and Session control for example SIP,
H323, BICC etc.
• Broadband Access networks for example
Cable, XDSL, Microwave, Enterprise
• End user solutions, for example Bluetooth.

* Methods and Tools Engineers
You should be innovative, motivational, possess leadership skills and enjoy working in a
dynamic environment. You should have a
track record in realtime telephony and/or
datacom.
All positions require a technical engineering
background (preferably a degree) with excellent social competence. Since we work in an
international environment you should be fluent in English.
For further information or to apply,
please contact:
Andy.Scott@ericsson.com
Or visit our web site for more information:
http://wireline.ericsson.se/solutions/ssm

zation and decision processes and forums. You
communicate well; you are balanced and give a
senior impression. You have a MSc.
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• Vi är ca 70 medarbetare och är lokaliserade i
Kista och i Karlstad. Vi befinner oss i ett expansivt
skede gentemot den externa marknaden utanför
Ericsson och söker därför nya medarbetare. Morgondagens ledare är projektledare och projektPU Accessories is a Product Unit within the Ericsformen är på väg att bli den arbetsform som
• Mobile Positioning. You lead system level stuson Consumer Segment The Product Unit is resnabbast och effektivast leder till att företag uppdies involving highly competent System ManaContact: Per-Martin Hedström, 031-344 6921,
sponsible for the performance of the Ericsson
når sina affärsmål. Vill du vara med och leda föregers representing different parts of the WCDMA
0706-734 901, per-martin.hedstrom@erv.ericsportfolio of mobile phone accessories. The dynatag i nästa århundrade med fokus på Project MaMobile Positioning System. You write technical
son.se. Application: Operative Product Managemic global market for accessories is showing
nagement och Management of Projects?
reports on quick study items. You become our
ment WPP, Ericsson Mobile Data Design AB, Perstrong growth and many opportunities, which
most knowledgeable person on the WCDMA Mosonalavdelningen, St Sigfridsgatan 89, 412 66
Ericsson Accessories intend to exploit The Acces- Som konsultchef är din främsta uppgift att
bile Positioning System. You oversee all aspects
GÖTEBORG, helena.andreasson@erv.ericsson.se.
sories global marketing function supplies the re- coacha ett gäng konsulter, 15-20 personer som
of the system from radio, through signaling in difgional sales and marketing organisations with arbetar som projektledare, verksamhetsutvecklaferent protocols to O&M, Billing and Administramarketing materials and tools in two main are- re eller lärare. Du skall vara bra på att motivera,
tion issues. You share your knowledge with speas; Market Support, which involves securing pro- kommunicera och informera samt kunna skapa
en lärande organisation. Du ska har varit chef för
cial customers and our organization.
duct packaging, product brochures, product
You are currently a System Manager for WCDposters, and product manuals. Secondly, Chan- en större grupp samt ha erfarenhet från att driva
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
MA. You have a solid technical understanding of
nel Marketing, which includes driving and deve- konsultverksamhet. Du ska ha kunskap och inWCDMA You are intellectual, balanced, patient
loping newsletters, special packaging, media & tresse av projekt som arbetsform. Vi ser gärna att
structured and have good English, social and
POS photos, product portfolio brochures, and a du är drivande, stödjande, positiv och entusiastisk samt intresserad av att utveckla andra. För
communication skills. You have a MSc.
Letar Du efter en sann utmaning? Vi har nyligen variety of other channel marketing projects.
mer information, besök vår hemsida www.ericsstartat en av Ericssons största satsningar någonson.se/businessconsulting och http://consulsin, utveckling av 3:e generationens mobiltelefoting.ericsson.se. Din ansökan vill vi ha senast den
• We are now seeking an additional project mani. Nya standarder har skapats och vi har avsatt
• Mobile Positioning. You will lead and participa19 maj.
nager to join our marketing team. Candidates instora resurser för de nya bredbandsystemen,
te in standardization of Mobile Positioning and
terested in this position should have a minimum
som byggs på WCDMA Vi är en ung organisaresearch projects. You perform and lead field triof two-three years of relevant experience. They
tion som just håller på att dra upp riktlinjerna för
als. You gather data and perform analysis. You
Kontakta: Catarina Meland, 08-719 47 99. Ansömust also be fluent in English and willing to travåra
produkter
och
framtida
arbete,
vilket
ger
evaluate and develop technologies. You create
kan: Konsultchef EPMI, Karlstad.
vel internationally.
dig
stora
möjligheter
att
påverka
egna
tekniska
prototypes and the base for design. You may imrecruitment@edtericsson.se.
lösningar
och
ditt
arbete.
Arbetet
sker
i
en
spänplement crucial parts of some products. You
Contact:
Noni
Tellbrandt-Engström,
+46
46
19
nande
miljö
där
standardisering
och
utveckling
educate Ericsson and our customers on topics resker parallellt vilket ställer höga krav på flexibili- 30 66, noni.tellbrandt-engstrom@ecs.ericsson.se.
lated to your expertise.
tet
Application: Project Manager, Marketing - GH
You have a radio/signal processing related re00:622, Ericsson Mobile Communications AB,
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
search background. Expertise in Mobile PositioHuman Resources Department, 221 83 LUND,
ning is meriting. You have MSc and perhaps a
It's all about communication, providing the right
• Till systemavdelningen för basstationer inom
Sweden, personalenheten@ecs.ericsson.se.
PHD. Your English is good. You like sharing your
information to the right person at the right time.
PU-WRN söker vi dig som vill arbeta som projektknowledge.
The rest is business. And technology. Customer
ledare inom systemdesign. Du ska organisera
Product Information (CPI) is the technical inforoch koordinera tekniskt analysarbete, kravspecifimation the customer needs to handle Ericsson
kationer och kravuppföljning för såväl maskinvara
Contact: Christopher Kingdon, +46 8 764 1103,
ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB,
products throughout the product lifecycle. At
som programvara för nya generationer av basstaEva Lenke, +46 8 585 331 08. Application: NEW
KARLSTAD
Customer Product Information GSM/UMTS, we
tioner. Fokus kommer att vara på hela noden,
POSSIBILITIES, Ericsson Radio Systems AB,
drive the, CPI dimension, of Ericsson's
d.v.s. att driva fram och hålla ihop ett bra bas staKerstin Almblad, LV/HS, 164 80 STOCKHOLM,
GSM/UMTS products and solutions. With the
tions system.
kerstin.almblad@era.ericsson.se.
Ericsson Business Consulting är ett konsultföre- challenge of third generation systems coming
Tidigare erfarenhet av projektledning och sysup, we now need to expand and strengthen our
tag med fokus på totala affärslösningar för ett
temarbete, gärna från andra mobiltelefonisystem,
mobilt Internet Tjänsterna omfattar rådgivning, organization with the following position:
ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB,
konstruktion eller verifiering är meriterande. För
integration samt drift och underhåll. Med utatt passa till tjänsten bör Du ha en god helhetsGÖTEBORG
gångspunkt från Ericssons samlade kunskap och
syn samt en vilja att påverka och motivera andra
totala produktportfölj leder Ericsson Business
människor. Vi förutsätter att du är självständig,
Consulting stora företag och organisationer in i • Your responsibility as CPI System Manager is
drivande, målinriktad och flexibel. Goda kunskaden nya mobila Internetvärlden och stärker där- to drive and co-ordinate the CPI development
per i engelska är ett krav då arbetet sker i internamed kundernas affärsförmåga och konkurren- within a GSM and/or UMTS release project until
The computer platform we develop is the foun- tionella grupper.
the products have reached the market An imporskraft
dation for Ericsson latest mobile data products.
tant task is to ensure CPI consistency between
The first product out is GPRS with several other Kontakta: Werner Anzill, 08-404 80 14, .
Vi är idag mer än 4000 konsulter och IT-speci- the different nodes and sub-systems. You have
systems in the pipe. This will be a daunting chal- werner.anzill@era.ericsson.se. Heidi Svärd, persoalister som är aktiva i 36 länder över hela värlproven project management skills, preferably
lenge and to cope we need to strengthen the de- nal, 08-404 95 78, heidi.svard@era.ericsson.se.
den. EPMI, Ericsson Project Management Institu-from information development projects. You hapartment The platform itself is a very complex
te är en enhet inom Ericsson Business Consultingve fully developed social skills and rise to the
Ansökan: Projektledare till WCDMA, ref nr R/H
product consisting of both parts developed inmed uppgift att effektivisera våra kunders pro1421, Ericsson Radio Systems AB, ERA/R/HS Ingchallenge of responsibility.
house andsourced from the market
jektverksamhet Kunderna är Ericsson-bolagen
er Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PUsamt stora företag med multiprojektverksamhet
WRN@era.ericsson.se.
Contact: Christer Eriksson, +46 8 757 31 36,
world-wide.
• We need someone to keep all requirements
christer.eriksson@era.ericsson.se. Application:

System Manager WCDMA

and changes under control. You will provide the
stability we all need. Depending on previous experience and your interests we will adjust the
tasks to have a best fit. You have a technical
background and superior sense of order.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Project Manager, Marketing

Projektledare till WCDMA

2 Specialists

Konsultchef EPMI

CPI System Manager

Operative Product
Management WPP

PDC Systems JAPAN - SYSTEMLEDNING
Vi har det övergripande tekniska ansvaret för världens näst vill vara med och driva vårt 'CMS 30 In Service Perstörsta mobiltelefonisystem PDC-CMS30- som säljs i Japan. formance Improvement Program'.
Inom enheten pågår en intensiv verksamhet för att utveckla
Vi söker dig som har erfarenhet av mobilsystem
vårt system på en marknad med 126 miljoner invånare.
samtidigt som du är kreativ och når goda resultat.
Enheten jobbar i nära samarbete med lokala enheter i
Japan samt med designorganisationer. Verksamheten
bygger på goda kontakter med övriga mobilsystem
inom Ericsson. Arbetet har tyngdpunkten på de tidiga
faserna i projekten, vilket innebär stora möjligheter
att påverka.
Introduktion av teknologier som TCP/IP, ATM,
WAP mm, liksom samexistens med 3:e generationens
mobilsystem kommer att innebära stora utmaningar
under de närmaste åren. Vi kommer därför att förstärka
enheten under våren med ett antal nya medarbetare.
Vi vänder oss nu främst dig som vill jobba med
switching-, datakommunikationsfunktioner, källsystemkonstruktion eller processer och verktyg. Vi söker
även dig som vill jobba med systemegenskaper för ett
helt nät under en produkts hela livscykel samt du som

Systemledare — Switching
Systemledare — Datacom
Systemledare — Systemegenskaper
Källsystemkonstruktion
Processer och hjälpmedel
Programledare - ISP Förbättringar

Din ansökan sänds till:
Ericsson Radio Systems AB
Gunilla Åsberg, ERA/JHS
164 80 STOCKHOLM
gunilla.asberg@era.ericsson.se

Kontakta:

Hans-Åke Johansson, tel +46 8 757 27 53
hans-ake.johansson@era.ericsson.se
Kontakta:

Anders Gartner, tel +46 8 757 18 76
anders.gartner@era.ericsson.se

Make yourself heard.
ERICSSON
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ERICSSON RADIO ACCESS AB. KISTA

CPI System Manager, Ericsson Radio Systems AB.
LV/HS. Kerstin Almblad. 164 SO STOCKHOLM.
kerstinaJmbledfiete.ericsson se

ERICSSON RAOK) SYSTEMS A». KISTA

Co-ordinator
• Product Unit Wideband Radio Networks (PUWRN) seeks a co-ordinator that can develop and
secure product issues related to end-of-lrfe treatment and to design for environment. We think
you ant an engineer with at least a bachelor degree. You have worked with electronics construction and are familiar with the material contents
of Ericsson's products.
ft is an advantage if you have some form of envi ron mental education especially in the area of
Design for Environment. In addition we think you
have a true and active personal interest in issues
related to our common environment For the
right person we offer a dynamic job that will
mean a great possibility to experience an increasingly important aspect in the development and
launch of the third generation products.

att ansvara för är antingen Leo (DoCoMo), C2
(generation 2), eller Mikro (mikrobas).
Du har teknisk högskoleutbildning eller motProjektledare WCDMA
svarande och erfarenhet av projektledning inom
Ericsson Radio Access AB (RSA). har en välkänd
utvecklingsprojekt som team- eller objektledare.
och bred kompetens inom trådlös kommunikaSom person år du målinriktad och har goda ledation. VI är verksamma inom radioaccess system
regenskaper. Du är lått att samarbeta med och
RSr trådlös telefoni. basstationer, antennära prohar goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
dukter och transmissionssystem för analoga och
digitala nätverk Huvuddelen av vår verksamhet
finns i Kista och vi är idag ca 1400 anställda. In- Kontakta: Cecilia Dreijer, 08-757 32 14. Bim
om Ericsson är RSA känt som ett okonventionelltAhlström, personal, 08-757 16 74. Ansökan: Promen resultoHnriktat företag. Sä vill vi fortsätta attjektledare WCDMA, Ericsson Radio Access AB,
vara. Vär kultur bygger pä att vi klarar det omöj- KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 Stockholm, jobbigrsa.ericsson.se.
liga, det som ingen förut har gjort Vi säger om
oss själva att vi är ffyhänta, snabbfotade, jordnära, kundnära och uppfinningsrika. Det handlar
verkligen om passion för det vi gör.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

KONTAKTEN NR 8 2000

att ta fram hela Ericssons kommersiella WCDMAsystem.
• Vi letar efter dig som har 2-3 års erfarenhet av
att leda programvaruprojekt. Du bör ha en
högskoleutbildning i botten och helst egen erfarenhet av programvaruutveckling. Det är en fördel om du har erfarenhet av driftstödsystem, Java
och Corba, men det är inget krav. Din Engelska
måste vara mycket god eftersom vi arbetar på
engelska och allt skrivet material skall vara på
engelska. Arbetsplatsen är i Kista, men enstaka
resor till Irland kan bli aktuella.

Kontakta: Martin Rolf, 08-585 314 18,
martin.rolf@era.ericsson.se. Ansökan: Projektledare Java, Ref nr R/H1414, Ericsson Radio
Aiming for the stars - Join the Satellite team. Sa- Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger Holmgren, 164
tellite Systems, a new and challenging business 80 STOCKHOLM, ansokan.PU-WRNgera.erics• VI söker nu en projektledare som självständigt
for Ericsson. Satellite Systems belongs to New son.se.
ska driva utvecklingsprojekt ibland bestående av
and Special Business Operations, BNSO, who
flera delprojekt Du kommer even att delta i och
has a mission to give new small business activitirapportera till styr- och projektgrupper inom och
es the appropriate attention and conditions for ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
utom RSA
successful operations. If you think this is a real
Du har teknisk högskoleutbildning eller motchallenge and want to work in a small organisa- Project Manager
svarande och har erfarenhet av projektledning i
tion, then we can offer you interesting positions:
utvecklingsprojekt som delprojektledare eller huERA/LVT/D HW Product Package Development
vudprojektledare Som person ar du målinriktad
HW is a part of Smithing Platform Development
Senior Program
och har goda ledaregenskaper. Du år lått att saand Supply, that supports GSM, TDMA and Wiremarbeta
med
och
har
goda
kunskaper
i
engelska
Contact:+46 8 SOS 774 49. erik.rydenfiera.encsline Systems. We are responsible for developing
and Project Managers
i tal och skrift.
son.se. Application: Send your application with
standard MSC, HLR. BSC Transit Nodes and Site
•
The
global
Project
Office,
responsible
for
all
Products that support efficient sales and delivery.
Ref no: R/H1494 to: Ericsson Radio Systems AB.
our Satellite Projects, is now looking for several
Now we need to strengthen our organisation to
KI/ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 SO STOCKKontakta: Cecilia Dreijer. 08-757 32 14, Bim
Program and Project Managers. As a
continue to develop both the packaging concept
HOLM, ansökan PU-WRNfieraericssonse
Ahfström, personal, 08-757 16 74. Ansökan: ProProgram/Project Manager you will be responsiband the products, to support the challenges gijektledare WCDMA, Ericsson Radio Access AB,
le for: Tender preparations as the project repreven by the BU release projects and TTC Global.
KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 Stocksentative in the Core-3 team. Execution of total
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA
holm, jobbfirsa.ericsson.se.
project including both Time To Customer(TTQ
• The type of projects handled by LVT/D are
and Time To Market(TTM) projects after contract
Team leader
mainly HW Platform sub projects to the GSM and
is signed. Fulfilment of time schedule, budget
ERICSSON RAOK) SYSTEMS AB. KISTA
TDMA release projects, i.e. R8, v.7, R9, IP BSS, etc
and quality goals. Preparation and set-up of new
• Product Unit Wideband Rad» Networks (PUand business/concept development projects
project organisations. Management of the custoWRN) seeks a team leader for hardware coordiProject Manager within Product Packaging. The projects involve
mer interface. Subcontract management inclunators that can coordinate and manage the interseveral other organisations, range from 10-20
ding third party suppliers. You should possess
ference that may occur between adjacent proNetwork Planning Prod
kmh and run for 3-12 months. We are looking for
qualifications that make it easy for you to motivaduct development projects, when production reDo you enjoy working with service? Established te, inspire and guide the project and to create sya project manager for PP development projects
soutces are scarce. We think that you have at
in tun» 1999. Ericsson Services is the new name nergism in the team.
within GSM and TDMA that will be started during
leeat a bechefor degree in a subject area related
for service excellence within Ericsson, a Business
the upcoming months.
to logistics and/or corresponding experience
You
have
a
broad
international
Ericsson
Unmet the Network Operators m Service Provtfrom previous work.
You have experience from project manageden (OS) segment Ericsson Services combines network and have managed complex TTM and
ment within product development. You are strucWe furthermore, think that you are a person
the best elements of OS's servKe unit network to TTC projects. You are recognised as a leader but
tured, good at problem solving and result orithat like tough challenges and have experience
create o single focused organization. The result, would not hesitate to take active part wherever
ented. A degree in Engineering or equivalent exfrom team leadership. For the right person we ofa dynamic resource which aims to build on our needed. We work in a very complex mufti-project
perience is a prerequisite.
fer a dynamic job that will mean a great possibiliimpressive sales growth and maximize business and multi-culture environment with MIL-std. rety to experience one of the true hot spots in the
opportunities well into the millenium. To find out quirements/processes. The projects include all
development and launch of the third generation
Contact: Henrik Hassler, +46 8 404 87 54, henmore about this new force in service solutions, phases from pre-study to maintenance. A lot of
products.
subcontracts are also included, internal as well as
rik.hasslerigera.ericsson.se. Application: Project
please visit our website at httpS/erkssonserviManager - Product package development
ces.erksson.se/ Network Planning Products is a external. New Satellite Projects. We are currently
Contact: +46 8 5S5 319 48,
unit within Network Optimization Solutions undertendering for several new contracts and are looking for Senior Program and Project Managers for
Assistant Project Manager
»nan.sundqvistfiera.encsson.se. Application
Ericsson Services with the responsibility for deveour new projects. Location: Fairfax (near Walopment of planning took for the radio network
Send your application, with ref no. R/H1493 to:
• We are looking for an assistant project manaand transmission network for mobile systems. shington DC), USA Project Managers UK. For our
Ericsson Rad» Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger
ger for PP development projects within GSM and
current
contract
we
are
looking
for
a
Senior
ProThe unit is also closely related to the Service
Holmgren, 164 80 STOCKHOLM ensokan.PUTDMA that will be started during the upcoming
ject
Manager
and
a
Project
Manager.
Location:
Area Network Design/Network Performance ImWRNfiera.encseon.se.
months.
Burgess Hill, UK
provement.
Your task will be to assist the main project manager. You have some experience from developProgram and Project
ERICSSON RADIO SYSTEMS AS. LINKÖPING
ment projects and want to broaden your experi• As a project manager you will take on the excience. A relevant background is to have been obManagers
USA.
ting challenge of being fully responsible for planject leader och team leader within a larger deveProjekleoare
9 For our current contract we are looking for a
ning, executing, following up and finishing all aclopment project We can offer you good opportuCenter hr Radio Network Control (RNCSenior Program Director and a Project Manager.
tivities to bring the product to the market The
nities to grow and contribute!
ERA/IVA) är tn ny enhet inom ERA/W med ca
scope of work will be: Setting up the project
Location: Fairfax (near Washington DC), USA
aOU personer meo mormor t urmoprngocn MOSS- team Running the project and be responsible for
Sub-Contract Manager. For our current contracts
Contact: Henrik Hassler, +46 8 404 87 54, henhhoém RNC verksamheten utVrcåior r»ab+*k
the results Co-ordinate market activities for the
we are looking for a Project Manager to manage
i ii i i • * • > • • åta*» j J k t M
a
a_ - JJ^.
-*-« , ;
rik.hasslergera.ericsson.se. Application: Assistant
product including announcement launch and
our sub-contracts. Location: Fairfax (near Watorw»f9mm ror (aao rtmnimmmr. f*o unMmmnoerj
Project Manager, Ericsson Radio Systems AB,
product release.
shington DC). USA General Qualifications: At
fast and Simulation Solutions utveckbr v, simuLV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM
least five years experience with substantial achieWe seek a parson who k outgoing, indepenlotorer IQrotttestait\atm»ktimmtmi». Honkerstin.almbladgera.ericsson.se.
vements from relevant areas. You are a leading
dent er>d resuk orwrHed. As a candidate you shall
a * , a. - a - a . ^ -a» _ .. au » - - - •• u» . . _J
MM
**svoror ror ne*o mwojori wort spe<ifKering rm ror~
tå^nng octt konääöä HVo nmuéotoror ort+ömb
mom fncssort runtom é vtirlOwn Hk ott testo dtgrtoto ™t>+i*4ofMS)-mm for o H o morknoder VI
kfov octt ny MtwM. Stmototorerrto omfottor ett
». -

— - -*• - » • • -
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a

ajjn

a

•• * - a.

Drew eWKiTmm spemwum meo Qmwron norovoro
ochkomrnznåmmiontiMmiAofltmmmjölorue
vedUing och e»mévenwig av sirMikik^mfwygrmit.
• VI soke» nu en projektledare for alt drive ett
underfiMsproseM hos oss. rltenum vi arbetar
med flera perafcta projekt och kraven ifrån verkvamheten och vara kunder förändras löpande rotern pcojeaxMoare pa vart prrjfesAontor ocn os>
semrnans förbittrar vi kor*nuer»gt v*rt satt att
driva projekt
Vårt uncktrliJBipiujak.1 gaV på årsbasis med
drygt fem piujekln radien imer och ansvarar 16* att
åtgärda de fel véra kunder rapporterar på vara
produkter. Projektet . llv lementeia. också en del
småkrev och fsjStoer »land b l med kundstöd.
V» v * att du ska ha nigra års erfarenhet av programutwxking, samt helst även av team- eker
prujeknadmng,
Ksilllfcli, ton rsaåfcerg, 013-28 42 65. lenhhaBM * f v * ^ t * x x o * v M. AnjÖun Ref nr Wr9t Ho*
xriuedare-S*tHjlatrJrUrx>Frtill/srr4toav. Ericsson
Rad» Systems AB. LVA/FH Arma Fasth. Box 1248.
SB1 l2U»a«0nNCar«t.iMshfienbencssnrue.

have: Experience from project management
Strong leadership competence Good communication saxes both m swedisn ana cngJMn, spoken
and written The candidate should have an ace
dermc degree such as MSc or equivalent, possioly with some years of experience from datacorn or mobile telecom industry The work wfi
rnckjde contacts with markets outside Sweden If
you want to enter a position within an exciting
business - caS us!
Contact: Anders FärnkX +46 8 585 330 15. an
ders.fernroffiere-encsson.se. Application: Project
Mgr - rvetsvork Planning Prod, Ericsson Rad»
Systems AB. KVERA/CH Karolina Medin. 164 SO
STOCKHOLM karolina.nsxcBnfiera.ericsson.se.

team player enjoying a dynamic international environment Strong interpersonal and communication skills. Broad experience in customer contacts. University degree. Master spoken and written English
Contact: For Fairfax: loc Ferry, +1 703 591 4086,
jere.feriyfiericason.corn. For Burgess Hill: Clare
Cheat +44 1444 874 561. clare cheal«etl.encsson.com. For an positions: Lars Bergström, +46 B
404 67 05. Iars.bergstiomfiera.ericsson.se Application: Send your application with ret position
to: Ericsson Radio Systems AB. SG/ERA/KD/HS
Man Skogtot 164 80 STOCKHOLM
man.skcietoffieTa.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA
ERICSSON RADIO ACCESS AB. KKTA

Projektledare WCDMA

Projektledare Java

ERICSSON TELECOM AB. NACKA STRAND

Project Manager
• You should have at least 3 years experience of
working as a Project Manager in a development
enviroment. You must have good communication
and cultural skills and be fluent in English. You
need to have a structured and creative mind to
understand the broad view that is needed for this
task. Experience from network management is an
advantage. If you send your application by email. please send a copy to Mats
Contact: Mats Ridder, +46 8 422 01 64, mats.ridderfietx.ericsson.se. Application: Project Manager, D/XNP, Ericsson Telecom AB. NA/ETX/D/H
Srw-Bntt Johansson, 131 89 Stockholm, srwbrrtt.johanssonfietx.ericsson.se.

Var med som ledare mom Encssons satsning pä
EricssonffoceoAccess AB (RSA). har en välkänd mobét bredbond. Pä Ericsson Radio Systems i
ERICSSON TELECOM AB, KUNGENS KURVA
och brev kompetens mom trädfOs kommunmo- Kota dnver vt ett protekt med 20-25 Javo-prograrrmerore Pro,ektet Ska» konstruera, testa och
nrvi it ISJ t^iåi.mumj „u^.. ,MJ^"LJ*J ipi.1. niixeni
ror trö&os temront, oosshjouner. ontennara pro-revereto tre storo prooromvorupoket SATTVTXJ i Jo- Project Manager
dukter och tnrtsrrussronssystem för analoga ochm med Corba som drstnbuoom-mekotvvn Pro- Our group is the Encsson Broadband Access Serdkraaorkr noYverå. Huvuddelen ov vär verksamhet gromvorupoketeri mgår i en dnftstödsnod som ver programme wKrirn PV IP Network Access,
eigår i tredfe genet oöoriens rrnfrmeiefausystern. working with the development of a range ofcutKorn i Kota och vi är idog ca I400anstäåda
boserot på WCDMA, Wkieöond Code Dwon
ting edge Internet router technologies for access
Muktpée Accesx som troégtvts b*r nösto voridss-cexrfnerrwtenefteorfcrio. We ore currently heated
• VI söker nu en projektleden som ska ansvara
, „, |
| tn r.ii, M
1 • mull- * *
Ut l T i l
in Kungens Kurva. Stockholm and report into
ruiruuni ror Dreaounmy moometetoru, vi owom- Santa Barbara Catfomta. We consist of 20 perför delprojekt och även delta och rapportera till
styr- och projektgrupper De projekt du kommer
parftxueriieixteryurveixAr>y ocn projekt-drrvntng. sons sharing the dubes of development, monoDetta profekt xtgär i ett annat pro/ekt med målet

What are your plans
for the future?
Established in June 1999, Ericsson Services is the new
name for service excellence within Ericsson, a Business
Unit in the Network Operators & Service Providers We are looking for a Project manager for development of our radio network-planning product
(OS) segment. Ericsson Services combines the best elefor
GSM, TDMA and WCDMA (3G).
ments of OS's service unit network to create a single
As
a project manager you will take on the
focused organization. The result - a dynamic resource
exciting
challenge of being fully responsible for
which aims to build on our impressive sales growth
planning,
executing, following up and finishing
and maximize business opportunities well into the milall
activities
to bring the product to the market.
lenium. To find out more about this new force in service solutions, please visit our website at
The scope of work will be:
http://ertcssonservices.ericsson.se/
- Setting up the project team
Ericsson Services' Network Optimization Solutions - Running the project and be responsible for the
group is the wireless industry's premier provider of tools results
network operators use to design, monitor, and optimize- Co-ordinate market activities for the product,
their wireless systems.
including announcement, launch and product

Technical Customer
Support

Project manager

release
Network Planning Products - Kista (ERA/GPD/T)
is a unit within Network Optimization Solutions
(NOS) with the responsibility for development
of planning tools for the radio network and transmission network for mobile systems. The unit is
also closely related to the Service Area Network
Design/Network Performance Improvement.

Manager Network
Planning Products - Kista
We are looking for a Manager who can lead our
unit of approximately 30 employees engaged in
product management, software development, testing, technical and sales support for our products, tools for radio and transmission network
planning.
Your main responsibility in this position will
be to lead your local management team with
two product & development managers. In this
setting you will offer guidance and support to
your product & development managers, drive
competence management for the unit, execute
budget and forecast control, process management and local management within the unit,
interaction with the local environment in Kista
as well as the global NOS organisation.
You have previous line management experience, preferably from a software design organisation, and you are interested in developing the
organisation according to the responsibilities
described above. We think that you have the
ability to work independently in a flexible manner and you are always interested in developing
your own as well as your management team's
skills and management capabilities. As we work
in a highly competitive and dynamic business
environment, good change management skills,
personal drive and decisiveness are essential.
Previous experience in radio or transmission network planning or planning tools is an advantage
but not a requirement.
For further information please contact:
Erik Tärnvik, phone +1 7038732642
e-mail: erik.tarnvik@epl.encsson.se Ref.no 00-22

We seek a person who is outgoing, independent
and result oriented. As a candidate you shall
have:
- Experience from project management
- Strong leadership competence
- Good communication skills both in Swedish
and English, spoken and written
The candidate should have an academic degree
such as MSc or equivalent, possibly with some
years of experience from datacom or mobile telecom industry. The work will include contacts
with markets outside Sweden.
For further information please contact:
Anders Färnlöf, phone +46 8 585 330 15
anders.farnlof@era.ericsson.se
Ref.no 00-23

Software designers
We are looking for Software designers for development of our radio network-planning product
for GSM, TDMA and WCDMA (3G) and for
our radio transmission planning product.
The jobs contains all elements in a software
product life cycle, from analysis to maintenance
and support. You need good knowledge in and
experience of object-oriented design using C+ +
and COM within the Windows N T environment.
We seek persons with relevant university
degree e.g. within computer science or M.Sc. in
Electrical Engineering and preferably some years
of experience from the datacom or the mobile
telecom industry. You have self-esteem and
drive. We expect you to have good communication skills in Swedish and English, spoken and
written.

We are looking for a person for our Technical
Customer Support of our radio network-planning
product for GSM, TDMA and WCDMA (3G).
As given by the title the job is very customer
oriented and will require occasional travels to
our customer sites. You need knowledge and
experience from PC network configuration and
database administration. You should also preferably be interested in a bit of programming.
We work within the Windows NT environment
with the RDBMS's Oracle and Sybase. The job
contains various tasks such as customer help
desk support, product installation and configuration, data conversion, etc.
We seek a person with relevant competence
and degree, possibly with some years of experience from the datacom or the mobile telecom
industry. You have self-esteem and drive. We
expect you to have good communication skills
in Swedish and English, spoken and written.
For further information please contact:
Anders Färnlöf, phone +46 8 585 330 15
anders.farnlof@era.ericsson.se
Ref.no 00-24
If you want to enter a position within
an exciting business — call us!
Please send your application with CV and
Ref.no to:
Ericsson Radio Systems AB
KI/ERA/GH Karolina Medin
164 80 STOCKHOLM
karolina.medin@era.ericsson.se

For further information please contact:
Radio planning: Anders Färnlöf,
phone +46 8 585 330 15
anders.farnlof@era.ericsson.se
Ref.no 00-25A
Transmission planning: Bertil Branden,
phone +46 8 75 733 58
bertil.branden@ericsson.com
Ref.no 00-25B

Make yourself heard.
ERICSSON
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gement and product support Working here ofERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
fers the unique chance to be involved in all stages of product development Applicants should
have good/previous understanding or experien• Objektledare systemverifiering WCDMA radioce in these fields: Experience with managing debasstationer. Vill Du vara med när 3:e generatiovelopment of software tools including programnens mobiltelefonsystem byggs upp?
ming methods such as HTML, Q C++-. Proven
Till vår verifieringsenhet behöver vi förstärka
ability to conceive, present and push a solution
med en objektledare. Arbetet innebär ansvar för
into development (preferred). Personal Commuatt Ditt objekt (4-6 personer) planerar, dokumennication skills both internally (Ericsson) and to
terar, genomför, samt till viss del automatiserar
external sources.
tester på RBS systemnivå.
Du som söker ska ha god erfarenhet av verifier• Successful candidate responsibilities will incluing och ett genuint intresse att leda andra i prode: Project management of the day to day rejektarbete. Goda kunskaper i engelska är ett krav.
sponsibilities for current in-house projects at
MSD, for example our element manager GUI:
Kontakta: Erik Forssén, 08-764 14 81, erik.forsAEM Investigation and documenting requiresen@era.ericsson.se. Heidi Svärd, personal, 08ments for potential new products.
404 95 78, heidi.svard@era.ericsson.se. Ansökan:
Fully representing the element management
Objektledare systemverifiering, ref nr:R/H1449,
aspects of the group, for example in formal preEricsson Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger
sentations and demonstrations. Joining external
Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PUorganisations, for example the ADSL forum and
WRN@era.ericsson.se.
becoming actively involved in the latest aspects
of our technology interest(s).
If you send your application by email, please
ERICSSON SVERIGE AB, STOCKHOLM
send a copy to Alan.

Objektledare

Contact: Alan Haines, Management Solutions
Dev, +46 8 719 36 41,
alan.haines@ericsson.com. Application: Project
Manager, Mgmt Solutions Dev, Ericsson Telecom
AB, NA/ETX/D/H Siw-Britt Johansson, 131 89
Stockholm, siw-britt.johansson@etx.ericsson.se.

Kundprojektledare

will take on the exciting challenge of being fully
responsible for planning, executing, followingup, and finishing all activities needed to bring a
solution to the market The time allocated for
each project is 4-6 months, and you should be
able to handle and control several projects simultaneously.
• The scope of your work will be: Setting up a
project team to develop a solution. Running the
project and be the responsible for the results. Coordinating market activities for the solution, including announcement launch and release for
the solution. Collecting requirements from Ericsson Local Companies for future solutions. You
will also be involved with marketing activities of
the solutions which include project presentations, presentations towards Market Units, and
presenting the solution at international fairs and
events. You should be extremely outgoing, independent and result oriented.
As a candidate you must also have: Experience
of Project Management, Strong leadership competence, Good English skills, both written and
spoken. The candidate should have an academic
degree such as MSc or equivalent Experience
from GSM and datacom is preferred but not a requirement The work will include contacts with
markets outside Sweden. Thus, you should be
available for travel.

KONTAKTEN NR 8 2000

• Som projektledare har du det övergripande
ansvaret för att se till att ett projekt levererar vad
det lovat i tid och med budgeterade resurser. I
projektledarens roll ingår planering, resurs- och
kompetensallokering, uppföljning och rapportering gentemot både beställare, projekt medlemmar och övriga intressenter. Vi söker Dig som har
kunskap om tele-/datakom. Ett grundkrav är erfarenhet av utvecklingsprojekt och programvaruutveckling. Dokumenterad ledarskapsutbildning är
meriterande, liksom erfarenhet av projekt och/eller teamledning, där Du ansvarat för planering av
tid och resurser.
Du har dessutom genomfört uppföljning av det
samma. Har Du deltagit i utvecklingsprojekt med
inriktning mot mobil telefoni är det också en merit Som person har Du utvecklad planeringsförmåga, sinne för detaljer, är öppen och prestigelös.
Kontakta: Pontus Svensson, 0457-775 33, Pontus.Svensson@epk.ericsson.se. Mats Hagman,
0457-775 13, Mats.Hagman@epk.ericsson.se. Ansökan: Driftig Projektledare BGw, Ericsson Software Technology AB, Human Resources, Therese
Lindquist Box 18, 371 23 KARLSKRONA,
job@epk.ericsson.se.

Ericsson Sverige AB är Ericssons nystartade
marknadsbolag i Sverige. Vi verkar på en av
ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB,
världens mest spännande och avreglerade
KARLSKRONA
marknader, med en ständigt expanderande inContact: Bo Maurin, 08-585 339 98,
frastruktur för tele- och datakommunikation.
bo.maurin@era.ericsson.se. Per Höglin, 08-757
Ericsson Sverige AB:s kunder ligger i framkant
11 03, per.hoglin@era.ericsson.se. Fadi Pharaon,
Ericsson Software Technology AB utvecklar pronär det gäller områdena tele-, datakommunika08-757 56 07, fadi.pharaon@era.ericsson.se. Apdukter och tjänster med den senaste tekniken intion och IP. Det ställer höga krav pä oss som
plication: Wise - Project Manager, Ericsson Radio
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
om mobiHelefoni, företagskommunikation och
snabb leverantör av tjänster, produkter och lösSystems AB, KI/ERA/LH/S Ewa Strandendahl, 164
programvaruteknik. Vi är ett ungt och expansivt
ningar inom dessa områden. Våra kunder är
80 Stockholm,
företag med ca 800 anställda. Huvudkontoret
operatörer, samt såväl privata som offentliga orfinns i Karlskrona men vi har också kontor i Ronewa.strandendahl@era.ericsson.se. Ericsson Raganisationer i Sverige.
GSM Based Products (GSM) är ett av tre proneby, Malmö, Sundbyberg och en distansardio Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger Holmgren,
duktsegment inom Ericsson Radio Access AB. Vi
betsplats i Kalmar. Eftersom Ericsson Software
SE-164 80 STOCKHOLM, ansokan.PUär ansvariga för utveckling och underhäll av en• Vi behöver nu förstärka organisationen med
skapar den snabba mobilvärlden är vi måna om
WRN@.era.ericsson.se.
heter ingående i GSM basstationer och GSM add
erfarna kundprojektledare. Vi står inför ett spändom kunniga och kvicktänkta. Är Du en av de
on-produkter som skapar bättre täckning och/elnande år med stora utmaningar inom både den
bästa? I så fall erbjuder vi Dig bästa möjliga
ler bättre talkvalitet i operatörernas mobiltelefasta och mobila sidan och därför söker vi nu
förutsättningar och intressanta utmaningar. Vi
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
fonnät Exempel på produkter och lösningar frän
projektledare som kan arbeta både med offert
skapar framtiden! Vill Du vara med? Vår produkt
GSM Based Products är Combiners (CDU), Tower
och implementa- tionsprojekt. Som person skall
Service Order Gateway (SOG) förenklar samspeMounted Amplifiers (TMA) och Coverage Extendu vara starkt drivande med hög social kompelet mellan ett administrativt kundsystem och näsion Units (CEU). Utveckling och produktifiering
tens. Självklart är du en teamledare med god
tet Det hjälper operatören att snabbt och smisker i nära samarbete med alla Ericssons affärmarknadsorientering och har erfarenhet av Core
digt introducera nya tjänster. SOG ger ett kraft• Vi har flera teamledartjänster till ett projekt
senheter inom affärssegmentet Nätoperatörer.
Three arbete. Viktiga projektmål är budget, marfullt stöd vid hantering av tjänster för abonnensom ingår i en av Ericssons viktigaste satsningar,
ginal, projektplan, kvalitet och kundnöjdhet. Vi
ter. SOG-enheten har det fullständiga ansvaret
utveckling av nya system och produkter för Ericskan erbjuda stimulerande arbetsuppgifter på en
• I din roll som Supply Projektledare ansvarar du
för produkten, frän produktledning och design till
sons bredbandiga mobiltelefonsystem, tredje gedynamisk och spännande marknad där utveckför att bygga upp ett team av inköpare som tar
underhåll och support
nerationen, UMTS. Utvecklingen av bredbandsralingsmöjligheterna är stora.
helhetsansvaret för projektinköp, val av leverandio är en förutsättning för att bl a ett trådlöst Intörer, dimensionering av logistikflöde samt att
ternet ska fungera effektivt Vi har ett flertal expe• Vi söker en projektledare som har dokumenteflöde och underleverantörer klarar volymprodukrimentsystem i drift över hela världen, och nu går
Kontakta: Eva Elmstedt, +46 8 579 185 68,
rad erfarenhet av att driva stora projekt Som protionen. Supplyprojektet är en del av totala projekvi
vidare
med
framtagandet
av
våra
kommersiella
eva.elmstedt@ese.ericsson.se. John Glimtoft, +46
jektledare är det Ditt ansvar att projektets mål
tet
system
där
designfasen
just
har
börjatl
Om
8 579 180 16, john.glimtoft@ese.ericsson.se. Annås. Att kundens krav tillgodoses med hänsyn till
Vi söker dig som år civilingenjör eller motsvamindre än två år ska systemen böna levereras till
sökan: Kundprojektledare, Ericsson Sverige AB,
tid, kostnader och kvalité. Du planerar med hjälp
rande, alternativt teknisk gymnasieutbildning. Du
operatörer
runt
om
i
hela
världen.
Vi
arbetar
med
SE/ESE/HR Gun-Britt Hellström, 126 25 STOCKav teknisk expertis och dirigerar Ditt projekt ända
har erfarenhet av logistik, projektledning och/elspjutspetsteknologi såsom Object Time, Rose.
HOLM, gun-britthellstrom@ese.ericsson.se.
in i mål. Som ytterst ansvarig är Du lyhörd när
ler inköp.
UML, Corba, IP, OSE. C++, samt TTC N.
uppdragsgivaren uppdaterar sina önskemål, obSom person är du drivande och har förmåga
Om du tycker om att arbeta i lag och trivs i en
servant på varje riskmoment och mån om att alla
att motivera och entusiasmera ett team.
flexibel miljö, där det finns stort utrymme för egERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
i laget trivs.
na initiativ, kommer du att trivas hos oss på sekVi söker Dig som kan arbeta prestigelöst tilltorn RNC Node Design i Kista. Dessutom komKontakta: Tomas Lindström, 08-757 15 73, Ansammans med andra. Du bör vara målinriktad
mer du att vara med om att utveckla nästa genena-Greta Eriksson, personal, 08-404 53 69. Ansöoch flexibel. Som projektledare inom Ericsson
CPI and Implementation Methods/Products,
rations mobiltelefonsystem från grundenl
kan: Supply Projektledare GSM, Ericsson Radio
agerar Du inom fyra roller; verksamhetsutvecklaLRN/Z, år en PDU (Product Development
Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93
Du bör ha några års erfarenhet av programren, affärsmannen, kompetensutvecklaren och
Unit)och vi arbetar med CPI (Customer Product
Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se.
mering, ha kunskaper i objektorientering, och
teamutvecklaren. Den person vi söker har troliInformation), verktyg och installationsmateriel.
också goda språkkunskaper i engelska och svensgen kunskap och erfarenhet av GSM-relaterade
Just nu händer mycket spännande inom CPI-omka. Dessutom önskar vi att du är en öppen och
tekniker.
rädet och vi söker en projektledare med placerkreativ person.
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
ing pä värt projektkontor. Frän projektkontoret
leds den del av utvecklingsprojekten som tar
Kontakta: Torbjörn Sjöstrand, 0455-39 55 37,
from radionodens CPI och här har vi också vår Kontakta: Håkan Toll, 08-404 47 91,
Torbjorn.SJQstrand@epk.ericsson.se. Ansökan: Erhakan.toll@era.ericsson.se.
Ansökan:
Teamledare
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkändCM/TA verksamhet Pä enheten finns för närvafaren Projektledare SOG, Ericsson Software Techför designers till RNC Node Design, ref nr:
och bred kompetens inom trädlös kommunika- rande 16 medarbetare.
nology AB, Human Resources, Therese Lindquist
R/H1479, Ericsson Radio Systems AB,
tion. Vi är verksamma inom radioaccess system
Box 518, 371 23 KARLSKRONA, job@epk.ericsKI/ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 80 STOCKför trådlös telefoni, basstationer, antennära proson.se.
• Som projektledare kommer du ha nära samarHOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se.
dukter och transmissionssystem för analoga och
bete med linjen, men även med våra uppdragsgidigitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet
vare som finns både inom och utom vår egen
finns i Kista och vi är idag ca 1400 anställda.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
produktenhet. VI söker dig som har erfarenhet av
ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB,
projektledning eller projektadministration och vi
RONNEBY
ser gärna att du har arbetat med CPI tidigare.
9 Vi söker nu en Supply Project Manager som
skall ansvara för att driva anskaffningsteam i våra
• Vill Du vara med och skapa telekom historia. VI
utvecklingsprojekt Detta innebär att att du initieKontakta: Sture Blom, 08-764 11 02,
söker Dig som vill delta i en av Ericssons viktigasEricsson
Software
Technology
AB
utvecklar
prorar och driver inköpsarbetet inom projekten. Du
sture.blom@era.ericsson.se. Ansökan: Projektlete satsningar, utvecklingen av tredje generatiodukter och tjänster med den senaste tekniken inkommer i ditt arbete att ha en stor kontaktyta bådare, Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Pettersnens mobiltelefonsystem, WCDMA. Utvecklingen
om
mobiltelefon'!,
företagskommunikation
och
de inom och utom Ericsson.
son, 164 80 STOCKHOLM, ingegard.pettersav bredbandsradio är en förutsättning för att moprogramvaruteknik. Vi är ett ungt och expansivt
Du är högskoleutbildad eller har motvarande
son@era.ericsson.se.
bilt Internet ska fungera effektivt. Vi har ett flertal
företag med ca BOO anställda. Huvudkontoret
yrkeserfarenhet inom ledning. Har du dessutom
experimentsystem i drift över hela världen, och
finns i Karlskrona men vi har också kontor i Ronerfarenhet från projektledning, inköp, utveckling
nu går vi vidare med framtagandet av våra komneby, Malmö, Sundbyberg och en distansaroch produktion, ser vi det som positivt
mersiella system där utvecklingsfasen pågår. InERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
betsplats i Kalmar. Eftersom Ericsson Software
om kort ska systemen börja levereras till operatöFör att lyckas som Supply Project Manager är
skapar den snabba mobilvärlden är vi måna om
rer runt om i hela världen.
dina personliga egenskaper och erfarenheter vikdom kunniga och kvicktänkta. Är Du en av de
tiga.
Inom produktenheten Radio Network ControlDo you wish to work within the booming busi- bästa? I sä fall erbjuder vi Dig bästa möjliga
Som person är du initiativrik, stresstålig, har lätt
ness of mobile Internet? Wireless Internet Solu- förutsättningar och intressanta utmaningar. Vi ler Product Development arbetar vi med styrning
för att kommunicera och lätt för att samarbeta
och kontroll av radionätet samt routing av kretsskapar framtiden! Vill Du vara med? Ericsson
tion (WISE(tm)) is a programme, defined by
med andra. Goda kunskaper i svenska och engEricsson, intended to help GSM operators provi- Softwares världsledande produkt Billing Gate- och paketkopplad trafik. RNC applikationerna är
elska, både tal och skrift, erfordras.
way (BGw) skapades av oss i Ronneby för fem år baserade på C, C++, JAVA och Corba. Plattform är
de new data-related solutions in their GSM
networks. WISEftm) integrates GSM and Internet sedan och har redan erövrat världsmarknaden. Ericssons nya ATM-plattform Cello.
Vi behöver nu förstärkning med ett antal persoKontakta: Peter Josephsson, 08-404 68 71, Bim
products and technologies into a range of solu- Billing Gateway är en flexibel gateway mellan
Ahlström, 08-757 16 74. Ansökan: Supply Project
operatörernas nät (mobila eller fasta) och admi- ner inom System verifieringsavdelningen för RNC,
tions, which extend and enhance the mobile
Manager(SPM) till TDMA, Ericsson Radio Access
user's access to Internet services. We are now nistrativa system för exempelvis fakturering eller ERA/RY/V. Vi arbetar med integrering och verifierAB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93
looking for a project manager who will develop statistik. Billing Gateway samlar in all nödvändig ing av RNC nodens trafik- och driftsstöds funktioSTOCKHOLM, Jobb@rsa.ericsson.se.
these solutions, based on existing products and information, räknar ut priser och fakta och leve- ner. Vi är även ansvariga för integration mot de
services. As a project manager for WISEftm) you rerar underlaget till det administrativa systemet krets- och paketkopplade core-näten, CSS/PSS.

Projektledare

Supply Projektledare GSM

Teamledare för designers
till RNC Node Design

Projektledare

Supply Project Manager

Radio Network Controller

Projektledare

Wise - Project Manager

Make Telecom solutions for the future!
If you have the experience in Telecom Management, we've got the job!
Ericsson Services is fast becoming recognized as the tions and realize the full integration of the soluface of service excellence for the new millennium. As a tions in their environments.
key Business Unit in the Network Operators & Service
As systems integrator we take total responsiProviders segment, our role is to deliver exceptional bility for the delivery of end-to-end customer
customer service as an integral part of the Ericsson management solution based on own and best-ofoffering. We are now looking to expand in order to face breed 3rd party products for Customer Care &
the very exciting challenges ahead — and you could be Billing, Services Provisioning and Fraud.
a key element in our success.
For further information, please contact:
Erik Strömstedt, Director,
Systems Integration EMEA
Customer Management Solutions
Phone+46 8 719 52 24
Ref.no 00-03
As a Marketing & Sales Manager you will be
Please mark your application with Ref.no
responsible for building up our business of Inteand send it to:
gration, Customer Care & Billing solutions, Services Provisioning, Fraud solutions and ISP to
Ericsson Radio Systems AB
Telecom operators in the region. We offer both
Inger Pettersson HF/ERA/GHS
internally developed systems and services, as well
126 25 STOCKHOLM
as systems and services from external partners
E-mail: inger.pettersson@era.ericsson.se
that we have supply agreements with.

For more information about
-product management please contact:
Ingemar Persson
Phone: +46 8 757 24 23 or +46 70 587 24 26
—solution management please contact:
Lars Svensson
Phone: +46 8 585 321 78 or
+46 70 519 60 01
Ref.no 00-04

Marketing & Sales Manager

You will ensure customer buy-in for our systems and services together with our local account
teams and you will have an overall responsibility
for following projects through till completion.
For further information, please contact:
Dennis Uppström, Director,
Customer Management Solutions
Phone +46 8 719 49 89,
+46 70 211 38 64
Ref.no 00-01

Marketing & Sales Manager
Network Management Solutions
As a Marketing & Sales Manager you will be
responsible for building up our business of
Network Management Systems and Managed
Services (i.e. outsourcing services), to Telecom
operators and Service providers, in the region.
We offer both, internally developed systems
and services, as well as systems and services
from external partners. You will ensure customer buy-in for our systems and services together
with our local account teams and you will have
an overall responsibility for following projects
through till completion.
For further information, please contact:
Tobias Jenssen, Director,
Network Management Solutions
Phone +46 8 719 47 50
Ref.no 00-02

Program Manager
Customer Management Solutions
As a Program Manager you will be overall
respon-sible for the establishment and management of major customer projects in the region.
You will work in close co-operation with ISPs
and Telecom operators to create customer solu-

Product &
Solutions Managers
Network Management Solutions
As a Product Manager you will focus on one
functional area and become our expert. You will
identify possible partner companies and evaluate
their products. You will then manage the Ericsson
relationship with them. In short, you will do
what is required to enable our sales and solutions managers to offer solutions for the customers' need.
As a Solutions Manager you will analyse the
customers' need and propose a solution. In some
cases the customer has specified the requirements, in some cases you need to visit the customer to help him identify the requirements. You
will use the products in our portfolio as a base
for the solution. But the solution may also require
unique adaptation of the products or integration
with external systems.

Solutions Manager
Customer Management Solutions
As a Solutions Manager you will be responsible
for shaping Ericsson solutions and delivery offering
in the areas of Circuit Switch and IP Billing,
Mediation & Customer Care. The responsibility
also involves handling of relations to third parties and other Ericsson units for development of
mutual offerings. The position provides great
opportunities to gain unique knowledge in shaping of end to end Customer Management solutions for 3G.
For further information, please contact:
Paul Wienski, General Manager,
Customer Management Solutions
Phone +46 8 585 300 40
Ref.no 00-05
Please mark your application with Ref.no
and send it to:
Ericsson Radio Systems AB
Karolina Medin KI/ERA/GH
164 80 STOCKHOLM
E-mail: karolina.medin@era.ericsson.se

You like to be a business engineer who talks the
business language with business people and the
technical language with engineers. You like to
be in the forefront identifying the customers'
needs and the required products.
Our network management solutions enable
the operators to manage networks from any vendor and any technology, wireline, wireless, datacom, GPRS, UMTS no matter the service. The
solution is build up by integration and adaptation of the best products we can find on the open
market.
We have offices in Kista and in Mölndal.

Make yourself heard.
ERICSSON

^
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Då enheten har ett totalansvar för RNC-noden
kommer vi också arbeta med: FOA support, Kund
support. Kund demo samt produktionsstöd mot
fabrik. Om Du tycker om att arbeta i lag och trivs i
en flexibel miljö, där det finns stort utrymme för
egna initiativ och goda utvecklingsmöjligheter,
kommer Du att trivas hos oss på ERA/RY/V i
Kista. Dessutom kommer Du att vara med om att
utveckla nästa generations mobiltelefonsystem
från grunden!
Du bör ha några års erfarenhet av test inom tele- och datacom, ha kunskaper i objektorientering, samt även goda språkkunskaper i engelska
och svenska. Dessutom önskar vi att Du är en öppen och kreativ person. Vi söker medarbetare inom följande områden: Hjälpmedelsutveckling,
Testsupport, TCM, Systemverifiering, Chef för
uppbyggnad av supportorganisation.
Kontakta: Joakim Olsson (för hjälpmedelsutv.-ttestsupp), 08-764 1066,
Joakim.olssongera.ericsson.se. Mika Pettersson
(för hjälpmedelsutv.+ testsupp.), 08-757 11 76,
mika.pettersson@era.ericsson.se. Mats Magnusson, Bo Wessel (för Systemverifiering + Chefstjänst), 08-585 343 46 (Magnusson), 08-404
54 50 (Wessel), mats.e.magnusson@era.ericsson.se. bo.wessel@era.ericsson.se. Ansökan: Vill
Du vara med och skapa telekom historia, ref nr:
R/H1511, Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se.

JOBBNYTT
bär kontakt med internationella kunder och leverantörer. Som person kan du kombinera ledarrollen och teknikintresset för att på ett positivt sätt
driva projekten i mål.
Troligen är du civil- eller högskoleingenjör, alternativt har du annan lämplig högskoleutbildning i botten. Dessutom får du gärna ha byggt på
med några års erfarenhet från arbete med realtidssystem eller tele/datakommunikation. Formella meriter är bra. Men för samtliga tjänster är
ändå dina personliga egenskaper viktigare än ord
på papper. Vi sätter till exempel stort värde vid att
du tycker om att ta initiativ, uppskattar personligt
ansvar och ser möjligheter i förändringar. Att du
trivs med lagarbete och inte ger dig förrän kunden är nöjd. Dessutom är det ett plus om du håller dig informerad om ny teknik, nya produkter
och trender. Engelska är vårt koncernspråk, därför
är det viktigt att du behärskar det väl, både i tal
och skrift. Hos oss arbetar 600 människor. De har
stor frihet, stort ansvar och stora möjligheter. Vi
stöder den som vill utvecklas, vi ser till att det
finns resurser så att människor mår bra och kan
växa i arbetet Hur mycket du vill växa beror på
dig själv. Här finns jordmånen.
Kontakta: Lars Ragnarsson, 054-29 48 71,
lars.ragnarsson@ein.ericsson.se. Ansökan: Projektledare - EIN/N, Ericsson Infotech AB, EIN/H Karin Tetzlaff, Box 1038, 651 15 KARLSTAD, karin.tetzlaff@ein.ericsson.se.

508 774 54, torbjorn.engen@era.ericsson.se. Application: Maintenance Release Project Manager,
Ericsson Radio Systems AB, NA/ERA/LRG/NS Cecilia Jettel,131 89 STOCKHOLM,
cecilia.jettel@era.ericsson.se.

trycka dig väl i tal och skrift. Goda kunskaper i
engelska är också ett krav. Du måste också ha
möjlighet att kunna resa mycket såväl som att
under kortare tid tänka dig att bli placeras i det
land där kunder opererar. Tidigare erfarenhet av
att ha arbetat som konsult är en merit

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON,
STOCKHOLM

Kontakta: Claes Alströmer, 031-747 33 59,
claes.alstromer@etx.ericsson.se. Ansökan: Internationell kundprojektledare, Ericsson Mobile Data Design AB, Personalavdelningen, St Sigfridsgatan 89, 41266
GÖTEBORGsverker.walldal@etx.ericsson.se.

Project co-ordinator
• Internet - LME/R Ericsson.com is looking for
an ambitious project co-ordinator. The Ericsson
corporate homepage (ericsson.com) is going
through a change, which includes a new online
strategy with a site more focused on branding.
Your job is to be the main hub of this development You must be organised and used to drive
projects. Your responsibilities will be to support
our vendors (IBM and WJC) in setting up workshops, co-ordinating workflows and to handle all
internal information so the rest of Ericson knows
what's going on. Your contribution will be to actively participate in making ericsson.com one of
the best sites in our industry category. You will be
a member of the Internet team, LME/R, located
in a brand new office at Telefonplan in Stockholm.
Contact: Mats Renee, +46 8 719 03 47, mats.renee@lme.ericsson.se. Application: Project co-ordinator, mats.bjerlov@lme.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Project Assistant
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

KONTAKTEN NR 8 2000

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Our project office for Network Management development is responsible for the development of Projektledare
the Network management systems and Planning
• Till vår produktvårdsenhet för tillbehör i Lund
Projektledare
Tools for the third generation WCDMA mobile rasöker vi dig som gillar att ta eget ansvar, arbetar
dio
networks.
Our
projects
are
large
and
geoSystemutvecklingsenheten banar väg för vår
självständigt och kan hålla många bollar i luften
graphically
distributed.
We
have
design
activities
framtida produktportfölj inom CSM, UMTS och
samtidigt
in
Sweden,
Ireland,
Hungary
and
USA
Bluetooth. Vi arbetar i projektform och i många
Som projektledare kommer du att ansvarar för
fall drivs projekten mot fullt fungerande prototynågot av följande områden: handsfree-produkter,
per. Nyckeln till framgång är relativt små projekt- • We are now looking for a project assistant. In
batterier eller data och övriga produkter. Arbetgrupper med alla nödvändiga tekniska discipli- this position you will be the in the center of the
suppgifterna är varierande, alltifrån mindre dokuner representerade, såsom radio, basband, me- project. Main tasks for this position will be informentationsändringar i produkterna till större dekanik, mjukvara, display, antenn, batteri etc Ex- mation spreading, WEB administration, project
sign och uppgraderingsprojekt Huvuddelen av
pertkunnande hittar du både inom och utom
follow up, economy, recourse planning library
ditt arbete sker på hemmaplan men du får vara
Ericsson. Vi har ett nära samarbete med övriga maintenance, release administration etc. You
beredd på en del resor både inom och utom SveEricsson forsknings- och utvecklingscentra i både
should have a background in projects and be farige.
Europa, USA och Japan. Vi behöver nu förstärkamiliar with these tasks. You will have daily conÅr du strukturerad och analytisk till din läggmed en projektledare till vårt projektkontor. Du tacts with the different parts of the project both
ning samt gillar att ha mycket internationella
kommer att hålla samman konceptstudier samt in Sweden and international and therefore comkontakter, både internt och främst utanför Ericsprototypprojekt frän idé till start av industrialiser- munication skills and openess will be a good
son sfären, är du välkommen till en liten, glad
ing. Vi arbetar i är med telefoner och avancera- help.
och trevlig organisation. Det är meriterande om
de tillbehör för lansering under 2002-2004.
du har erfarenhet från projekt/objektledning.
The project office that is part of Product Unit
Byggsättet och funktionaliteten i dessa telefoner
Wideband Radio Networks is responsible for prokommer att innehålla en hel del nyheter. I fallet
ject management project support, economy and
Kontakta: Gunilla Wejfeldt 046-19 43 76, gunilkonceptstudier ska du se till att projektmedleminternal communications.
la.wejfeldt@ecs.ericsson.se. Ansökan: Projektlemarnas expertkunnande knyts ihop till en snygg
dare produktvård tillbehör - GH 00:579 Ericsson
' rapport och att ett mottagande projektkontor inMobile Communications AB, Personalenheten,
volveras i god tid för överlämnandetillproduk- Contact: Jonas Forsberg, 08-404 22 91,
jonas.forsberg@era.ericsson.se. Torbjörn Anders221 83 LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.
tutveckling. När det gäller prototypstudier samordnar du ytterligare aktiviteter såsom kompo- son, 08-757 19 44,
nentanskaffning, uttestning, mekanikframtag- torbjom.a.andersson@era.ericsson.se. ApplicaERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB,
ning m.m. Dessa projekt är oftast inriktade mot tion: Project Assistant ref nr: R/H1381, Ericsson
GÖTEBORG
etts.k. showcase dvs uppvisande på stora mäs- Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger Holmgren,
164 80 STOCKHOLM, ansokan.PUsor såsom CEBIT, Comdex m m.
WRN@era.ericsson.se.
Kundprojektledare

ERICSSON COMPITEX AB, GÖTEBORG

Projektledare
Ericsson CompitexAB (ECS) är ett programvaruföretag inriktat på utveckling av integrerade ITsystem (radio-/tele-/datakommunikation och
applikationer. Vi är underleverantörertillandra
Ericsson-enheter inom vårt kompetensområde,
och driver även utveckling av egna produkter
med tonvikten på PC-baserad programvara inom CTI-området (Computer Telephony Integration). Vi driver en komplett affärsprocess med
egen marknadsfunktion. Vi är belägna i Västra
Frölunda, Göteborg och drygt 120 medarbetare,
med en årligtillväxtpå ca 20%.
• Vi söker Dig som vill utvecklas som projektledare inom systemutvecklingsområdet med fokus
på programvara av modernaste snitt. Som projektledare hanterar du frågor både av teknisk och
administrativ karaktär. Du arbetar i nära samarbete med våra uppdragsgivare och kan få möjlighet
att verka i en internationell miljö. Vi utvecklar applikationer och kommunikationslösningar baserat på telekom, internet och mobila system. Ericsson satsar mycket på projektarbete och metodik
runt detta. Detta ger bra förutsättningar att utvecklas inför framtida steg i karriären. Vi förutsätter att du har några år bakom Dig inom IT och/eller telecom som projektledare, teamleader eller
designer.
Du är drivande samt mål- och resuftatinriktad.
Du bör vara högskoleutbildad inom dataområdet.
Eftersom arbetet innebär många kontakter inom
och utom företaget måste Du ha lätt för att samarbeta, samt dessutom ha goda kunskaper i
engelska.
Kontakta: Kenneth Gjörloff, 031-709 91 77, kenneth.gjorloff@egs.ericsson.se. Ansökan: Projektledare - mjukvaruutveckling Ref.Nr. 00/24, Ericsson Compitex AB, Personalavdelningen, Box
2102,421 02 Västra Frölunda,
bo.lorentzon@egs.ericsson.se.

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
MÖLNDAL

Projektledare
Vi är mitt inne i ett intensivt arbete med att förändra vår Supply chain inom ramen för TTC-Global. Vi söker därför projektledare för att genomföra utrullningen inom TTC-Cbbal för MINI-LINK.

Vi befinner oss i en mycket expansiv fas och söker därför nya medarbetare med intresse av att • Arbetet innebär att driva TTC (Time To Custoarbeta i en internationell,tiänste-och kundorien- mer) projekt inom Product Unit Microwave Soluterad miljö. Inom Telecom Management Solutions, vilket innebär samarbete med våra BusiProject Manager
tions arbetar vi med att ta fram och leverera
ness Managers, Ericssons lokalbolag samt proWe are CSM @ Enterprise a fast growing producttjänster och lösningar inom områdena nätöver- dukt- och leveransansvariga. I din roll som PUunit within Ericsson. We combine the mobility of vakning och styrning (Network Operation), kund-driver ansvarar du för att koordinera och driva
CSM with the power of the internet into a single och faktureringssystem (Customer Management) implementation av TTC aktivititeter för våra markVoice over IP/CSM system, known as CSM on thesamt system för atttillhandahällaoch initiera te- nader.
Net Based on open systems using NT, C++ and letjänster (Service Provisioning). Vi erbjuder tele- Vi söker Dig som är civilingenjör/logistik/civileJava technologies, it is already at work in work- operatörer över hela världen färdiga lösningar. konom eller har alternativ/likvärdig utbildning. Vi
places around the world, using all the resources Värt fokus är systemintegration. Vår strategi är ser gärna att du har erfarenhet av objekt- /proKontakta: Anders Borgström, 046-19 30 14, anof the local area network to combine telephony, att använda de bästa produkterna på marknajektledning. Viktiga egenskaper för arbetet är
ders.borgstrom@ecs.ericsson.se. Torbjörn Gärmobility and data. Customer Services is the de- den och anpassa dessa efter våra kunders be- drivkraft, initiativförmåga, resultatorientering och
denfors, 046-19 35 42,
partment within the product unit responsible for hov. Arbetssättet innefattar en aktiv dialog med analytisk förmåga. Du är positiv som person samt
implementing the GSM on the Net system world- kunden under hela projektet Vi arbetar även
torbjom.gardenfors@ecs.ericsson.se. Ansökan:
har lätt för att samarbeta. Goda kunskaper i engwide and to provide our Customers with excel- med rena tjänster i form av konsultverksamhet elska är ett krav. Ytterligare språk är meriterande.
Projektledare - Produktkoncept Ref. C081, Ericslent support Our global supply and support are Projekten som drivs är mellan 3 och 6 månader
son Mobile Communications AB, Personalenheprovided in cooperation with the Ericsson Appli- länga och omfattar resursmässigt 3 till 20 persoten, 221 83 LUND, personalenheten Secs.ericsKontakta: Anna-Karin Petersen, 031-747 26 77,
cation Supply Offices (ASOs) located in Dallas, ner.
son.se.
anna-karin.petersen@emw.ericsson.se. Ansökan:
Madrid, Helsinki and Melbourne. We need to stMINI-LINK Projektledare, ref nr 00-123, Ericsson
rengthen our organization in Kista with several
key positions to meet the increasing market de- • Vi erbjuder Dig intressanta och utmanande arMicrowave Systems AB, Personal och OrganisaERICSSON INFOTECH AB, KARLSTAD
betsuppgifter som kundprojektledare eller promand for our product
tion, 431 84 MÖLNDAL, jobs@emw.ericsson.se.
jektledare. Beroende på din erfarenhet och utProjektledare
As an implementation project manager you
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Många snackar om framtiden
— i Luleå bygger vi den NU!
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.
Luleå är residensstad i Norrbotten, Sveriges nordligaste och största län. Kommunen har drygt 71000
invånare och har under många år prioriterat en hög
kvalitet på samhällsservicen. Dagens näringsliv är en
blandning av industri, utbildning, forskning, handel,
offentliga och privata tjänster. Luleå Tekniska Universitet har stor betydelse för näringslivets utveckling mot kunskaps- och tjänstesektorn. Branscher
och företag med anknytning till informationsteknik
och annan högteknologi har expanderat kraftigt
under senare år.
Sportsliga framgångar i basket och ishockey och
ett omfattande ungdomsarbete har lyft fram Luleå
som en av landets mest framträdande idrottsstäder.
Kulturlivet med teater, konst, film och musik samt
natur och friluftsliv bidrar till den goda livsmiljön.
Till våra verksamheter i Luleå söker vi nu
erfarna eller nyutexaminerade civilingenjörer/
högskoleingenjörer.

Radiobasstationer för trådlöst Internet
Vi bygger radiobasstationer för nästa generations
system som innehåller kommunikations-lösningar
baserade på IP-teknologi, mycket höga datahastigheter (EDGE) och större användarvänlighet. Vår nya
arkitektur är baserad på CORBA, SDL och JAVA.
Vi behöver bli fler systemkonstruktörer, programvarukonstruktörer och verifierare. Vill Du med
Din kunskap och Din drivkraft vara med och bidra
till att göra Internet trådlöst?
Tillsammans formar vi Din framtid.
Vill Du samtidigt få en personlig och yrkesmässig utveckling i en spännande miljö?
Kontakta
Mats Eriksson, tel 0920 - 20 27 53
Mats.Eriksson@epl.ericsson.se

WCDMA - Framtiden för Dig?
Vi söker Dig som vill prova nya utmaningar och
utveckla Din kompetens inom det viktigaste framtidsområdet för Ericsson. Du får möjlighet att vara
med och skapa framtidens mobila internet baserat på
bredbandig CDMA (WCDMA) radioteknologi. Ett
framtidsområde med explosiv tillväxt.
Vi arbetar med utveckling av basstationer och systemövergripande radionätfrågor. Det innebär spännande tekniska utmaningar att få igång ett helt nytt
system som baseras på WCDMA standarden. Därför
är de allra senaste mjuk och hårdvaruteknologierna,
TCP/IP och andra dataprotokoll, radionätalgoritmer,
distriubuerade realtidsystem en del av vår vardag.
Då vi har ett nära samarbete med andra utvecklings- och produktledningsenheter, både inom/utom
Sverige får Du dessutom möjlighet att utveckla Ditt
kontaktnät inom Ericsson. För att klara våra åtaganden behöver vi fler kompetenta medarbetare som
gillar en kreativ miljö med högt tempo och högt i tak.
Vi har intressanta och utvecklande jobb inom:
Radionät, Basstationssystem, Programvaruutveckling, Verifiering.

Kontakta någon av oss så berättar vi mer :
Leif Lindström, tel 0920-20 27 03
Leif.Lindstrom@epl.ericsson.se
Boel Engelmark, tel 0920-20 27 52
Boel.Engelmark@epl.ericsson.se

Forskning — Audio Processing
och Wireless IP
AWARE - "Advanced Wireless Algorithm Research at
Erisoft" är en del av Ericssons globala forskningsorganisation Ericsson Research. Vi behöver nu expandera
inom områdena "Wireless IP" och "Audio Processing".
Inom "Wireless IP" jobbar vi med realtidsprotokoll för bl a huvudkomprimering och QoS. Inom
"Audio Processing" jobbar vi med tal- och audiokodning samt tal/audio-över-IP.
Vi söker Dig som vill vara med och vidareutveckla dessa områden samt skapa algoritmer och
koncept för trådlös kommunikation.
Kontakta,
Tor Björn Minde, tel 0920 - 20 27 70
Tor.Bjorn.Minde@epl.ericsson.se

Wireless Internet
Vill du vara med och skapa Ericssons mobilsystem
för Wireless Internet? Vi utvecklar ett nytt system
baserat på IP som klarar både tal och data i hastigheter upp till 384 kb/s till mobilterminalen. Vårt
ansvar är managementsystemet för radionätverket.
Radionätverket kan bestå av tusentals radiobasstationer för GSM, TDMA, PDC eller EDGE.
Vi jobbar med strategisk produktledning, systemfrågor, design av programvara och verifiering. Vi använder RUP som utvecklingsmodell, gör analys och
design i UML, använder Java/Corba. Vi har täta kontakter med våra partners i Kista, på Irland, i Canada etc.
Vi behöver systemkonstruktörer, programvarukonstruktörer och verifierare som verkligen gillar
utmaningar i teknikens framkant. Vill Du vara med?
Kontakta
Åke Ögren, tel 0920 - 20 27 07
Ake.Ogren@epl.ericsson.se
Jan-Olov Johansson, tel 0920 - 20 27 13
Jan-Olovjohansson@epl.ericsson.se
Maria Lockman, tel 0920 - 20 27 74
Maria Lockman@epl.ericsson.se

Network Management - Bredband
Vårt telenät blir en allt viktigare del av vår infrastruktur. Handel mellan privatpersoner, banker och
andra företag sker idag blixtsnabbt direkt via nätet.
Minsta kommunikationsproblem kan få stora ekonomiska konsekvenser. Näten måste kunna drivas
effektivt, problem spåras och åtgärdas. Network
Management blir allt viktigare för att tillfredsställa
de högt ställda kraven på våra telekommunikationer.
Vi marknadsför och utvecklar Network Management för ERICSSONS portfölj av transmissionsprodukter. Våra produkter styr och övervakar rikstäckande bredbandsnät och transmissionsnät inom
mobil telefoni.
Vi arbetar i en Windows NT miljö. Vi programmerar i C + + , VB, JAVA, TCL med Rational Unified
Process och UML som utvecklingsmetodik. Vår produkt har en rrelagers client server arkitektur baserad
på COM/DCOM med MS SQL server och MS
Transaction Server. Erfarenhet från någon av dessa
produktet/tekniker är meriterande.
Vi söker en produktledare med intresse för marknadskommunikation, systemkonstruktörer, programvarukonstruktörer samt verifierare. Har du jobbat
med ATM/IP, SNMP eller COBRA är det ett plus.
Kontakta:
Lars Åström, tel 0920 - 20 27 27
Lars.Astrom@epl.ericsson.se
Kjell Forss, tel 0920 - 20 27 17
Kjell. Forss@epl.ericsson.se
Se även vår WEB: http://www.ericsson.se/SE/epl
Allmänna frågor besvaras av
Ingrid Landström, Personal, 0920 - 20 21 45.
Ingrid.Landstrom@epl.ericsson.se
Fackliga representanter är
Ulf Grönberg, CF 090 - 15 30 14
och Malin Grundin, SIF 090 - 15 31 56.
Din ansökan bestående av personligt brev,
meritförteckning samt betyg skickar Du senast
2000-05-19 till:
Ericsson Erisoft AB, Att: Ingrid Landström
Box 920, 971 28 LULEÅ
Märk ansökan med vilken verksamhet du är intresserad av.

Flygburna ledningssystem
Tack vare nya framgångsrika affärer för Ericssons flygande radar ERIEYE, med tillhörande ledningssystem måste vi stärka och utöka vår organisation.
Ericsson Erisoft AB i Luleå ansvarar för produktutveckling av ledningssystem, simulatorer och utbildningssystem inom ERIEYE-produkten.
Det ger dig chansen att få använda din kompetens i en framgångsrik verksamhet och i teknikens
yttersta framkant, med de utvecklingsmöjligheter
det ger. Vi söker systemkonstruktörer, programvarukonstruktörer samt systemadministratör i Unixmiljö.
Kontakta någon av oss så berättar vi mer:
Anders Ahlström, tel 0920 - 20 27 42
Anders.Ahlstrom@epl.ericsson.se
Leif Nyberg, tel 0920 - 20 28 34
Leif.Nyberg@epl.ericsson.se
Michael Norlund, tel 0920 - 20 27 44
Michael .Norlund@epl .ericsson .se
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emot att leda ett projekt som arbetar i framkant
med objektorientering, med modulerad kodgenerering, och med itterativ programutveckling.
Eftersom projektet innehåller mycket nyheter
och ställer hög krav, så måste du ha framgångsrik
ledarerfarenhet Vi värdesätter också erfarenheter
inom mjukvaruutveckling, verifiering, och mobiltelefon!. Vi ser gärna kvinnliga sökanden.
Kontakta: Magnus Widepalm, 08-764 19 88,
magnus.widepalm@era.ericsson.se. Ansökan:
Projektledare 3G - WCDMA, Ref nr: R/H1516,
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger
Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PUWRN@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Strategic Planning
PU-WRN is a world leader in 3:rd generation
WCDMA radio network development WCDMA is
still in a relatively early phase in the lifecyde
meaning that there are many open, and still
unknown, issues regarding future development
The responsibility of the strategic planning unit is
to initiate and participate in various studies to
create a basis for strategic decisions on future
developments and directions. The responsibility
also includes strategic project plans and organisational and competence development for the
product unit
• The person we are looking for has a good
technical skill and a long experience as line
and/or project manager. It is a clear advantage if
you have worked with product development of
wireless systems. The position offers a unique
possibility to influence the product unit's operation and organisation. You are of course interested in strategic work and are challenged by
the tasks to create a clear picture of where the
product unit shall go and to state the prerequsites for succeeding to get there.
Contact: Thomas Ek, 08-508 790 36,
thomas.ek@era.ericsson.se. Application: Job opportunity at PU-WRN Strategic Planning, ref no.
R/H1538, Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 80 Stockholm, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se
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Projektledare
Vi är en avdelning som integrerar och verifierar
system av radiobasstationer för CSM. Inom vårt
område utför vi också typprov och vi undersöker
kontinuerligt produktkvaliteten på basstationerna. Inriktningen pä vår verksamhet är specialiserad på prestanda hos basstationerna. Vårt kontaktnät består av både interna och externa kunder, vilket betyder att vi arbetar i en internationell miljö med verksamhet utanför Sverige. Sektionen ansvarar för att försörja projekten med
projektledare inom avdelningens kompetensområden.
• Vi söker projektledare för: Systemverifiering,
vilket innebär radio- och miljöprestanda, typprov
& EMC verifiering. Testmiljöutveckling, vilket innebär att ta fram den testmiljö som behövs för våra
produkter. Produktintroduktion, vilket innebär att
testa produkten i fält ute hos kund. Du kommer
att arbeta i en kreativ miljö där du leder arbetet
inom vår avdelning i nära samarbete med övriga
delar i huvudprojekten.
Arbetet omfattar bl.a. kravgranskning, framtagning av testspecifikationer, planering av tester
samt praktisk testning. Ett projekt spänner över
ett halvt till två år och involverar normalt 10-25
personer hos oss.
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: Christina Nordlund, 08-404 47 72,
christina.nordlund@era.ericsson.se. Ansökan:
Projektledare, Ericsson Radio Systems AB, LR/H
la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, ingegard.pettersson@era.ericsson.

JOBBNYTT
mentation process, having budget responsibilities and acting as the hub of the organization.
Characteristically for the task, there are many independent, small to medium sized projects ongoing simultaneously. These need to be coordinated and monitored, which includes contacts with
customers and designers, product and line managers, preparation of quotations, planning of
resources, dispensing orders, providing statistics
and reports, plus much more. CSD is a geographically wide spread organization, with local design centers in Nacka, Madrid, Melbourne, Vienna and Karlskrona.

• Vi välkomnar både civil- och högskoleingenjörer som sökande. Du kan vara nyutexaminerad,
ha några eller många års erfarenhet eller ha arbetat som projektledare eller chef.

• As the customers are spread across the globe,
a general 'service mindedness' and an understanding of cultural differences is necessary to have,
along with a command of the english language.
The international nature of the position implies
travels abroad being needed, much after your
own disposition, as a large portion of personal
freedom is involved in the job.

• This position means that you will support one
or more project managers with tasks, such as
updating project library and web-site, assist with
resource planning and forecasts, participate and
take minutes from project meetings etc. The project assistant co-operates with all of the members in the project, as well as the financial department and line management.
We are looking for an organised person with
great sense of responsibility. Being in such a
central position within our development organisation, there is every chance to grow within the
job and the organisation for the right person. Our
projects include participation from units in other
countries than Sweden, primarily Finland, The
Netherlands, Germany and Japan. Communication skills in English are therefore essential.

Project Manager/
Project Coordinator
Customer Specific Development is a design organization which develops new SW-features on
Ericssons corporate exchange MD110, according
to specific customer requests. Placed at the CSDhelm, you shall be the driving force in the imple-
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Project Managers

Contact: Thomas Dandanell, +46-8-422 35 59,
thomas.dandanell@ebc.ericsson.se. Application:
Project Manager/Coordinator, Ericsson Business
Networks AB, NA/EBC/BEES/HR Margareta
Wendt, HR.Helpdesk@ebc.ericsson.se.

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA

Objektledare
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
• Du kommer att driva projekt/förstudier som
produktionstekniks industrialiseringsgrupper
(NPI grupper) kan dra nytta av. Detta omfattar
både projekt som drivs parallellt med industrialiseringsprojekt och förstudier som drivs för att bevaka framtida tekniker som kan vara intressanta
för oss. Efter en lyckad förstudie skall du även
sälja in resultatet i de projekt som har användning av resultatet
Lämplig bakgrund är civilingenjör, högskoleingenjör eller motsvarande.
Du har erfarenhet av projektledning och telekommunikation. Erfarenhet av produktionstest är
meriterande. Som person har du förmåga att skapa kontakter och har lätt för att samarbeta och
kommunicera.
Kontakta: Joakim Hanusek, 08-757 16 01, PerGunnar Nyström, 08-764 15 39. Ansökan: Objektledare till produktionsenheten, inriktning test,
Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Personal,
Box 11,164 93 Stockholm, Jobb@rsa.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

Project Managers
Are you a strong minded and flexible Project Manager? Do you have a background in Logistics
and an ability to run various improvement projects?
• If so, we have a number of exciting job opportunities. These will involve implementing new
challenging concepts which will be introduced
along with the merging of the supply flows for
GSM, TDMA and Wireline Systems. This will call
for both long and short term projects, both internally and in cooperation with Market Units and
Suppliers.
We need both experienced project managers
and people with the potential to develop a project manager ability. A strong background in Logistics is a prerequisite; international work experience would be preferred. Fluency in English is a
necessity.
Contact: Lars Sundvall, +46 8 404 21 80,
lars.sundvall@era.ericsson.se. Application: Project
Managers, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS
Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se.

Contact: Anders Birkedal, 08-404 47 13, anders.birkedal@era.ericsson.se. Application: Please send your application, marked with Ref no:
R/H1483.

Project Management
• Recently Ericsson started to receive orders
from major telecommunication operators for 3rd
generation mobile systems based on WCDMA,
and we are now at the Product Unit for Wideband Radio Networks busy developing products
for the first commercial release. At the same time
we need to start the development of future releases already now, and therefore build an organisation to handle parallel development projects.
This situation creates a number of openings for
project managers on all levels in our organisation, from projects of about 10 people to several
hundreds of staff. The projects cover different
product areas, system management, hardware
design, software design, l&V as well as the complete supply chain to our customers.
We are mainly looking for people with relevant
experience from project management and from
mobile or fixed telecommunication systems.
Knowledge about CDMA based systems, ATM or
IP is an advantage, but not required. Our projects
include participation from units in other countries than Sweden, primarily Finland, The Netherlands, Germany and Japan. Communication skills
in English are therefore essential.
Contact: Anders Birkedal, 08-404 47 13, anders.birkedal@era.ericsson.se. Application: Please send your application, marked with Ref nr:
R/H1482, to: Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/R/HS Inger Holmgren, SE-164 80 Stockholm, Sweden, ansokan.PUWRN@era.ericsson.se.

Project Managers
WCDMA Development
• We are mainly looking for people with relevant
experience from project management and from
mobile or fixed telecommunication systems.
Knowledge about CDMA based systems, ATM or
IP is an advantage, but not required. Our projects
include participation from units in other countries than Sweden, primarily Finland, The Netherlands, Germany and Japan. Communication skills
in English are therefore essential.
Contact: Annelie Landqvist 08-404 68 51, annelie.landqvist@era.ericsson.se. Anders Birkedal,
08-404 4713, anders.birkedal@era.ericsson.se.
Application: Project Managers WCDMA Development ref nr: R/H1482, Ericsson Radio Systems
AB, KI/ERA/R/HS Inger Holmgren, SE-164 80
Stockholm, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB, NACKA
STRAND

Kontakta: Maria Rydén, 046-19 47 87. Ansökan:
Projektledare - Ref P032, Ericsson Mobile Communications AB, Personalenheten, 221 83 LUND,
personalenheten@ecs.ericsson.se.

Projektledare
Är du redo att leda utvecklingen av en av de
mest intressanta produkterna som görs i Sverige
just nu? Dä finns det en plats som projektledare
för dig inom vår produktutvecklingsenhet i Lund.
Vi arbetar med mobiltelefoner och tillbehör. Du
har eget driv, skapar laganda och har erfarenhet
av utvecklingsprojekt
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ver vi din hjälp att bygga ett lednings- och verksamhetssystem som stödjer en organisation i förändring.
• Vi tror att du besitter kompetens inom några
av följande områden och en vilja att utvecklas.
Områdena är: Verksamhetsutveckling, Organisationslära, Kvalitets- och miljöledningssystem och
erfarenhet och/eller idéer om hur detta skall
tillämpas i en utvecklingsorganisation. Du har tidigare drivit eller deltagit i Ericsson projekt och är
familjär med PROPS modellen, vars styrkor och
svagheter du känner. Arbetet hos oss kräver att
du har god förmåga att kommunicera, både på
svenska och engelska.
Kontakta: Peter Reivell, 08-508 779 79, peter.reivell@era.ericsson.se. Ansökan: Ref nr: R/H1486,
Ericsson Radio Systems AB, Kl/ERA/R/HS Inger
Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PUWRN@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
ERA/JL/TL har ansvar för Switching, O&M och
kretskopplad Datacom för mobihelefonisystem
PDC-CMS30 som säljs i Japan. Kundens krav garanterar Din utveckling!
Till vår enhet Switching och Datacom behöver
vi nya medarbetare för att vidareutveckla
CMS30.

Systemledare
• Som systemledare för Switching och Datacom
kommer Du att deltaga i de tidiga faserna i våra
utvecklingsprojekt. Detta innebär arbete med kravställning, analyser och specifikationer. Du kommer också att arbeta med tekniska rapporter mot
kundfrågor, generella utredningar med syfte att
utveckla nya telefonitjänster och systemförbättringar.
Vi deltar aktivt och koordinerar utvecklingsprocessen på nätnivå. För detta behövs
kunskaper/intresse för mobilsystem, god analytisk förmåga och kreativitet. Några års erfarenhet
av telefonisystem är en merit
Kontakta: Hans-Åke 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 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.

Source system designer
• Nu söker vi ytterligare en SOURCE SYSTEM DESIGNER.
Som Source System Designer kommer Du att
arbeta med specificering och konstruktion av
källsystemet för den japanska marknaden. I detta
jobb kommer Du att agera bl.a. i den viktiga rollen att möjliggöra Application System(AS) Design
samt även den fortsatta utvecklingen av vårt
system. Då vi utför vårt arbete på både mobila
nät samt AXE nodnivå kommer Du att erhålla
chansen att förstå systemets totala struktur. Application System Design, m.fl. är användare av
vårt resultat Arbetet bedrivs både i projekt- och
linjeform.
Du har erfarenhet av Source System Design,
Application System Design och/eller AXE produktstruktur principer. Erfarenhet från mobila
system är en merit Du är självgående samtidigt
som DU tycker om att samverka med andra. Du
vill lära dig mer om produkter i mobiltelefoni. Då
vi arbetar i en internationell organisation är det
viktigt att Du talar och skriver engelska.
Kontakta: Hans-Åke 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.

Projektledare
Produktenheten Bredbandiga Radionät (Product
Unit Wideband Radio Networks) utvecklar nya
system och produkter för Ericssons bredbandiga
mobiltelefonsystem, tredje generationen. Systemen bygger pä bredbandig CDMA (WCDMA) radioteknologi och ATM Transmission. Är du en
strukturerad visionär med förmåga att entusiasmera människor med olika kompetens och bakgrund mot en gemensam vision? Är du dessutom
övertygad om att en föränderlig omvärld ställer
höga krav pä struktur och modularitet? Då behö-

ERICSSON CABLES AB, SUNDBYBERG
Ericsson Cables AB provides the new telecoms
world with reliable network infrastructure that
combine telecom, datacom and power technologies. With over 1100 employees world wide and
unique expertise in cable network solutions and
power cable systems, we offer a portofolio of
products, services, systems and solutions enabling our customers to succeed in the complex
world of communications. Today, our Technical
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Department consists of 70 very competent and
knowledgeable people working within six Sections: Splicing technology (field and factory applications), Network technology (copper products), Network technology (opto), Test & Verifiering and Engineering.

System And Configuration
Engineer
• We now need to strenghten the Engineering
section with the addition of a SYSTEM and CONFIGURATION ENGINEER. As a System and Configuration engineer ESS (Engineering Support
System) you will be responsible for the analysis
and development of network design methods

using ESS as a tool. Your work also includes creating the necessary conditions so that ESS can be
used in different customer-specific design projects.
The work involves both internal and customerspecific assignments. Internal assignments involve performing simulations with different design
modules aimed at optimising network solutions
and/or designing the network material that is
marketed by Ericsson Cables. Customer assignments involve configuring ESS according to
customer demands and standards.
You have several years of experience within the
area of network solution design for fixed telephony. Also, knowledge about transmission equipment and questions concerning system integra-

tion are also a merit Moreover, if you have either
worked with ESS or with the CAD system - this is
also an advantage.
You like working independently and within a
group and enjoy travelling since our customers
are located worldwide.
Kontakta: Thomas Martinsson, 08-585 3501,
thomas.martinsson@eca.ericsson.se, Katrin
Kopp, 08-764 0384, katrin.kopp@eca.ericsson.se.
Ansökan: SYSTEM AND CONFIGURATION ENGINEER, ESS, Ericsson Cables AB, SL/ECA/N/H
Katrin Kopp, 172 87 Sundbyberg,
katrin.kopp@eca.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
ERA/LVT/D Product Package Development is a
part of the new Swithing Platform Development
and Supply Unit at GSM Systems. We are responsible for developing product packages for PU
BSS, CSS, VAS and NMT. During the last years we
have developed a succesfull concept as a part of
the World Class Supply program. Up to date close to 1000 nodes have been shipped to our
customers. Now we need to strengthen our organisation to continue to develop both the packaging concept and the products, to support the
challenges given by R8, R9, Core BSS and TTC
Global.

Muckare och annat smått och gott inom 3G!
Ericsson är den ledande leverantören i den nya telekomvärlden, med kommunikationslösningar där tele- och
datateknik kombineras med friheten for 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.
Cello Development Environment är en egen enhet
inom Transport and Development for Cello, som
ansvarar stödmiljö, kurser och simuleringsmiljö
som stöd för de applikationsutvecklare som finns
inom Ericsson runt om i världen. CELLO är en
robust, distribuerad och högpresterande plattform
för nästa generations mobiltelefonisystem för integrerat tal, video och data.
Vi vill bli fler!

Projektledare:
Vi behöver en projektledare till Cello Application
Development Environment, med erfarenhet av att
leda projekt för stödmiljö av integrerade system.
En sådan miljö innehåller bland annat configuration managementverktyg (som Rationals ClearCase), kompilatorer, debuggers, testverktyg och
byggmiljö. Tillämpningarna skrivs i ObjecTi me,
Rationals, RoseRT, Java och C/C+ + .

Systemledare:
Vi behöver en erfaren systemledare för CADE,
Cello Application Development Environment.
CADE är en integrerad miljö med stöd för våra
applikationsutvecklare.
Du kommer att vara vår kontakt mot utvecklingsprojekt för deras egen utveckling. Du bör ha
erfarenhet av stora utvecklingsprojekt för stödmiljö av integrerade system och vet vilka krav
som ställs på en sådan miljö.

Systemledare simCELLO:
Vi behöver en systemledare för simCello som
innehåller bland annat en simulerad Cello för SWverifiering och en HW-modul till applikationskort. Du bör ha erf a renhet av stora utvecklingsprojekt för stödmiljö av integrerade system. Du
bör ha erf a renhet av i programmering, företrädesvis UNIX, C/C++ eller Java. Du måste ha
kunskap om realtidsoperativsystem, Rationals
ClearCase och/eller Rationals RoseRT.

Systemutvecklare:

Applikationsingenjör:

Du kommer att systemutveckla programvaran till
realtidsoperativsystemet vilket innebär systemutredning, implementation och test. Du måste ha
erfarenhet av realtidsoperativsystem och C/C+ +
programmering. Har du arbetat med hårdvarunära programmering, Rationals RoseRT eller Telelogics SDT/SDL är det en fördel .

Du tar hand om våra kunder, vara med på plats
och hjälpa dem i deras systemering, problemlösning och utbildning. Du måste vara väl förtrogen
i realtidsoperativsystem C/C + + eller Java. Du bör
ha erf a renhet av olika lösningar av debugging av
inbyggda system. Det är en fördel om du har kunskap om Rationals ClearCase och RoseRT och/eller
Telelogics SDT/SDL.

Systemintegratör/Buildsupport:
Du kommer att integrera mjukvaruverktyg in i
miljön för inbyggda system. En sådan miljö innehåller bland annat configuration managementverktyg (som Rationals ClearCase), kompilatorer,
debuggers, testverktyg och byggmiljö.
Du bör ha erfarenhet av programmering, företrädesvis UNIX, C/C++ eller Java. Det är en fördel
om du har kun-skap om realtidsoperativsystem,
Rationals Clear-Case och/eller Rationals RoseRT.

Metodut vecklare:
Du kommer att arbeta med metodutveckling för
våra kunders räkning och tala om för dem hur de
skall arbeta för att uppnå bästa möjliga resultat.
Du bör ha erfarenhet av mjukvaruutveckling
gärna i C/C++ eller Java. Det är en merit om du
kan Rationals RoseRT och/eller ClearCase samt
Unix och/eller realtidsoperativsystem .

Supportingenjör:
Du supportar våra kunder med dagliga frågor ang.
realtidsoperativsystem, vår integrerade verktygsmiljö och hur de skall arbeta i vår miljö. Vara med
att integrera våra verktyg till "state-of-the-art"toolbox för våra kunder.
Du bör ha arbetat med realtidsoperativsystem,
integrerade utvecklingsmiljöer för inbyggda system,
C/C+ + - och/eller Javaprogrammering. Har du
dessutom arbetat med Telelogics SDT/SDL och/eller
Rationals ClearCase och RoseRT är det en fördel.

Muckare:
Om du inte är en mycket duktig C- och/eller
C++-designer så kan du sluta läsa denna del. För
dig som passar in i ovan beskrivning så har vi en
stor utmaning för dig. Du måste ha flera års erfarenhet av programutveckling i C eller C+ + . Du
måste dessutom ha kunskaper om realtidsoperativsystem. Det är en fördel om du har kunskaper
i Rationals RoseRT, ObjecTime och/eller ClearCase. För alla tjänster är vi mer angelägna om att
du är den rätta personen än att du har den rätta
utbildningen eller erfarenheten.
Vi arbetar i en internationell värld där kreativitet,
kvalité och ansvar är naturliga värderingar.
O m d u är intresserad så är d u v ä l k o m m e n att
kontakta: Anders Caspar, telefon 0705- 567 567,
Anders.Caspar@ericsson.com
Skicka ansökan till: Ericsson Radio Systems
Penny Skinner ERA/R/HR
131 89 Stockholm
ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se
Märk din ansökan med den tjänst du är intresserad
av och den tidning som annonsen är införd i.

Ansvarig för Configuration
Management:
Du kommer att arbeta med configuration management av vår miljö samt sätta upp vår C/C++miljö/ClearCase - parametrar. Du bör ha erfarenhet av mjukvaruutveckling gärna i C/C++ eller
Java. Det är en merit om du kan Rationals
ClearCase och/eller ClearDDTS samt Unix.
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ing Logistics
Ericsson Switching Platform Development & Supply
have the responsibility for the supply of AXE
switches for GSM Systems, TDMA Systems and
Wireline Systems.
Our market is global and constantly growing,
faster than it ever has before.
Supply is, of course, a key area for Ericsson, operating the total supply flow from the customer order
to deliveries to the customer site. The work involves
dealing with changes and improvements both to increase profitability and to reduce lead times throughout the whole supply chain.
To meet the challenge of the future Telecom world
we are developing new supply concepts. Market
demands require shorter leadtimes, direct deliveries
to site and high performance installations.
E-commerce is another key area; the ordering of
standardized building blocks on the web, is just one
aspect of the business. These are a few of the Ericsson
Switching Platform Development & Supply tasks,
together with development, implementation and
operation of new concepts in the logistics flow worldwide for AXE.
The mission to maintain Ericsson's global lead
also includes the sourcing of components and vendor
development.
Are you interested in growing with us? We are
looking for individuals who can identify and generate
ideas, and are innovative and focused. There are wide
development opportunities within Logistics for the
right candidates. Academic qualifications would be
an advantage, but experience, ability and the desire
to develop your potential are of equal importance.
The opportunities within this new and expanding
area will give you the scope to maximise your potential and become part of a multicultural world class
team. You will work in pleasant office environments
located in Sundbyberg, Kista and Telefonplan,
Stockholm.

Senior Buyers:
System and CEM (Contract Electronic
Manufacturer), Components
You will work closely with development projects
and product management. The task is to find the
optimum sourcing solution. Furthermore you will
develop and negotiate agreements with vendors, evaluate vendor market analysis and determine sourcing
strategies. We are extending our business relationships with approved vendors in order to maximize
mutual performance and profitability.
You need to be experienced in sourcing at a
Strategic Level in the AXE product area. You will be
able to demonstrate your capabilities in leading
sourcing projects and negotiations. You have a
Financial and/or Technical qualification and need to
be fluent in English; highly result and business
oriented, creative with the ability to work independently or as part of a team. Well-developed social
skills are an important part of the role.

Buyers:
System and CEM (Contract Electronic
Manufacturer), Mechanics and/or
Interconnect, Components

Forecasting and
Strategic Planning

/A
You will work in a group within AXE supply, focusing on Forecasting and Planning. The work requires
As a Buyer you will work closely with designers to
contacts with the Market Units to ensure accurate
find the optimum sourcing solution. You will devemonthly forecasts. You will process information
V
lop and negotiate agreements with the vendors, parfrom the market and create plans to be distributed to
ticipate in vendor market analysis and in vendor
our vendors on a monthly basis. These plans serve as
development programs.
the backbone for Ericsson's ability to provide the
You have a technical background with a commercustomers with short delivery times while remaining
cial understanding and/or some experience in
cost effective. The maintenance of up-to-date proSourcing/Logistics. You are used to participating in
duct information used in our communication with
development projects. We expect you to have an
both vendors and Market Units will be your responEconomic and/or Technical qualification and good
sibility.
English skills. You should be able to work indepenYou need to be a person who is interested in wordently or as part of a team and have well-developed
king in a very dynamic environment where change is
social skills.
the rule rather than the exception. The work includes
widespread
personal contacts, and extensive travel.
Contact: Christer Ohlsson, phone +46 8 757 13 73
We
expect
you
to have the ability to work indepenmobile +46 70 523 22 97,
christer.c.ohlsson@etx.ericsson.se for more information. dently and creatively. You should have a relevant
academic degree and preferably at least 2 years working experience. Good knowledge of MS Word and
MS Excel is required. Fluency in English, both written and spoken, is a necessity in this international
You will be the Technical interface towards the venenvironment
as are well developed interpersonal
dors. You will support the development of products
skills.
concerning requirements on design, production and
test on PBA and System level. Other areas are; proContact: Cecilia Tiefensee, phone +46 8 757 22 12
duct documentation, building practice, product
cecilia.tiefensee@era.ericsson.se for more information.
packaging, rationalization projects and product cost
calculations. You will also support price negotiations
and vendor development programs.
You will have a good technical experience of AXE
As Master Scheduler you will be responsible for the
systems including PBA and components -design,
order and forecasting flows generated by world
documentation and layout. You should be used to
demand on our product ranges. The Master Schedefining requirement specifications. Knowledge of
duling area will be responsible for volume producEricsson documentation structures and systems
tion in three main international factories. Tasks will
would be a bonus.
include process improvement to streamline work
We expect you to have experience in product
routines. We work actively to reduce lead times and
packaging and supply chain/project management.
increase delivery performance. High quality and
Your command of the English language should be
delivery precision is Ericsson standard.
very good. You will be experienced in problem solYou will have good knowledge of MS Office,
ving and have commercial awareness. You should be
MRPII or logistics, with experience of Telecommuable to work independently or as part of a team.
nications or Electronics supply coupled with the abiGood social skills are a prerequisite.
lity to meet the various expectations from internal

Product Engineer

Master Scheduling

and external customers. A qualification from PLAN,
Contact: Christer Ohlsson, phone +46 8 757 13 73
APICS or equivalent is an advantage. You will be
mobile +46 70 523 22 97,
christer.c.ohlsson@etx.ericsson.se for more information. fluent in English, a second language will be of great
advantage. You are open-minded, looking forward to
new challenges and have the ability to initiate and
drive improvement.
You will be responsible for managing and develoContact: Anders Michelsson, phone +46 8 719 64 97
ping a Quality unit to support the Sourcing organianders.michelsson@era.ericsson.se for more information.
zation. You will cover quality matters including
measurement and follow-up of performance, quality
fl\
assurance, vendor development programmes and
operational development. You should have previous
As a Project Logistician you will be responsible for
experience in this area coupled with commercial
coordinating complete deliveries of AXE systems to .jjj
awareness.
the Local Companies and our Direct Markets. These
We expect you to be used to defining requirement
deliveries will include elements such as pre-loaded
specifications and be experienced in project managesoftware and implementation services. We are looContact: Christer Ohlsson, phone +46 8 757 13 73
ment. Knowledge of Ericsson would be very valuking for people who are interested in working with
mobile +46 70 523 22 97,
able. You should be a good problem solver with the
our new supply processes and who can execute comchrister.c.ohlsson@etx.ericsson.se for more information. ability to work independently or as part of a team.
plex site project deliveries to our customers througYour command of the English language should be
hout the world.
excellent. Good social skills are required.
You ideally have a strong working background in
Contact: Christer Ohlsson, phone +46 8 757 13 73
logistics. Knowledge of project management metmobile +46 70 523 22 97,
hods (e.g. PROPS) is a plus. You are enthusiastic,
christer.c.ohlsson@etx.ericsson.se for more information. customer focused, communicative, and have an open

Quality Manager

Project Logisticians

mind to new ideas and cultures. You should be prepared to work independently, to push for new ideas
and to travel.
We deal with many Market Units in all parts of
the world, therefore fluency in both written and spoken English is a pre-requisite.
Contact: Madeleine Fries,
North Europé, phone + 46 8 404 35 06
madeleine.fries@era.ericsson.se
Robert Kuba, South Europe, phone +468757 34 93
robert. kuba@era. ericsson. se
Sean Bowie, Asia-Pacific, phone +46 8 764 16 41
sean.bowie@era.ericsson.se
Karl Olov Lindroth, North & South America,
phone +46 8 757 21 10
karl. olov. lindroth@era. ericsson. se
Fredrik Westerståhl, China, phone +46 8 404 92 03
fredrik. westerstahl@era. ericsson. se

Master Planners/
Vendor Developers
As a Master Planner/Vendor Developer you will be
responsible for the day-to-day relationship with one
or more of our vendors.
You will have the responsibility for improving
the vendor's performance and for ensuring that the
supplier implements Ericsson's new supply concepts.
You will also be responsible for purchasing and
management of a specific range of products.
The position requires communication and coordination with units/organisations. These may be Ericsson
companies as well as external vendors - situated in
Sweden or worldwide.
You should have a solid background in Purchasing/Logistics and Vendor development complemented with project management skills. You should
be a strong "driver", target oriented with the ability
to work independently. At the same time you should
have strong communication and social skills. Fluency
in English is required.

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.
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.
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 independently 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.

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 to contact 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.
Send your application to:
Ericsson Radio Systems AB
LV/HS Kerstin Almblad
164 80 STOCKHOLM
kerstin.almblad@era.ericsson.se
Ericsson is the leading provider in the new telecoms world,
with communications solutions that combine telecom and
datacom technologies with freedom of mobility for the user.
With more than 100,000 employees in 140 countries,
Ericsson simplifies communications for its customers — network operators, service providers, enterprises and consumers
— the world over.

Contact: Per Sjöstrand, phone +46 8 585 347 03
Contact: Marianne Karlsson, phone +46 8 757 20 58
per.sjostrand@era.ericsson.se for more information.
marianne.karlsson@era.ericsson.se for more information.

Project Managers
Are you a strong minded and flexible Project
Manager? Do you have a background in Logistics
and an ability to run various improvement projects?
If so, we have a number of exciting job opportunities. These will involve implementing new challenging concepts which will be introduced along
with the merging of the supply flows for GSM,
TDMA and Wireline Systems. This will call for both
long and short term projects, both internally and in
cooperation with Market Units and Suppliers.
We need both experienced project managers and
people with the potential to develop a project manager ability. A strong background in Logistics is a
prerequisite; international work experience would be
preferred. Fluency in English is a necessity.
Contact: Lars Sundvall, phone +46 8 404 21 80
lars.sundvall@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 HWDT 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 all customers with up to date SW for new and
upgraded switches.

Make yourself heard.
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MÖLNDAL

Manager - Site Product
Management
• Our target is to have the product range needed to support sales and delivery of complete
switch sites. Today we have packages for Power,
Cooling, DDF and external cables. In TTC Global
we have defined they way forward.
Now it's time to establish the organisation, define which products it shall cover and bring forward the products needed together with our suppliers.
You have management experience and are eager to take this opportunity to develop a new
function, both with regards to the technical and
business challenges.
A background in HW Sales Support, Engineering and/or product management is relevant The
management role will include operational work
with the products.

Manager - Node Design
• Our core products today are the MSC, BSC and
GSP (HLR and IN) order objects. They are developed in cooperation with the Strategic Product
Managers, SPM, the Node Production Centers in
Katrineholm and Östersund, Implementation Services - LVZ, Logistics Management LVT/L, and
Spare Parts, LY. We are responsible for creating,
releasing and maintaining the products in PRIM
and PCAT.
You have management experience, preferably
from a design organisation. You are willing to take an operative role toward our development
projects. Some of the key tasks is resource planning, maintenance and changes in the products.

HW Technology
• Supports the other LVT/D units with technical
expertise, in order for them to be able to have
the right products available.
The main tasks for the HW Technology unit is
to prepare for new products coming in, run the
Technical coordination in our projects and being
responsible for:- product substitution- main interface towards the supplier organisations in technical issues, i.e. how to configure new products,
etc. Today it is mainly UAB and ACC- main interface towards Implementation Services, LVZ, with
regards to development of methods and tools.
You are interested in developing the organisation to meet the challenges listed above. You have good techical understanding of GSM Nodes,
with knowledge of both HW and SW. A background in HW Dimensioning, HW Sales Support,
Engineering and/or system development in
GSM/AXE is relevant The management role will
include operational work with the products.
Kontakta: Henrik Hassler, +46 8 404 8754, henrik.hassler@era.ericsson.se. Ansökan: MANAGERS
TO GSM SYSTEMS - PRODUCT PACKAGE DEVELOPMENT, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS,
Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.erksson.se.

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
Cellular Transmission system (CTS) är ett affärssegment inom Ericsson Radio Access AB. Vi
erbjuder kompletta transmissionssystem för alla
mobila tillämpningar. Systemen ökar utnyttjandegrad av infrastruktur och ger ökad kontroll,
flexibilitet och tillförlitlighet
För att kunna möta kundernas krav på snabba
lösningar krävs självständiga och kunniga medarbetare. CTS består för närvarande av 80 personer och nu behöver vi utöka vår personalstyrka med ytterligare personal.

Ericsson Microwave System AB ansvarar inom
Ericsson för försvarselektronik och mikrovågskommunikation samt är centrum för Ericssons
forskning och utveckling inom mikrovågsteknik
och höghastighetselektronik.
Inom flygradarproduktion arbetar vi med de
mest avancerade flygradarsystemen som finns I
världen. Dessa system är under ständig utvärdering och utveckling.

Industrialiseringsingenjör
• Dina uppgifter blir att arbeta med elektrisk verifiering av delsystem I produktionsfasen samt
med felanalyser. Till en början på lägre nivåer
men omgående på mer komplexa funktioner. Du
kommer att arbeta med problemlösningar och
förbättringar I samarbete med konstruktion och
produktion I syfte att öka producerbarheten samt
utveckling av mätmetoder. Framtagning och underhåll av viss testutrustning ingår också I arbetsuppgifterna.
För att vara lämplig för arbetet tror vi att du är
högskoleingenjör eller erfaren gymnasieingenjör
inom elektronik- och mikrovågsområdet Vi ser
gärna att du har arbetat med elektriska mätinstrument eller har annan relevant erfarenhet. Du
bör vara bra på att kommunicera, tycka om att
jobba såväl I grupp som enskild under högt tempo, vara målinriktad och vilja vidareutveckla dig.
Vilja och förmåga att dela med sig av kunskaper
samt ta ansvar för eget och andras arbete inom
gruppen är viktigt.
Kontakta: Tommy Jansson, 031-747 2730, tommy.jansson@emw.ericsson.se, Lisbet Wikman,
031-747 6352, lisbeth.wikman@emw.ericsson.se.
Ansökan: INDUSTRIALISERINGSINGENJÖR REF
NR 00-092, Ericsson Microwave Systems AB, Personal och Organisation, 431 84 Mölndal

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
IP-telephony and GSM are two hot, exciting areas within communications. We combine these
technologies into a new product - CSM on the
Net We have just released our first version and
the market attention is enormous. The different
components are developed at several design
centers and at Integration and Verification we
put them together and test them.

Administrator/Technical
• WANTED: We need you to strengthen our
technical administrative team! You are experienced in computer-based Trouble Report and CM
tools. Maybe you even have experience of our
tools: ClearQuest or ClearCase! You are service
minded and willing to drive change and take responsibility. You enjoy working with others and
you are a good communicator. You are a person
who pays attention to detail. You speak and write
English without difficulty.
WE OFFER: A job in an organization where
things happen fast! Your main responsibility will
be to administer Trouble Reports from our
testers. While doing this you will have a lot of
contact with the different design centers inside
and outside Sweden. You will gradually improve
our procedures internally and relay ideas and
changes to the design centers, improving the way
we utilize our testing systems. You will also handle deliveries to and from Integration and Verification using ClearCase.
Kontakta: Asa Boklund, LRG/ITC, +46 8 404
8443,, asa.boklund@era.ericsson.se, Lena Furehed, LRG/IC, +46 8 404 2451,
lena.furehed@era.ericsson.se. Ansökan: Administrator/Technical, Ericsson Radio Systems AB,
NA/ERA/LRG/NS Cecilia Jettel, 131 89 STOCKHOLM, cecilia.jettel@era.ericsson.se.

Nätplanerare
• Som nätplanerare blir du ansvarig för transmissions- och transportnäts-design för cellulära operatörer. Du svarar för kravformulering, design,
planering och dokumentation av transportnätslösningar. Designarbetet görs med hjälp av datorhjälpmedel varför viss datorvana krävs.
Lämplig bakgrund är teknisk högskola eller liknande.
Några års erfarenhet av transmissionsplanering
och dimensionering av u-vågslänkar är önskvärt
men inte ett krav. Även nyutexaminerade kan
komma ifråga för tjänsten.
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift krävs.
Som person är du självständig, initiativrik och har
lätt för att samarbeta i grupp. Det är också viktigt
att du är beredd på att under vissa perioder kunna arbeta utomlands.
Kontakta: Lene Hald, 08-585 33 417, Madeleine
Koch, personal, 08-757 1749. Ansökan: Nätplanerare till CTS, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA
Personal, Box 11, 164 93 Stockholm,
jobb@rsa.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 år idag ca 1400 anställda.

Testingenjör WCDMA
• VI söker en testingenjör som ska arbeta med
framtagning/konstruktion av testmetoder för våra
RF-kort Arbetet sker i nära samarbete med våra
tillverkande enheter. Vi arbetar i projektform, sitter i trevliga lokaler och har moderna hjälpmedel.
Lämplig bakgrund är civilingenjör E eller
högskoleingenjör, med minst 120 poäng, eller
motsvarande kunskaper. Flera års praktisk erfarenhet av RF-testning och framtagning av testmetoder och testprogram i C är nödvändigt. Kunskap inom HP-VEE är meriterande. Vi tror att du
är öppen, drivande och har lätt för att samarbeta.

Som person är du målinriktad och ska kunna arbeta såväl i grupp som självständigt.
Kontakta: Lennart Berglund, Tel: 08-404 48 31,
Bim Ahlström, personal, 08-757 16 74. Ansökan:
Testingenjör WCDMA, Ericsson Radio Access AB,
KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 STOCKHOLM, Jobb@rsa.ericsson.se.

KONTAKTEN NR 8 2000

vilket är det nya tredje generationens mobiHelefonisystem. Vår sektor System Design & Radio
Network Product Development är systemavdelning för hela radionätet dvs. vi jobbar med alla
ingående delar såsom radiobasstationer, radionätverkskontroller samt drift- och underhållsutrustning. I detta arbete ingår utveckling av metodik och guidelines för dimensionering, planering
och optimering, samt kravställning på och utvärdering av verktyg.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Ericsson Research har totalansvaret för forskningsverksamheten inom Ericssonkoncernen. Patent kommer att vara en av faktorerna som avgör våra framtida möjligheter att vara konkurrenskraftiga. Särskilt viktigt är det förstås att våra
forskningsresultat får ett starkt skydd.

Patenthandläggare
• Till Patent Support, Legal Matters på Ericsson
Research i Kista söker vi nu duktiga patenthandläggare, som vill arbeta med de allra senaste
landvinningarna inom telekommunikationsområdet
För Ericsson är patent av högsta prioritet och vi
kommer att satsa ännu hårdare på vår patentverksamhet. Vår starka tillväxt gör att det finns
många sätt att utforma den aktuella befattningen
beroende på bakgrund och önskemål från de sökande. Som anställd hos oss får Du stora möjligheter till personlig utveckling och vidareutveckling av Din kompetens.
Som patenthandläggare kommer Du att upprätta och handlägga patentansökningar. Du kommer dessutom att arbeta med invändningsärenden, intrångsutredningar och patentvalideringar,
samt bistå vid förhandlingar och rättsliga processer. Arbetet sker i aktivt samarbete med uppfinnare (forskare), tekniska experter, jurister, patentingenjörer och patentassistenter.
Din bakgrund är civilingenjör, gärna med bred
teknisk kompetens inom telekommunikation,
datakommunikation och/eller radioteknik. Vi
förutsätter att Du har en gedigen erfarenhet av
patentarbete och är, eller är på god väg att bli,
europeiskt patentombud.
Som person är Du nyfiken, kreativ och systematisk.
Kontakta: Joakim Wihlsson, 08-585 319 92, joakim.wihlsson@era.ericsson.se. Ansökan: Patenthandläggare, Ericsson Radio Systems AB,
ERA/T/HS Elisabeth Sandström, 164 80 STOCKHOLM, elisabeth.sandstrom@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, NYNÄSHAMN

Developer
Dont miss this chance! Boost your
competence/Local Design Centre, Nynäshamn,
Ericsson Radio Systems AB is offering you to see
the future!
We are a small and dynamic organisation working with system and software design in Nynäshamn, with a beautiful working environment
in the Stockholm archipelago, 40 minutes from
city. We also have offices in Älvsjö.
• We are working with the latest technique and
the most modern tools. IP-corn, AXE, Network Intelligence, Datacom and Mobilcom are some of
the technique areas in which we work. You will
get a superb Tele/Datacom overview.
We organise our projects in teams and we participate in product development from prestudy to
release. We also handle installation and customer support all over the world. We co-operate
with several foreign design centres and can offer
great possibilities for international contacts and
abroad assignments.
If you like to work in an environment where
technical competence, power of initiative and
humour are the most important qualifications we
think you will fit into our gang.
We are looking for those who are experienced
newly graduated or who simply have a strong interest in our technical areas.
As a Developer you work with System design.
Design & Verification in different phases. Your
personal profile/ambitions will be our guide to
your assignments.
Kontakta: Doris Åkerbäck, +46 8 520 622 89,
doris.akerback@era.ericsson.se. Application: DEVELOPER, IN034, Ericsson Radio Systems AB,
Z/HS Ann Beer, 164 80 STOCKHOLM, ann.beer@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Transmissionsplanering för
WCDMA system
Product Unit Wideband Radio Networks, PilWRN, är ansvarig för utveckling och underhäll av
radionät för Ericssons Wideband-CDMA system,

• Vi behöver nu förstärkning inom kompetensområdet för transmissionsförbindelser mellan
radiobasstationerna och deras radionätverksväxlar de huvudsaklig arbetsuppgifterna är: Utveckling av metodik och guidelines för dimensionering, planering och optimering av transmission.
Kravställning på verktyg för dimensionering, planering och optimering av transmission. Utvärdering av verktyg för dimensionering, planering och
optimering av transmission.
I arbetet ingår att upprätta och upprätthålla
kontakter med många enheter inom företaget i
Sverige och utomlands, som sysslar med liknande uppgifter. Deltagande i planering för kommersiella kunder kan bli aktuellt.
Du har erfarenhet från det ovan beskrivna, är
drivande, är en noggrann och positiv person som
har lätt för att skapa kontakter och gillar att arbeta i en dynamisk organisation. Du har några års
erfarenhet av drift och planering av transmission
för cellulära system. ATM-kunskap är önskvärd.
Om det här låter intressant tveka då inte att kontakta oss så får du mera information.
Kontakta: Ulf Lönn, Tel 08-585 311 20,
ulf.lonn@era.ericsson.se, Stefan Engström, Tel 08757 32 69, stefan.engstrom@era.ericsson.se. Ansökan: TRANSMISSIONSPLANERING FÖR WCDMA SYSTEM, Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/RHS Inger Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Vill Du arbeta med en av de hetaste produkterna
inom Ericsson idag?

System Designer, JAVA
programmerare
• Är Du en erfaren programmerare men vill lära
Dig nya tekniker som WEB-baserad systemutveckling med hjälp av UML och JAVA?
Är du intresserad av Internet applikationer, IPsäkerhet och vill arbeta med utveckling av produkter inom området?
Vill Du vara med och bygga en ny enhet? Då
har Du kommit till rätta stället
GSM on the Net är Ericssons första IP baserade
GSM system som snart kommer att lanseras.
Vi bygger upp en ny enhet inom GSM on the
Net i Kista som har ansvaret för utveckling av produkterna inom IP-säkerhet och Management
System.
Designen görs med det senaste inom
mjukvaru-utveckling som Rational Rose, UML och
JAVA på öppna plattformar och utvecklingsmiljön
består av Clear Case, JAVA Cafe och Windows NT.
Som System Designer, JAVA programmerare
kommer Du att vara med från ax till limpa dvs
från specifikation av funktionaliteten genom modeleringen, kodningen och till testningen. Vi tror
att detta arbetssätt ger Dig större förståelse för
helheten och också bättre kvalitet i resultatet
Vi tror att Du är högskole- eller civilingenjör
med ett par års erfarenhet av mjukvaruutveckling
och vill vidga dina vyer inom Internet applikationer. Vi tror också att Du pratar och skriver Engelska flytande eftersom vi arbetar i en internationell
miljö med partners i USA, Italien och andra länder.
Kontakta: David Saraby, +46 8 7575803,
david.saraby@era.ericsson.se. Ansökan: System
Designer, JAVA programmerare, Ericsson Radio
Systems AB, Cecilia Jettel NA/ERA/LRG/H, 131 89
STOCKHOLM, cecilia.jettel@ericsson.com.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Radio Base Station
Uplink Development
77>e Wideband Radio Networks (PU -WRN), are
developing a system based on WCDMA radio
technology and ATM transmission. At present, we
are working on the first system that will be supplied to one of the world's largest telecommunications companies, NTT DoCoMo in Japan. As
early as this year, completely new base stations,
exchanges, operations support systems and
transmission solutions will be functioning in pilot
networks for the third generation of mobile telephony at the facilities of several customers in
Japan and Europe. Vi är en enhet som arbetar
med att systemera, konstruera och utveckla samt
verifiera krävande signalbehandling för

Vill du vara med och lägga
grunden för WCDMA?
Ericsson är den ledande leverantören i den nya telekomvärlden, med kommunikationslösningar där tele- och
datateknik kombineras medfriheten 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.
Produktenheten Wideband Radio Networks
utvecklar nya system och produkter för tredje
generationens mobiltelefonisystem, UMTS. Denna
nya världsstandard bygger på WCDMA radioteknologi och ATM transmission.
Arbetet bedrivs i uppgiftsorienterade team som
utför allt från modellering till integration och
verifiering. Vi finns 10 minuter från Slussen i nya
och fräscha lokaler i Nacka Strand med Stockholms garanterat bästa utsikt. Vi är redan ett
antal kvinnor hos oss och ser gärna art vi blir fler.
På vår designenhet sysslar vi i dag med systemutveckling inom följande teknikområden:
• Förbindelsehantering
• Protokollterminering av ATM-lagret samt de
olika ATM adaptionslagren
• Multiplexering av AAL2-förbindelser på ATM
• Linjeterminering, dvs maskinvara och tillhörande programvara för att hantera de länkar
som förbinder noder
Inom kort kommer vi även att utveckla motsvarande funktioner för IP-transport.

Projektledare - W C D M A / ATM
Ref nr: R/H1484
Kerstin skall vara föräldraledig och vi söker dig
som kan ta över hennes projekt. När projektet
slutförts vid årsskiftet, så kommer vi att ha andra
nya spännande projekt att erbjuda dig inom vår
produktutveckling av Cello.
Projektet består idag av ungefär 45 personer,
där arbetet bedrivs i uppgiftsorienterade team.
Din uppgift blir att definiera starta och följa upp
dessa team gentemot överordnade leveransdatum.
Projektet bedriver program- och maskinvaruutveckling av optiska och elektriska linjetermineringskort inom ramen för den ATM- och IPväljarplatform som bland annat är en del av nästa
generations (3G) mobiltelefonisystem.
Vi tror att du är drivande och målinriktad
med en vilja att motivera och leda andra människor. Dessutom är du van att leda utvecklingsprojekt med både program- och maskinvara. Du har
en god teknisk överblick och har lätt att fokusera
på det som är väsentligt.
Eftersom delar av projektet utförs i Finland så
bör du vara beredd att göra 1-2 dagsresor till
Finland per månad. Detta innebär också att du
bör ha goda kunskaper i engelska.
Kontaktperson:
UlfEnhager

System Designer — Transport
Network (Ref nr: R/H143D
Transport Network ansvarar för transporttjänster
på ATM och IP och signaleringstöd på SS7. Vi
ansvarar också för ET:ar och nätsynkronisering.
Som System Designer kommer du att fungera
som länken mellan produktledning och design. Du
får delta i kravdiskussioner med våra kunder och
omsätta krav till designunderlag. Vi har ett teamorienterat arbetssätt och erbjuder en flexibel miljö
med stor möjlighet till individuell utveckling.
Vi söker dig med några års erfarenhet av systemdesign inom områdena
• Nätsynkronisering
• ET-utveckling
• ATM
• IP
Kontaktpersoner: Staffan Andersson,
Kenneth
Browall och Catarina
Wernerson

Systemering / SW Design inom
Förbindelsehantering, Protokollterminering och Linjeterminering
Ref nr: R/H1424
Vi söker personer som vill arbeta i team som sysslar med modellering, programmering och verifiering. Du bör ha kompetens inom något eller några
av följande områden:
• C och/eller C++ programmering
•JAVA
• Objekt orienterad modellering
• UML
• Realtids OS (OSE Delta)
• Maskinvarunära programmering (drivrutiner)
• ATM/SDH/PDH
• IP
• Förbindelsehantering
• Integrering & Verifiering
• Unix
• ClearCase
Kontaktpersoner: Kenneth Browall och Catarina Wernerson

Hårdvarudesigner - Kretskortskonstrukton av linjeterminering
Ref nr:R/H 1426
Vi söker personer som vill arbeta i team som sysslar med kretskortskonstruktion av linjetermineringar. De typer av linjetermineringar som vi avser
att konstruera framöver är avsedda för ATM på
olika hastigher mellan 1,5 Mbps till 620 Mbps.
Det är även linjetermineringar för kretsemulering
av tidluckebaserad information över ATM.
Det är bra om Du har erfarenhet av något eller
några av följande områden:
• Mentor Graphis
• ATM/SDH/PDH
• PBA konstruktion
• PRIM
• GASK
• Unix
• ClearCase
Kontaktperson: Peter Berglund

Kontaktperson/er:
Ulf Enhager, telefon 08-508 772 34
ulf.enhager@era.ericsson.se
Staffan Andersson, telefon 08-508 786 29
staffan.andersson@era.ericsson.se
Kenneth Browall, telefon 08-508 777 26
kenneth.browaIl@era.ericsson.se
Catarina Wernerson, telefon 08-508 775 64
catarina.wernerson@era.ericsson.se
Peter Berglund, telefon 08-422 02 48
peter.berglund@era.ericsson.se
Mats Lindblom, telefon 08-422 05 45
mats.lindblom@era.ericsson.se
Märk ansökan med: WCDMA-grunden + ref nr
Skicka ansökan till: Ericsson Radio Systems AB
NA/ERA/R/HS Penny Skinner
131 89 STOCKHOLM
ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se

Hårdvarudesigner - FPGA
Ref nr: RIH1425
Vi söker personer som vill arbeta i team som konstruerar FPGA-logik. De funktioner som konstrueras med hjälp av FPGA är bland annat multiplexering av AAL2.
Det är bra om Du har erfarenhet av något eller
några av följande områden:
• VHDL
• VisualHDL
• Samsimuleringsverktyg
• ASIC/FPGA konstruktion
• ATM/SDH/PDH
• Unix
• ClearCase
Kontaktperson: Mats Lindblom
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veckla nya testutrustningar och göra avancerad
felsökning. Du kommer också att ha täta kontakWCDMA-basstationer. Komplexa system, korta ter med ett flertal grupper i Europa.
tidplaner och de stora produktionsvolymerna innebär ett unikt tillfälle att utveckla dig både i yr- Kontakta: Mats Tulldahl, tfn 08-404 37 81,
mats.tulldahl@era.ericsson.se, Heidi Svärd, Persoket och som person.
Vi behöver förstärka vår organisation med per-nal tfn 08-404 95 78, heidi.svard@era.ericsson.se
soner som är intresserade av att arbeta med ny
teknologi i utmanande projekt

Systemingenjör

Projektledare

Ref nr: R/H 1535

Ref nr.R/H1530

• Vi söker dig som vill arbeta med systemering
av signalbehandlingsfunktioner i basstationen.
Dessa är implementerade i DSP, ASIC och FPGA.
Du är helst civilingenjör med erfarenhet av systemarbete, gärna från andra mobiltelefonsystem.
För att passa för tjänsten bör du vara analytisk,
självgående och ha förmåga att arbeta fokuserat i
högt tempo. Tjänsten innefattar bland annat arbete med att ta fram nya realiseringsförslag, utvecklingsplaner och givetvis systemdokumentation. Ett viktigt inslag i arbetet kommer att vara
att sprida kunskap och presentera idéer. Du kommer att ha täta kontakter med ett flertal grupper i
Europa och USA.
Samma kontaktpersoner som 1534

• Projekten bedrivs på tre enheter i Europa och
präglas av komplexitet Detta innebär att projektledararbetet är i hög grad utvecklande och utmanande. Du skall ha förmåga att arbeta fokuserat i
högt tempo, vara van vid att uträtta mycket samt
att peka ut målet och att nå det Du skall ha avslutat minst ett projekt i en ledarroll. Som person
skall du kunna beskrivas av följande ledord: engagerad, ansvarstull, driftig och ärlig.
Kontakta: Mikael Rylander, tfn 08-585 312 68,
mikael.rylander@era.ericsson.se, Heidi Svärd,
Personal tfn 08-404 95 78, heidi.svard@era.ericsson.se

ASIC-konstruktör
Refnr:R/HI53l
• De ASICar vi konstruerar kommer att vara något av hjärtat i basstationen och innehåller avancerad signalbehandling vilket medför många utmaningar. Du skall ha avslutat minst ett ASIC-projekt, ha förmåga att arbeta fokuserat i högt tempo samt vara intresserad av systemering av ASIC.
Du bör ha civilingenjörsexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet Som person skall du kunna beskrivas av följande ledord: engagerad, ansvarsfull, driftig och ärlig.
Kontakta: Karl Lindgren tfn 08-585 358 98,
karl lindgren@era.ericsson.se, Heidi Svärd, Personal tfn 08-404 95 78, heidi.svard@era.ericsson.se

DSP-konstruktör
Ref nr.R/HIS32
• Vår enhet jobbar med implementering av signalbehandling i tredje generationens basstationer. Arbetet karaktäriseras av högt tempo, snäva
tidsmarginaler och stort personligt engagemang.
Arbetsuppgifterna är mycket omväxlande och innehåller moment såsom DSP-design (C/Assembler) med realtids operativsystem, uppbyggnad av
simuleringsmiljö (C05SAP/MATLAB) och algoritmutveckling Lämplig bakgrund är civilingenjör
elektro, teknisk fysik eller motsvarande kompetens. Kurser eller erfarenhet inom radiokommunikation värderas högt. Du är innovativ, sjäfvgående och drivande person som har lätt för att samarbeta och kommunicera i tal och skrift Eftersom vi har täta kontakter med flera designcentra
runt om i Europa ser vi att du har goda kunskaper i engelska.
Kontakta: Kurt Barckhan, tfn 08-764 19 54,
kurtbarckhan@era.erksson.se, Heidi Svärd. Personal tfn 08-404 95 78, heidi.sva«d@era.ericsson.se

Algoritmutveckling
Ref nr R/H 1533
• Vi söker en person som vill vara med och utveckla signalbehandlingsalgoritmer i bas-stationen. Du kommer att jobba i ett hårdvarunära
team vars huvudansvar är att desiga, implementera och verifiera demodulator algoritmer i DSP,
FPGA och ASIC Arbetet karaktinseras av högt
tempo, snäva tidsmarginaler och stort personligt
engagemang. Lämplig bakgrund är civilingenjör
elektro, teknisk fysik eller motsvarande kompetens. Kurser och erfarenhet inom radiokommunikation i allmänhet och WCDMA i synnerhet är ett
krav. Du är innovativ, självgående och drivande
person som har lätt for att samarbeta och kommunicera i tal och skrift Eftersom vi har täta kontakter med flera designcentra runt om i Europa
ser vi att du har goda kunskaper i engelska.
Samma kontaktpersoner som 1532

Integrations- och
verifieringsingenjör
Ref nr R/H 1534
• Vi söker dig som vid arbeta med integration
och verifienng av signalbehandlingsfunktioner.
Dessa är implementerade i DSP, ASIC och FPGA.
Du är helst civilingenjör med erfarenhet av integration och verifiermg, gärna han andra mobiltelefonsystem For att passa för tjänsten bör du vara
analytisk, självgående och ha förmåga att arbeta
fokuserat i högt tempo. Tjänsten innefattar upprättande av testspecifikationer, utföra tester, ut-

state-of-the-art elektrisk och optisk mätutrustning. Du skall ha ett starkt intresse för att driva
projekt från tidigt utvecklingsstadium till färdig,
tilfverkningsbar produkt. Arbetet innefattar kontakter med andra utvecklingsprojekt inom kapsling och chiputvckling, men också med såväl produktionsenheter, produktledning som med våra
kunder. God samarbetsförmåga är ett krav. Erfarenhet av projektledning är värdefull.

Kontakta: Se ovan för respektive tjänst. Ansökan:
Radio Base Station Uplink Development, Ericsson
Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger Holmgren,
164 80 STOCKHOLM, ansokan.PUWRN@era.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Configuration
Manager/Tools Engineer
• You will be a member of the UMTS team that
develops software for our 3G terminals using
WCDMA technology.
You will work as a support to our development
group with methods and tools, which are used
within the software development procedure. You
will work with the GSM group and coordinate
our configuration management and tools with
them. You have some experience of development processes, tools and/or configuration management
Your background is at least a B.Sc or similar
with software experience. You are familiar with
some configuration management tool and experience of ClearCase is considered a plus. We assume that you can work very well in a team as
well as independently. Experience of other software tools is considered as a merit.
Kontakta: Hans Cavander, +46 46 193499,
hans.cavander@ecs.ericsson.se, Håkan Henningsson,+4646 193546,
hakan.henningsson@ecs.ericsson.se. Ansökan:
Configuration Manager/Tools Engineer - GH
00:563, Ericsson Mobile Communications AB,
Personalenheten, 221 83 LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.

Kontakta: Olof Sahlén, 08-7574191, Christer
Karlsson, personalenheten, 08-757 49 91. Ansökan: UTVECKLINGSINGENJÖR - 00/017, Ericsson
Microelectronics AB, N/P Christina Maelan, 164
81 KISTA, cvmicro@eka.ericsson.se.
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Supportchef RNC
Ref nr: R/H 1492
• Vi söker Dig som vill delta i en av Ericssons viktigaste satsningar - utvecklingen av tredje generationens mobiltelefonsystem, WCDMA.
Utvecklingen av bredbandsradio är en förutsättning för att mobilt Internet ska fungera effektivt Vi har ett flertal experimentsystem i drift över
hela världen, och nu går vi vidare med framtagandet av våra kommersiella system där utvecklingsfasen pågår. Inom kort ska systemen börja
levereras till operatörer runt om i hela världen.
Vi söker en chef för uppbyggnad och organisation av supportfunktionen för Radio Network
Controller (RNC). RNC noden är en ny produkt
inom radio accessnätet för WCDMA, med höga
tillförlitlighetskrav vilket ställer höga krav på vår
supportfunktion.
Detta innebär stora utmaningar och tuffa krav
på den person som söker denna tjänst. Uppgiften
innebär att ta ett helhetsansvar för uppbyggnad
och etablering av support-organisation med hela
världen som arbetsfält
Du bör ha haft liknande arbetsuppgifter tidigare, erfarenhet av internationella kontakter, kunna
arbeta förebyggande samt vara van att hantera
kunder. Dessutom är du tekniskt meriterad inom
tele-/data kommunikation samt hantering av distribuerade datasystem.

to join our group. We are working with quality assurance of subcontractors for delivery of implementation services such as Engineering, Installation and Test. The concept is named Authorized
Service Partner - ASP.
As a S-PM you will work with ownership on the
service product for engineering, installation and
test of radio base stations. The work is mainly
towards the tender process, to be responsible for
that RBS implementation services is correctly defined and presented in the total service offering
in a tender. Secondly you will participate in the
product development project as representative
for implementation services in order to prepare
the organization for coming product releases.
The work requires that you have good communication skills, a team player as well as a driver
and have experience with RBS implementation.
Kontakta: Matz Andersson, +46 8 7571102,
matz.andersson@era.ericsson.se, Johanna Ros,
+46 8 58533874, johanna.ros@era.ericsson.se.
Ansökan: Service - Product Manager - S-PM,
Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Pettersson,
164 80 STOCKHOLM,
ingegard.pettersson@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
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,
läng 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

Programvarukonstruktör

• Du kommer att arbeta med utveckling av programvara (styr- och kontroll) för MCT vilket inneKontakta: Bo Wessel, Tel: 08-40 45450, bo.wesbär att delta i systemarbete, skriva designspecar
sel@era.ericsson.se. Ansökan: Supportchef RNC,
samt skriva och testa programkod.
ref nr: R/H 1492, Ericsson Radio Systems AB,
Vi söker dig som har teknisk högskoleutbildKI/ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 80 STOCKning eller motsvarande samt systemkurs i mobilHOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se.
telefoni och i C++. Du har tidigare erfarenhet av
programutveckling i systemutvecklingsprojekt
gärna inom mobiltelefoni eller erfarenhet av
ERICSSON CABLES AB, SUNDBYBERG
system med liknande realtidskrav. Som person är
Ericsson Cables AB, är en kunskapsbaserad or- du socialt mogen, självgående, noggrann samt
ganisation med stor erfarenhet av kabel och nät- målmedveten.
lösningar. Vi erbjuder system och lösningar för
terminering och skarvning i telekom- infokom- Kontakta: Rikard Sohlberg, 08-585 309 89, Pia
och kraftnät Network Technologies, inom Erics- Bolmgren Svensson, personal, 08-585 341 35.
son Cables, har idag ca 800 medarbetare. Läs
Ansökan: Programvarukonstruktör till RDU, Ericsmer om oss på vår internetsajt:
son Radio Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box
www.ericsson.se/cables
11, 164 93 Stockholm, Jobb@rsa.ericsson.se.

Verksamhetsutvecklare och
systemstöd

ERICSSON MICROELECTRONICS AB, KISTA

• Vi inom sektionen TTC Time To Customer dvs
Ericsson Microelectronics AB är leverantör av mi-innesäljare och operativa inköpare söker dig som
korelektronik i världsklass för tillverkare av tele- är systemkunnig inom SAP R/3 inom SD moduoch datakommunikationssystem samt mobiltel- len samt har erfarenhet av verksamhetsutveckfoner. Produktsortimentet omfattar mikorelektro- ling. VI behöver förbättra vårt kunnande i R/3
nikkomponenter för trädlösa tillämpningar, bred-samt vidareutveckla systemet för att det ska kunbandskommunikation, fast access för kommuni- na möta våra kunders allt högre krav på att levekation via optisk fiber samt DC/DC-omvandlare. rera snabbare.
Med en global utveckling, produktion och sätDu kommer att till stor del få vara den som
jarkår är Ericsson Microelectronics en ledande le-utifrån användarnas önskemål, datasystemets
verantör av produkter som möter kraven på stör- status och vår process tar fram strategier för bere snabbhet bandbredd och mobilitet, vilket
hov av systemstöd och utveckla och dokumentekrävs i den nya telekomvärlaen.
ra våra verksamhetsprocesser.
Du kommer att medverka i våra "kompetensUtvecklingsingenjör
grupper* inom respektive område och där ta
fram kravspecifikationer/lösningar på olika för• Vi söker en medarbetare som skall arbeta med
ändringar/förbättringar som behöver genomutveckling av nya hafvledarbaserade laserprodukföras. Du kommer också vara spindeln i nätet
ter. Arbetet innefattar utveckling på chipnivå (demellan Ericsson Cables AB och vår systemförvalsign av lasrar och modulatorer) och kapselnivå.
tare.
Bland de aktuella arbetsuppgifterna är att utveckDu är civilingenjör eller har liknande erfarenla metoder för att stabilisera våglängden hos lahet Du har tidigare erfarenhet av verksamhetsutserdioder m.h.a. mikrooptiska lösningar internt i
veckling. Du har lätt för att kommunicera och hålkapseln; att förbättra lasrarna med avseende på
la ordning och reda. Erfarenhet av R/3 är ett krav.
transmissionsprestanda på långa fibersträckor;
Din geografiska placering kommer att vara i
att förbättra högfrekvensegenskaperna hos laserSundbyberg.
chip och -kapslar; samt att utveckla komponenter
för nya våglängdsområden (i första hand det s.k.
L-bandet kring 1570 - 1610 nm). Litet längre
Kontakta: Anneli Gringman, 08-764 09 94, annefram kommer arbetsuppgifterna att omfatta utli.gringman@eca.ericsson.se. Ansökan: Verksamveckling av 40 Gb/s - produkter. Arbetsuppgifterhetsutvecklare och systemstöd, Ericsson Cables
na inkluderar även att i viss utsträckning delta i
AB, HL/ECA/N/H Eva Sillfors, 824 82 Hudiksvall,
förbättrings- och vidareutvecklingsaktiviteter syfeva.silKors@eca.ericsson.se
tande till att höja lönsamheten hos befintliga
••••»""wt^fc « a r • - - T ? * *.-"»»&
produkter.
Vi söker i första hand dig som är TeknD med
goda kunskaper om haMedarfysik. optik, fiberoptisk transmission samt optisk- och elektrisk mätteknik. Arbetetsuppgiftema är både teoretiska
och experimentella. Vi har ett välutrustat lab med

KONTAKTEN NR 8 2000

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, NACKA
STRAND

Sektionschef Cello Control System
Ref nr: R/H1527
• Vi utvecklar nu nästa generations mobiltelefonisystem för integrerat tal, video och data. Ett
område med enorm tillväxtpotential och stora
tekniska utmaningar. På vår sektor i Nacka Strand
arbetar ungefär 250 personer med utveckling av
ett realtids muftiprocessorsystem, managementsystem samt ATM transportnät Detta bildar en
gemensam plattform, kallad Cello, för de olika
delarna i framtidens mobiltelenät På vår avdelning utvecklar vi, med PowerPC processorer och
OSE (realtids-OS), en distribuerad, avbrottssaker
och högpresterande datorplattform som ingår i
Cello-produkten. Vi har ett öppet teamorienterat
arbetssätt och vi finns 10 minuter från Slussen i
nya fräscha lokaler vid Nacka Strand med Stockholms garanterat bästa utsikt!
Vi söker en chef till en enhet med ansvar för att
utveckla och verifiera processorkort, processormoduler och lågnivåprogramvara i Celloprodukten. Utvecklingsarbetet inbegriper såväl maskinvara som programvara. Som chef ansvarar du för
produkten och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Arbetet innebär bl.a att motivera och vidarutveckla medarbetarna, att utveckla konstruktionsmetodik och säkerställa producerbarhet
Den person vi söker bör ha tidigare erfarenhet
som projektledare eller linjechef. Vi vill att du har
erfarenhet från något av ovanstående teknikområden. Ledaregenskaper såsom uthållighet drivkraft samarbetsförmåga och intresse för människor värderas högt i denna tjänst.

Service - Product Manager
• Implementation Development within Radio
Base Station GSM are searching for new persons

Kontakta: Asa Dahlberg, Tel 08-422 0482,
asa.dahlberg@era.ericsson.se, Ann Kihlstrand, Tel

Ericsson Radio Systems AB, Nacka Strand

Spännande jobb inom Cello utveckling & integration,
Ericsson är den ledande leverantören i den nya telekomvärlden, ned 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.
Vi utvecklar nu nästa generations mobiltelefonisystem för integrerat tal, video och data. Ett
område med enorm tillväxtpotential och stora
tekniska utmaningar. På vår sektor i Nacka
Strand arbetar ungefär 250 personer med utveckling av ett realtids multiprocessorsystem, managementsystem samt ATM transportnät. Detta bildar en gemensam plattform, kallad Cello, för de
olika delarna i framtidens mobiltelenät.

processorkort och processormoduler i Celloprodukten. Arbetet innebär bl.a att motivera och vidarutveckla medarbetarna. Du ansvarar också för produkten, verksamhetens utveckling, budget, kvalitet, projekt, personalfrågor och rekrytering. Som
chef ingår du i avdelningens ledningsgrupp.
Den person vi söker bör ha tidigare erfarenhet
som projektledare eller linjechef. Vi vill att du har
erfarenhet från något av ovanstående teknikområden. Ledaregenskaper såsom uthållighet, drivkraft, samarbetsförmåga och intresse för människor värderas högt i denna tjänst.
Ring, så får D u veta mer!
Kontaktpersoner:
Helene Ringenson, tel 08-508 78507
Helene.ringenson@era.ericsson.se
U r s Thernsjö, tel 08-72703679
Lars.thernsjo@uab.ericsson.se

På vår avdelning utvecklar vi, med PowerPC
processorer och OSE (realtids-OS), en distribuerad, avbrottssäker och högpresterande datorplattform som ingår i Cello-produkten. Vi har ett öppet
teamorienterat arbetssätt och vi finns 10 minuter
från Slussen i nya fräscha lokaler vid Nacka Strand
med Stockholms garanterat bästa utsikt!

Sektionschef - Cello Control
System IP and JAVA.
Vi söker en chef till en enhet med ansvar för JAVA
och IP för drift- och underhållsstöd av applikationer byggda på vår datorplattform. Arbetet innebär bl.a att motivera och vidarutveckla medarbetarna. Du ansvarar också för produkten, verksamhetens utveckling, budget, kvalitet, projekt, personalfrågor och rekrytering. Som chef ingår du i
avdelningens ledningsgrupp.

Här erbjuder vi följande tjänster:
Integrator - För Dig som tidigare har jobbat
med integration och är socialt kompetent med
analytisk förmåga. Kan du Clear-Case, UNIX och
C är det ett stort plus. Du kommer att koordinera vår integration och verifiering.
M j u k v a r u k o n s t r u k ö r - För Dig som vill utveckla avancerade multiprocessorsystem. Erfarenheter av realtids OS, C eller Java är meriterande.
Du tycker att detta är vad Du söker då Du själv är
entusiastisk, noggrann samt drivande. Du har några,
års erfarenhet av utvecklingsarbete inom telecom
gärna inom de nämnda teknikområdena. Du ser en
utmaning i att arbeta i team inom en verksamhet
i teknikens framkant där vi balanserar mellan korta
utvecklingstider och tillräckligt hög kvalitet.
Välkommen till oss!!!
Ring, så får D u veta mer!

Den person vi söker bör ha tidigare erfarenhet
som projektledare eller linjechef. Vi vill att du har
erfarenhet från något av ovanstående teknikområden. Ledaregenskaper såsom uthållighet, drivkraft, samarbetsförmåga och intresse för människor värderas högt i denna tjänst.
Ring, så får D u veta mer!

Programvara väljarstyrning
Vi är en enhet med helhetsansvaret för väljare,
såväl systemering som programvara. Du kommer
att arbeta inom ett brett område, från idé till produkt, med stor möjlighet att påverka det slutliga
resultatet. Vi använder programmeringsspråket C
i vår produkt. Erfarenhet från utveckling av stora
programvarusystem är meriterande.
Kontaktperson:
Magnus Schlyter, telefon 070-267 07 60
magnus.schlyter@era.ericsson.se

Integration/verifiering
Vi söker en erfaren och drivande ASIC integratör/verifierare med tidigare erfarenheter från verifiering. Arbetet omfattar uppbyggnad av verifieringsmiljöer för enskilda ASIC, samsimulering av
flera ASIC kretsar samt samsimulering av
maskinvara och programvara i simulerad miljö.
Verifiering görs på egenutvecklade ASICar och
programvara.
Kontaktpersoner:
Magnus Schlyter, telefon 070-267 07 60
magnus.schlyter@era.ericsson.se
Mats Lindblom, telefon 070-267 07 88
mats.lindblom@era.ericsson.se
Skicka ansökan till:
Ericsson Radio Systems AB
R/HS Penny Skinner
131 89 STOCKHOLM
•

ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se

Kontaktpersoner:
Helene Ringenson, tel 08-508 78507
Helene.ringenson@era.ericsson.se
Lars Thernsjö, tel 08-72703679
Lars.thernsjo@uab.ericsson.se

ASIC kontruktion/verifiering
Kontaktpersoner:
Helene Ringensson, telefon 08-508 78507
helene.ringenson@era.ericsson.se
Ann Kihlstrand, telefon 08-422 1661
ann.kihlstrand@era.ericsson.se
Björn Kihlblom, telefon 08-422 0868
bjorn.kihlblom@era.ericsson.se

Sektionschef - Cello Control
System Low Services.
Vi söker en chef till en enhet med ansvar för att
utveckla och verifiera hårdvarunära program för

Vi har nyligen slutfört vår arbete med en första
generations ATM väljare för tredje generationens
mobiltelefonisystem, WCDMA. Vi står nu inför
nya utmaningar att konstruera en väljare för den
kommersiella produkten. Vi söker ett antal entusiastiska VHDL konstruktörer med erfarenheter
från minst ett ASIC projekt bakom sig.
Kontaktperson:
Mats Lindblom, telefon 070-267 07 88
mats.lindblom@era.ericsson.se

Make yourself heard.
ERICSSON

38
08-422 1661, ann.kihlstrand@era.ericsson.se. Ansökan: Sektionschef - Cello Control System, ref
nr: R/H1527, Ericsson Radio Systems AB,
NA/ERA/R/HS Penny Skinner, 131 89 STOCKHOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Radio prestandaverifiering/
testmiljöutvecklare WCDMA RBS
Refnr:R/H1508
• Vi erbjuder ett antal tjänster inom området
prestandaverifiering/testmiljöutveckling till ett av
Ericssons viktigaste projekt - den fösta kommersiella radiobasstationen för tredje generationens
mobiltelefonsystem.
Inom enheten Performance & Type approval
ansvarar vi för systemverifiering av basstationens
radioprestandaegenskaper samt EMC, klimat,
mekanik och produktsäkerhet.
Vi behöver nu utöka sektionen med fler duktiga medarbetare inom områdena radioverifiering
och testmiljöutveckling!
Du kommer att arbeta med verifiering, resultatuppföljning, utveckling av avancerade testsystem
mm. Arbetet ger en djup kunskap om radiobasstationen och en bred förståelse för mobilsystem. Rätt person kan räkna med ett fritt arbete
med stort eget ansvar. Arbetet bedrivs även i samarbete med våra utvecklingsenheter i Sverige
och Europa.
Lämplig bakgrund är civil- eller högskoleingenjör alternativt mångårig erfarenhet av verifiering
eller konstruktion av digitala radioprodukter. Har
du kunskaper i LabView är det ett plus. Goda
kunskaper i engelska och Svenska är ett krav.
Du är flexibel, initiativrik och har lätt för att samarbeta.

JOBBNYTT
och höghastighetselektronik. Enheten utvecklar Säkerhetslösningar för
stödsystem för bl a flygburna radarsystem. Stödsystemen baseras både pä egenutvecklade och kommunikation och
inköpta programvarukomponenter, varför även
användartjänster
utvärdering av tillgängliga produkter och teknoref
nr 00-116
logier ingår i arbetet Enheten ansvarar även för
lokalt användarstöd på Unix och Windows NT. • Kommande nätlösningar, tjänster och system
för användaradministration kommer i allt väsentProgramvarukonstruktör
ligt att utnyttja civil kommersiell teknologi. För att
möjliggöra användning i de försvarsspecifika
utvecklingsmiljö
tillämpningarna behöver säkerhetslösningarna
• Vi söker dig som vill arbeta med utmanande
särskilt beaktas. Vi förutser att IPSec kommer att
utvecklingsarbete inom programvaruområdet Du
utnyttjas för informationstransporten samt certifikommer att ingå i ett team där arbetet bedrivs
kat för användarkontrollen. Du kommer att analyenligt en inkrementell utvecklingsmodell. I teasera hur dessa lösningar svarar mot de speciella
mets uppgifter ingår kravanalys, delsystemkonsekretesskrav som ställs av försvaret samt ta fram
struktion, programvarukonstruktion samt integrakoncept för hur skyddet skall förbättras.
tion och verifiering. Utvecklingen är idag främst
baserad på Ada, C och Java. Vår målmiljö är
Sun/Solaris och Windows NT på Intel-plattform.
Kundprojektledare för
Du skall ha civilingenjörs- eller annan högskosystem-av-system projekt
leutbildning med inriktning mot programvaruteknik och gärna några års praktisk erfarenhet. Du är
ref nr 00-117 och 00-118, se nedan
utåtriktad och har god samarbetsförmåga och
• Vi söker erfarna projektledare med teknisk
kan arbeta såväl självständigt som i grupp.
profil till två kommande projekt: 1. Mobilt transKontakta: Andrea Trogen, 031-747 1018,
andrea.trogen@emw.ericsson.se, Thomas Olausson, 031-747 3594,
thomas.olausson@emw.ericsson. Ansökan: PROGRAMVARUKONSTRUKTÖR UTVECKLINGSMIUÖ,
ref nr 00-124, Ericsson Microwave Systems AB,
Personal och Organisation, 431 84 Mölndal,
jobs@emw.ericsson.se.

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
MÖLNDAL

portabelt IP-nät för multimediakommunikation
för rörliga användare. Ref nr 00-1172. Bredbandigt IP-nät för insamling av sensorsdata, distribution av lägesbilder samt optimering på nätnivå av
sensorresurserna. Ref nr 00-118Du kommer att
driva projektet från konceptfas via definitionsfas,
utveckling, integration till driftsättning. Du har tidigare erfarenhet från större infrastrukturprojekt
inom IT eller telekommunikation och är intresserad av de tekniska aspekterna. Din uppgift blir att
representera företaget mot kund och partners inom ramen för gemensamma totalprojekt. Du
kommer att samarbeta nära våra tekniskt systemansvariga.

KONCEPTUTVECKLARE, LÖSNINGSINRIKTADE
SYSTEMARKITEKTER OCH TOTALPROJEKTLEDARE
Kontakta: Anders Lange031-747 1004,
Ericsson Microwave Systems AB ansvarar inom
anders.lange@emw.ericsson.se. Ansökan: RefeEricsson för försvarselektronik och mikrovågsrensnummer, se resp tjänst. Ericsson Microwave
kommunikation samt är centrum för Ericssons
Systems AB, Personal och Organisation, 431 84
forskning och utveckling inom mikrovågsteknik
Mölndal, jobs@emw.ericsson.se.
och höghastighetselektronik. Produktenheten
Sensorer och Informationsnät marknadsför, utvecklar, integrerar och levererar framadsinriktade lösningar som ger kunden informationsöver- ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ

KONTAKTEN NR 8 2000

Kontakta: Charlotte Hansson, 046-23 24 26,
charlotte.hansson@ecs.ericsson.se. Ansökan: Bluetooth Patent - Ref.nr P036, Ericsson Mobile
Communications AB, Personalenheten, 221 83
LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.

Applikationsverifiering
• Vi söker dig som är intresserad av utmaningen
att säkra kvaliteten på mjukvaran till våra mobiltelefoner. Du kommer att bygga upp och utveckla
verifieringsmiljöer för mjukvaruapplikationer, delta i kravställningen för design och verifiering samt
ta fram testspecifikationer och exekvera testinstruktioner. Din bakgrund är verrfierings- eller
mjukvaruingenjör med ett genuint intresse för
test-metoder och verktyg.
Kontakta: Maria Rydén, 046-19 47 87. Ansökan:
Applikationsverifiering - Ref. P014, Ericsson Mobile Communications AB, Personalenheten, 221
83 LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.

Mobile Internet
• Vi söker dig som vill anta utmaningen att göra
mjukvara för Internet teknologi i mobiltelefoner
med minimalt minnesutnyttjande och höga krav
på säkerhet Du kommer att arbeta i en kreativ
grupp, som utvecklar och integrerar Internetagenter och Internetprotokoll för en rad framtida
telefon- och terminalprodukter.
Vi välkomnar både civil- och högskoleingenjörer som sökande. Du kan vara nyutexaminerad
eller ha ett par års erfarenhet
Kontakta: Maria Rydén, 046-19 47 87. Ansökan:
Mobile Internet, Ericsson Mobile Communications AB, Personalenheten, 221 83 LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.

Mjukvarudesign

• Vi söker dig som vill hänga med i den snabba
applikationsutvecklingen på mobiltelefoner. Hos
Kontakta: Jan Rimming, Tel 08-7572251, jan.rimoss får du jobba med alla de applikationer som
ming@era.ericsson.se. Ansökan: Radio prestanden senaste tekniken möjliggör. Du kan t ex jobdaverifiering/testmiljöutvecklare - WCDMA RBS,
ba med utveckling av applikationer till WAP eller
ref nr: R/H1508, Ericsson Radio Systems AB,
tag. Det innebär att vi skapar system av system
Bluetooth wireless technology. Vi kan också erKI/ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 80 Stocksom innehåller element från följande teknikom- Product Manager
bjuda jobb med utveckling av vårt egenutvecklaholm, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se.
råden:
de fönsterhanteringssystem.
- Interested in Marketing and Communication
Sensorer och telekrigskomponenter baserade Ericsson Utvecklings AB (UAB) is the headquar- Vi välkomnar både civil- och högskoleingenjöpå avancerad mikrovägsteknikCivil kommunika- ters for the core product unit Network Core Pro- rer som sökande. Du kan vara nyutexaminerad
ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
tionsteknik (IP, ATM, UMTS, Bluetooth, WLAN ducts, CNCP. The unit is primarily working with eller ha ett par års erfarenhet.
MÖLNDAL
etc)Nätverkade informationssystem för analys, both packet and circuit switched systems for
Ericsson Microwave Systems AB ansvarar inom
distribution och presentation av multimediaboth mobile and fixed networks for Business seg-Kontakta: Maria Rydén, 046-19 47 87. Ansökan:
Ericsson för försvarselektronik och mikrovågstjänster för stöd av ledningsfunktionen/nom av- ment Network Operators and Service Providers. Mjukvarudesign - Ref. P016, Ericsson Mobile
kommunikation samt är centrum för Ericssons
delningen för Produkt- och Systemledning arbe- The unit Product Control within CNCP Product Communications AB, Personalenheten, 221 83
forskning och utveckling inom mikrovågsteknik
tar erfarna civilingenjörer och tekniska doktorer
portfolio management is among other things re- LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.
och höghastighetselektronik.
med konceptutveckling, kvalificerade utredningsponsible for the CNCP Product Program and
Ericsson Microwave Systems AB spelar en vik-ar och tekniska analyser på högsta systemnivå.
tig roll vad gäller svenska försvarets framtida in- Vi arbetar därvid i nära kontakt med kunden och marketing/communication issues as harmonised Mjukvara, koncept och
riktning. Stort fokus i denna omriktning, ligger på med övriga verksamheter inom Ericsson-koncer- web pages and marketing material for CNCP
systemdesign
products.
informationsövertag, där sensorer, kommunika- nen.
tions- och informationssystem kommer spela en
• Vill du arbeta med morgondagens teknik idag?
På grund av kommande större kundprojekt be- • We are now looking for a Product Manager inavgörande roll. Inom enheten för kommunikaVi erbjuder utmanande arbetsuppgifter för dig
höver
vi
nu
ett
antal
förstärkningar
(6
st)
inom
terested in marketing and communication of our
tions- och informationssystem, arbetar vi just
som vill kläcka nya idéer och hitta nya arbetsomnedanstående områden. För samtliga befattProduct portfolio and who has the ability to conmed denna teknik Bl a ser vipa möjligheterna
råden för framtidens mobiltelefoner. Går det att
ningar
krävs
civilingenjörsexamen
och
en
god
vert technical facts and product information to
att, tillsammans med våra kunder utveckla ett
överföra sina favoritlåtar till telefonen, eller kan
erfarenhet
frän
kommunikationsområdet
Du
är
marketing presentations.
högteknologiskt försvar, baserat på modern teleman spela ett javaspel med sin telefonkompis? Vi
kommunikationsteknik, i kombination med mo- strukturerad, analytisk och kan växla perspektiv Tasks: Manage and harmonise the marketing
undersöker mångaolika scenarios i våra konceptmellan helikopter och detaljer. En god kommuni- material for CNCP products.
derna lednings- och övervakningssystem.
studier och prototyper. Vi arbeta också med att
kabv förmåga är viktig.
lösa mjukvaruarkitekturen och tittar på hur den
Preparation of marketing material on CNCP
påverkas av till exempel Bluetooth wireless techProduct portfolio level.
Tekn projektledare
Kommunikationsarkitektur
nology
Manage and harmonise the web pages for CN• ArbetsuppgifterArbetet som teknisk projektleCP product
Vi välkomnar både civil- och högskoleingenjöför
nästa
generations
fasta
dare innebär att delta i studie- och produktdefiniParticipation in communicator network/comrer som sökande. Du kan vara nyutexaminerad
tionsuppdrag med syfte att utvärdera och definiekärnnät för försvaret
munication board within CNCP.
eller ha ett par års erfarenhet.
ra kommunikationslösningar för militära tillämpQualifications: We seek an experienced person
ref nr 00-113
ningar huvudsakligen baserade på civil telekomwith broad knowledge or experience in some of
Kontakta: Maria Rydén, 046-19 47 87. Ansökan:
munikationsteknik.
• Du har gedigen erfarenhet av kommunikathe following fields:MarketingProduct manageMjukvara, koncept och systemdesign - Ref P017,
tionsnät i allmänhet och IP-nät i synnerhet. Du
Du genomför projektutredningsarbeten för att
mentAXE or Tango or Cello platformsCommuniEricsson Mobile Communications AB, Personaskall tillsammans med kunden och partners utplanera utvecklings -och systemintegrationsarbecationWeb design/web masterWe appreciate that
lenheten, 221 83 LUND,
forma nästa generations bredbandiga infrastrukte och leder utvecklingsprojekt där civil telekomyou are a driving, independent working person
personalenheten@ecs.ericsson.se.
tur. Vi avser att använda senaste civil teknologi i
munikationsteknik används i kommunikathat are result oriented. Fluent written and spostörsta möjliga omfattning. Din bakgrund är inom
tionslösningar för militära tillämpningar.
ken English is a prerequisite.
telekomindustrin, gärna från en operatör.
I samband med kundofferter ingår också arbeERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
te med framtagning av offertunderlag.
Contact: Kristina Einarsson, + 46 8 727 3572, KriDu är civilingenjör D, E, F eller har annan
ERA/JL/Tl has the Product & System Managestina.Einarsson@uab.ericsson.se, Agne Jönsson,
Konceptutveckling för
högskoleutbildning med teknisk inriktning. Har
ment responsibility for In Service Performance
+ 46 8 727 3015, AgneJonsson@uab.ericsson.se.
du inte utbildningen men relevant erfarenhet är
(ISP) and Characteristics for the Mobile Telephomobila IP-nät
Application:
Product
manager
M/Xt,
Ericsson
Utdu också intressant för oss. God kunskap om tene System CMS 30, currently marketed in Japan.
ref
nr
00-114
vecklings
AB,
Birgitta
Friis,
Box
1505
S-125
25
lekommunikationssystem och kännedom om IPWith a rapidly subscriber growth, as well as
Älvsjö, birgitta.friis@uab.ericsson.se.
teknik och IP-produkter är mycket meriterande.
• Till det fasta kärnnätet knyts transportabla nät
changed subscriber behaviour, our Japanese
för mobil IP. Dessa nät skall snabbt kunna konficustomers arerightnow focusing on system pergureras utan föregående planering varför vi värformance issues. This in order to be able to use
Kontakta: Bo Norrhem, 031-747 2440, bo.norrERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
and expand their CMS 30 networks the most opdesätter om du har intresse för eller kunskap om
hem@emw.ericsson.se. Ansökan: TEKN PROJEKTLUND
timal way.
'AdHoc networking'.
LEDARE-TELEKOMMUNIKATIONSLÖSNINGAR, ref
Kunskap om routerprotokoll och MANET värdenr 00-109, Ericsson Microwave Systems AB, Persätts. Telecom management lösningar för nästa
System Manager
sonal och Organisation, 431 84 Mölndal,
generations nät ref nr 00-115För såväl den fasta
• Här behöver vi dig med djup teknisk kompejobs@emw.ericsson.se.
•
We now need a person to the area of system
infrastrukturen som för de rörliga nätenheterna
tens på radio, kommunikation och inbyggda
characteristics such as processor capacity and lokrävs ett sammanhållet koncept för ledning, konsystem, som brinner av iver att tillsammans med
ad regulation. In general our responsibility is to
figurering och övervakning av nätresurser,
våra ingenjörer maximera antalet patent inom
ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB.
secure optimal system characteristics in our pronättjänster
samt
användare.
Bluetooth
området
Du
ska
aktivt
driva
idéfångst
MÖLNDAL
ducts. To do this we make early evaluations of
Vi söker dig som har erfarenhet från telecom
och inte vara främmande för nya grepp. Du komsystem characteristics and capacity issues as well
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom management området, helst på en överblickande
mer också att utföra konkurrensbevakning inom
as work actively with system performance issues
Ericsson för försvarselektronik och mikrovågs- nivå. Bakgrund hos en teleoperatör är ett extra
patentområdet
in the CMS 30 development projects. Included in
kommunikation samt är centrum för Ericssons plus.
our work is also to do simulations with advanced
forskning och utveckling inom mikrovågsteknik

Bluetooth Patent
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simulation tools and to give guidelines for how
to tune, configure and dimension the systems.
There are a number of unique opportunities in
these areas to both take a leading role, e.g. object leader for characteristics in projects, as well
as more individual tasks such as simulations.
Working with CMS 30 is a golden opportunity to
work within a smaller organisation. As system
manager you will be able to understand how the
total network is designed. As the ideal candidate
you have experience of APZ/APT design or characteristics work and has ability to take team-leading role besides analytic capabilities. Your basic
education should be Master of Science or have
related technical experiences.

Teknikavdelningen består av 70 mycket kom- katrin.kopp@eca.ericsson.se. Ansökan: TEKNISK
petenta och kunskapsbreda medarbetare inom SKRIBENT, Ericsson Cables AB, SL/ECA/N/H
sex sektioner, Svetsteknik - Fält och Fabrik, Nät-Katrin Kopp, 172 87 Sundbyberg,
teknik - Koppar, Nätteknik - Opto, Tests Verifier-katrin.kopp@eca.ericsson.se.
ing och Engineering.

Teknisk skribent

ERICSSON CABLES AB, HUDIKSVALL

• Till verksamheten för Engineering söker vi en
teknisk skribent på heltid. Engineering sektionen
ansvarar bl a för utveckling av metoder och manualer för de produkter som utvecklas inom områdena fibersvetsar och nätmateriel. Fibersvets är
en verksamhet som speciellt utvecklar apparatur
för skarvning av optisk fiber. Utvecklingen av nätmateriel omfattar en mängd olika applikationer
avseende terminering och hantering av kablar inKontakta: Anders Gartner, +46 8 757 18 76, anom både koppar och fiberområdet. Du kommer
ders.gartner@era.ericsson.se. Ansökan: Gunilla
att arbeta nära ansvariga för produkt- och metoÅsberg, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/JHS,
dutveckling. Som manualskrivare komme du att
164 80 STOCKHOLM, gunilla.asberg@era.ericsfå insikt i många olika tekniska områden och apson.se.
plikationer. Den röda tråden utgörs dock av teknisk kommunikation, d v s att kunna förstå och
sätta sig in i teknologier och högteknologisk utrustning och sedan beskriva denna så att den kan
ERICSSON CABLES AB, SUNDBYBERG
Vill du jobba i det lilla företaget i den stora kon- förstås av många.
cernen? Ericsson Cables AB, är en kunskapsba- Du är van och road av både teknik och att skriserad organisation med stor erfarenhet av kabel va och självklart behärskar du engelska obehindrat Har du ytterligare språkkunskaper är det en
och nätlösningar. Vi erbjuder system och lösningar för terminering och skarvning inom området merit. Din bakgrund är lämpligen teknisk, civilingtelekom- infokom- och kraftnät. Network Techno-enjör eller erfaren gymnasieingenjör.
logies, inom Ericsson Cables har idag ca 800
medarbetare. Läs mer om oss på vår internet- Kontakta: Johan Bevin, 08-764 0898, johan.besajt: www.ericsson.se/cables.
vin@eca.ericsson.se, Katrin Kopp, 08-764 0384,

tivt gymnasieingenjör. God kunskap och erfarenhet krävs i CAD-konstruktion. vidare bör du vara
van att arbeta i Word och Excel och ha goda kunskaper i engelska och svenska. Vi ser även tidigare erfarenhet av att arbeta med fiber- och kabelteknik som en merit. Hör av dig så får du veta
mer!

Ericsson Cables AB, är en kunskapsbaserad organisation med stor erfarenhet av kabel och nät- Kontakta: Måns Isacsson, 0650-362 93,
lösningar. Vi erbjuder system och lösningar för mans.isacsson@eca.ericsson.se, Katrin Kopp, 08terminering och skarvning i telekom- infokom- 764 0384, katrin.kopp@eca.ericsson.se. Ansökan:
och kraftnät Network Technologies, inom Erics- KONSTRUKTÖR TILL SJÖKABELSYSTEM, Ericsson
son Cables, är ett bolag på idag ca 800 medar- Cables AB, SL/ECA/N/H Katrin Kopp, 172 87
Sundbyberg, katrin.kopp@eca.ericsson.se.
betare. Läs mer om oss på vår internetsajt:
www.ericsson.se/cables.

Konstruktör sjökabeisystem

Konstruktör kopparkabel

• Till sektionen Sjökabeisystem i Hudiksvall söker vi en konstruktör för tillträde snarast Sektionen har idag sex tillsvidareanställda och två projektanställda. Sektionens arbete spänner över ett
brett område innefattande utveckling, konstruktion, produktionsstöd, typprovning, installation
och dokumentation av sjökabeiprodukter. Arbetet sker ofta i grupo. Större order organiseras oftast i en projektorganisation i vilken sektionens
anställda ingår. Leverans och installation av sjökabel sker över hela världen. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att delta i utvecklingen
av sjökabel, skarvboxar och tillbehör samt att i
detta arbete ansvara för konstruktion, dokumentation och produktregistrering.
Vi söker dig som är högskoleingenjör, alterna-

i Sektionen för design av kopparkabel, med
idag fem personer, behöver förstärkning med ytterligare en medarbetare för placering i Hudiksvall. Sektionen ansvarar för utveckling och framtagning av kopparkabel. Vår avdelning deltar ofta
i projekt tillsammans med olika Ericssonenheter
och tar i dessa fram specifika produkter. Då kraven på korta ledtider ständigt ökar ställs också
krav på oss att snabbt kunna ta fram de lösningar
kunden önskar. VI behöver utöka med en person
som tar hand om industrialiseringsfasen av produktframtagningen. Detta innebär att man jobbar
som länk mellan våra TTM-ansvariga konstruktörer och vår produktionsenhet. I jobbet ingår även
administration såsom produktrevideringar och
materialhantering i vårt materialplaneringssystem

KL 08.35 avgår båten från Nybrokajen
mot den Nya Telekomvärlden!
Ericsson är den ledande leverantören i den nya tele-

Vi erbjuder också en av Stockholms mest attrak-

terna ingår även att, utifrån

komvärlden, med kommunikationslösningar där tele- och

tivt belägna arbetsplatser. Våra lokaler är nya och

definiera, fördela och följa upp avgränsade teamuppdrag för integration och verifiering. Din för-

datateknik kombineras med friheten för

integrationsplanen,

användaren

fräscha med garanterat oslagbar utsikt över stad

medarbetare i

och vatten. Vill du, kan du ta båten från stan direkt

måga till helhetssyn i kombination med viljan att

Ericsson kommunikationen

till bryggan här nedanför. Väljer du bil eller buss,

driva, strukturera och lyssna, är egenskaper som

for sina kunder - nätoperatörer, andra leverantörer av tele-

tar resan ungefär 10 minuter från Slussen i Stock-

vi värderar högt.

tjänster, företag och konsumenter - över hela världen.

holm City. För att gå i land med alla kommande

att vara mobil. Med över 100.000
140 länder underlättar

uppdrag söker vi nu ett antal nya medarbetare.
Vi vill påstå att Ericsson Radio Systems (ERA) i

För mer information,

kontakta:

Anders Lindström, 08-508 78750

Nacka Strand är en av Stockholms hetaste arbets-

Integrator

platser (var inte orolig, vi har luftkonditionering)

Som integrator blir du något av "spindeln i nätet"

när det gäller framtida telekomteknik.

där det gäller att koordinera inleveranser

(angående integrator),
från

e-post: anders.g.lindstrom@era.ericsson.se
Rickard Halvarsson, 08-508 78814

Här tar den Nya Telekomvärlden form med

olika delprojekt inom Cello, och att sammanstäl-

(angående verifierare)

Ericsson som världsledande aktör när det gäller

la dessa till en komplett och fungerande produkt.

e-post: rickard.halvarsson@era.ericsson.se

utveckling av nästa generations system för mobil

Här får du kunskap om Cello i sin helhet såväl

Claes Lillerskog, 08-508 78698

telekommunikation med integrerat tal, data och

som dess ingående delar. Din kontaktyta inom

(angående projektledare) e-post:

multimedia. Området har en enorm tillväxtpo-

organisationen blir stor.

claes.lillerskog@era.ericsson.se

tential och innehåller stora tekniska utmaningar.
Här arbetar ca 250 personer med utveckling av en
plattform för mindre och medelstora telekomapplikationer. Vi kallar plattformen Cello - ett realtidsorienterat

multiprocessor-system,

management-

system samt ATM-baserat transportnät. Den s k
tredje generationens (3G) cellulära system, till
vilka Ericssons produkter för W C D M A hör, kommer att baseras på Cello. Som du förstår, handlar
det om utveckling i teknikens absoluta framkant.
Vår avdelning (RL/V) består att ett 30-tal perso-

Verifierare

Skicka d i n a n s ö k a n till:

Till verifierarens uppgifter hör att utföra funk-

Ericsson Radio Systems AB

tions- och system tester av Cello. I arbetet ingår

R/HS Penny Skinner

att analysera Cello-produkten i syfte att omsätta

131 89 Stockholm

produktkrav till testfall samt att medverka vid

e-post: ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se

utformning av teststrategier. D u kommer också
att få arbeta med test och felsökning samt att
utföra prestanda- och egenskapsmätningar. Som
resultat av ditt arbete kan du räkna med en bred
produktkunskap och ett omfattande kontaktnät.

ner som arbetar med integration och verifiering.
Som den sista utposten mot våra kunder, arbetar
vi i nära samarbete med våra system- och designavdelningar. Atmosfären är öppen och prestigelös med gott om utrymme för egna idéer och initiativ. Vi tillämpar inkrementell utveckling i målstyrda team. Datormiljön är U N I X .

Projektledare
Vi söker också en projektledare för integrationsoch verifieringsverk-samheten.

Här handlar det

om hur färdiga programvaru- och maskinvarukomponenter successivt ska integreras på vägen
mot den färdiga Cello-produkten. I arbetsuppgif-

Make yourself heard.
ERICSSON
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varför datorvana och visst ordningssinne är en
fördel.
I grunden bör du minst ha teknisk utbildning
från gymnasium, eller motsvarande, inom området tele/datakommunikation eller elektronik. Arbetets art kräver även goda kunskaper i engelska.
Kontakta: Mattias Andersson, 0650-361 94, mattias.andersson@eca.ericsson.se, Katrin Kopp, 08764 0384, katrin.kopp@eca.ericsson.se. Ansökan:
KONSTRUKTÖR, Ericsson Cables AB, SL/ECA/N/H
Katrin Kopp, 172 87 Sundbyberg,
katrin.kopp@eca.ericsson.se.

JOBBNYTT
that you are fluent in English. An advantage is
operator experience or good Ericsson knowledge.
We expect you to be able to travel within Europe, Middle East and Africa (EMEA) on short and
long term business trips where you will take responsibility for RND assignments. Travelling is often made with very short notice. As a part of a
global organization, we shall also support our Regional Service Delivery Centers in Malaysia, China
and the Americas.
You will be given all necessary training and
support in order to meet expectations. Our premises are located in Sundbyberg.

KONTAKTEN NR 8 2000

Avdelningen för Mönsterkortskonstruktion inCPI System Manager
om Divisionen för WCDMA- och PDC produkter
förser idag ett flertal uppdragsgivare inom EMW • Your responsibility as CPI System Manager is
med konstruktion av mönsterkort Avdelningen to drive and co-ordinate the CPI development
för en aktiv teknikframhållningtillsammansmed within a GSM and/or UMTS release project until
teknikspecialister och instanser med rätt kompe- the products have reached the market. An important task is to ensure CPI consistency between
tens.
the different nodes and sub-systems. You have
proven project management skills, preferably
Mönsterkortskonstruktör
from information development projects. You ha• Stor efterfrågan av våra resurser innebär att vi
ve fully developed social skills and rise to the
måste expandera och behöver DIG som tillsamchallenge of responsibility.
mans med duktiga medarbetare vill driva vår avdelning framåt. Miljön är spännande och framtiContact: Christer Eriksson, +46 8 757 31 36,
den är hela tiden förändelig och så har vi givetvis
christer.eriksson@era.ericsson.se. Application:
-kul på jobbet
CPI System Manager, Ericsson Radio Systems AB,
Du kommer att arbeta med konstruktion och
LV/HS Kerstin Almblad, 164 80 STOCKKHOLM,
dokumentation av mönsterkort och när så bekerstin.almblad@era.ericsson.se.
hövs anskaffning av prototyper. Framtagningspro-

Contact: Göran Ågren, +46 8 757 3432,
goran.agren@era.ericsson.se. Application: RND
Consultants/Engineers - GPD/PR, Ericsson Radio
Systems AB, SG/ERA/GH Anna Häger, 164 80
ERICSSON MICROELECTRONICS AB, KISTA
Stockholm, anna.hager@era.ericsson.se.
cessen sker i intimt samarbete med elkonstruktöEricsson Microelectronics AB utvecklar, tillverkar
rer inom olika delsystem. Konstruktionerna är utoch marknadsför microelektronikomponenter
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG
manande och ställer höga krav på packningstätoch -lösningar för telekom-applikationer. Bland
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
het,
klockfrekvenser,
elmiljö
etc.
Broadband
to the HomelMass-market services
produkterna finns komponenter för trådlös överbased on IP-netmon\s will demand broadband
Du bör minst ha gymnasiekompetens med inVi arbetar med systemering av basstationer i en
föring och fasta nät samt DC/DC-omvandhre.
access. Fixed wireless access will be a major
av Ericssons största satsningar någonsin - ut- riktning mot elektronik/data. Ett plus är vana av
Antalet anställda är 2000 personer.
competitive technology for the residential and
veckling av 3:e generationens mobiltelefon/'. Vi CAD-hjälpmedel och kännedom om Ericssons
small office/home office market! Fixed Radio Acär en ung organisation som just håller pä att dra dokumentationsregler. Arbetet sätter även krav
Fastighetstekniker
cess is a product unit within New and Special
upp riktlinjerna för våra produkter och framtida på flexibilitet, Helikoptersyn och ibland kunna
Business Operations (BNSO). We intend to beco• Vi söker en fastighetstekniker som har ett stort
arbete, vilket ger dig stora möjligheter att påver- hålla flera bollar i luften.
me the world leader also in the field of fixed Intekniskt intresse eftersom vi ansvarar för samtliga
ka de tekniska lösningarna och ditt arbete. Arbeternet connections via radio.
tekniska installationer i vira fastigheter. Dina hutet sker i en spännande miljö där standardiser- Kontakta: Sune Wikström, 031-747 2971,
vudområden kommer att vara värme/ventilation,
ing och utveckling sker parallellt vilket ställer
sune.wikstrom@emw.ericsson.se. Ansökan:
reparation och tillbyggnad, brandlarm, larm- och
höga krav pä flexibilitet
System Manager - IP based
Mönsterkortskonstruktör, ref nr 00-129, Ericsson
låssystem.
Microwave Systems AB, Personal och organisaBroadband radio systems
Vi söker Dig som har teknisk utbildning med
Signalbehandling
tion, 431 84 MÖLNDAL, jobs@emw.ericsson.se.
inriktning på WS eller fastighetsskötare, men det
• We offer positions in the areas of: IP networ• Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir tekniskt
viktigaste är att Du har en praktisk läggning och
king and securityOAMTerminal/Consumer proanalysarbete, kravspecificering och kravuppföljviljan att lära Dig
ductsBroadband radio systems - Wireless EtherERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
ning för vår signalbehandlingshårdvara. För oss
net and HiperLan 2.
intressanta kompetensområden är signalbehandVi arbetar med systemering av basstationer i en
You will be an important person in the projects
Kontakta: Lars Fredmark, 08-757 44 41 , Per Friling, CDMA och kunskap om utveckling av ASIC,
av Ericssons största satsningar någonsin - ut- early phases and work in close relation with
modig, personalavdelningen,, 08-757 41 19. AnDSP och FPGA
veckling av 3:e generationens mobiltelefoni. Nya customers. You will define the technical solution
sökan: , Ericsson Microelectronics AB,
standarder har skapats och vi har avsatt stora
Vi söker i första hand dig som är civilingenjör
on network level in areas such as IP networking,
micro@eka.ericsson.se.
resurser för de nya bredbandsystemen, som
med erfarenhet av systemarbete, gärna från
O&M and broadband radio. You will get the opbyggs på WCDMA Arbetet sker i en spännande portunity to work within a wide technical area;
andra mobiltelefonsystem, men även du som har
miljö där standardisering och utveckling sker pa- from Internet to the end user, with packet radio
din bakgrund inom design eller verifiering kan
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
rallellt vilket ställer höga krav på flexibilitet
vara intressant för oss.
and IP technology, with latest wireless technoloVi är en avdelning som utvecklar avancerad
För att passa för tjänsten bör du vara analytisk,
gy in a small international organisation.
mjukvara för multiprocessor- realtidssystem.
drivande, målinriktad och flexibel samt ha förmåHårdvaruarkitektur
We are looking for three System Managers that
Till vår hjälp har vi en mängd verktyg som an- ga att ta till dig komplicerade tekniska problem
enjoy working in the technical forefront in areas
• Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir tekniskt
och
förmedia
dem
till
andra.
vänds enskilt eller i större system på framför allt
of data communication and radio technology in a
analysarbete, kravspecificering och kravuppföljGoda kunskaper i engelska förutsattes, då arUNIX
dynamic and exciting international environment
ning inom området hårdvaruarkitektur.
betet ofta sker i internationella grupper. Tekniken
This is a challenging position! We therefor expect
För oss intressanta kompetensområden är
är grundstenen i det du gör, men för att göra ett
Dataingenjör - Yrkesman
You to be a team player with experience from rebland andra hårdvaruarkitektur, radio, kraftförbra arbete är det viktigt att du har känsla för prolevant areas. You have a M.Sc degree within telesörjning och tillförlitlighet
• Vi behöver stärka upp våra duktiga ingenjörer
jekt- och marknadsmässiga faktorer.
communications. You are result oriented with a
Vi söker i första hand dig som är civilingenjör
med ytterligare en erfaren serviceinriktad och
strong drive and we expect you to master spoken
med erfarenhet av systemarbete, gärna från
operativ yrkesman/kvinna.
and written English.
Kontakta: pernilla.bergmark@era.ericsson.se, tel
andra mobiltelefonsystem, men även du som har
Du skall ansvara för systemen samt initiera och
08-40 471 33. Ansökan: Ref nr:R/H1542, Ericsdin bakgrund inom design eller verifiering kan
driva förbättringar. Du skall även bevaka nyheter
son Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger Holmvara intressant för oss.
och nya teknologier inom SW området Du skall
Contact: Stefan Axelsson, + 46 8 7640563, stegren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PUvara en brygga mellan våra konstruktörer, vår
För att passa för tjänsten bör du vara analytisk,
fan.axelsson@era.ericsson.se, Birger Kjellander, +
WRN@era.ericsson.se.
UNIX-support och våra leverantörer.
drivande, målinriktad och flexibel samt ha förmå46 8 7640605, birger.kjellander@era.ericsson.se.
ga att ta till dig komplicerade tekniska problem
Ansökan: System Manager - IP based Broadband
Vi kan erbjuda ett eldorado för den erfarne
och förmedla dem till andra. Goda kunskaper i
radio systems, Ericsson Radio Systems AB,
men en mardröm för den oerfarne.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
engelska förutsattes, då arbetet ofta sker i interSG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 Stockholm,
nationella grupper. Tekniken är grundstenen i det
mari.skoglof@era.ericsson.se.
It's all about communication - providing the
Kontakta: Tobias Liljegren, 08-7575884,
right information to the right person at the right du gör, men för att göra ett bra arbete är det viktobias.liljegren@era.ericsson.seMichaelThomstigt att du har känsla för projekt- och marknadstime. The rest is business. And technology. Custoson, 08-7573861, michael.thomsson@era.ericsmer Product Infonnation (CPI) is the technical in- mässiga faktorer.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
son.se, Susanna Wahllöf, personal, 08-58531669.
formation the customer needs to handle Ericsson
Ansökan: Dataingenjör - Yrkesman, Ericsson RaProduktenheten Bredbandiga Radionät (Product
products throughout the product Trfecycle.
dio Systems AB, LR/H la Pettersson, 164 80
Kontakta: pemilla.bergmark@era.ericsson.se,
Unit Wideband Radio Networks) utvecklar nya
STOCKHOLM,
At Customer Product Infonnation GSM/UMTS, 08-40 471 33. Ansökan: Ref nr: R/Hl 543, Ericssystem och produkter för Ericssons bredbandiga
ingegard.pettersson@era.ericsson.se.
son Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger Holmwe drive the, CPI dimension, of Ericsson's
mobiltelefonsystem, tredje generationen. Systegren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PUGSM/UMTS products and solutions. With the
men bygger på bredbandig CDMA (WCDMA) raWRN@era.ericsson.se.
challenge of third generation systems coming
dioteknologi och ATM Transmission.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. SUNDBYBERG
up, we now need to expand and strengthen our
Vi är idag en enhet som utvecklar både mekaorganization
within
the
following
areas:
EMEA - Regional Service Delivery Center
nik och kraft inom produktenheten bredbandiga
ERICSSON
RADIO
SYSTEMS
AB,
KISTA
Network Design and Network Performance Imradionät Vi är just nu inne i en intensiv utveckCPI Content and
It's all about communication - providing the
provement
lingsfas inom både mekanik och kraftområdet
right information to the right person at the right
ERA/GPD/P is part of Ericsson Services, invol- Characteristics
time.
The
rest
is
business.
And
technology.
CustoKonstruktör
ved in numerous customer projects in mainly Eu• As a member of the CPI Content and Characmer Product Information (CPI) is the technical inrope, but also in the Middle East and Africa. Our
• Därför behöver vi nu förstärka enheten med
teristics team, you will be involved in its dedicaformation
the
customer
needs
to
handle
Ericsson
focus is on network planning and improving
ytterligare en konstruktör som har helhetssyn intion to make the usability of Ericsson CPI into a
products throughout the product lifecycle. At
network performance, e.g. improve the utilization
competitive advantage in the total product and
Customer Product Infonnation GSM/UMTS, we om kraftkonstruktion. Dina arbetsuppgifter komof infrastructure resources, or create voicetodamer främst att vara som kravställare mot underlesystem offerings. The team addresses areas randrive the, CPI dimension, of Ericsson's
tacom migration plans.
verantörer av kraft. Dessutom kommer du att ha
ging from customer perceived value, O&M integGSMAJMTS products and solutions. With the
mycket kontakter internt med produktledning,
Our responsibility include all systems such as ration, user profiling and the day-to-day issues
challenge of third generation systems coming
GSM, WCDMA and wireline systems The unit
such as visual identity, leamability and terminoloup, we now needtoexpand and strengthen our konstruktörer, verifiering samt andra enheter inom Ericsson.
System Sales Support - Radio Network Design isgy. You have previous hands-on experience from
organization within the following areas:
responsible for the dimensioning of the radio
the field of infonnation creation and design, perDå många av kontakterna är internationella
network. In the tender phase we support the sa- haps as a technical writer or editor. Experience in
krävs det goda kunskaper i engelska. Vi arbetar i
CPI
Processes
and
Quality
les organization with network solution; in the Rollthe area of information analysis and structuring
projektform och det är mycket viktigt att du kan
• Would you like to help us developing the
Out phase we are involved in the early start up
would be an advantage.
samarbeta med andra. Vi tror att du dessutom
GSM/UMTS
CPI
process?
Do
you
have
any
knowactivities.
bör ha några års erfarenhet av kraftutveckling och
ledge of CPI? Do things like, helptexts, GUI's, and,
att du är civilingenjör eller erfaren ingenjör med
Contact Christer Eriksson, +46 8 757 31 36,
single
source,
ring
a
bell?
Are
you
familiar
with
bred kraftkompetens.
RND Consultants/
christer.eriksson@era.ericsson.se. Application:
the Ericsson design environment? Are you inCPI CONTENT AND CHARACTERISTICS, Ericsson
Engineers
terested in helping our product nodes and other
Kontakta: Mats Holte, tel 08-757 23 9 8 ,
Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Alm blad, 164
Ericsson companies with CPI processes and qua• We can offer you a challenging position in a
mats.holte@era.ericsson.se.. Ansökan: Ref nr:
80 STOCKHOLM,
lity issues? Do you have good communications
fast growing and demanding world of GSM,
R/H1395, Ericsson Radio Systems AB,
kerstin.almblad@era.ericsson.se.
skills? Are you enthusiastic and outgoing?Guess
GPRS, EDGE and WCDMA.
KI/ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 80 STOCKwhat - then the CPI Processes and Quality team
We are looking for skilled engineers with solid
HOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se.
is the place to be!
working experience, preferably 2-5 years, within
ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
radio network design eager to develop their own
MÖLNDAL
skills further and to share competence and
Contact: Kerstin Hansson Escobedo,
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Ericsson
Microwave Systems AB ansvarar inom kerstin.hansson-escobedo@era.ericsson.se. Apknowledge. Important characteristics are good
Ericsson
för
försvarselektronik
och
mikrovågsanalytical skills, ability to work in teams and to
plication: CPI Processes and Quality, Ericsson RaIntegration och verifiering
kommunikation samt är centrum för Ericssons
share knowledge, ideas and experiences as well
dio Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80
forskning
och
utveckling
inom
miknyvågsteknik
•
Till ett av Ericssons strategiskt viktigaste projekt
as business orientation. It is further a prerequisite
STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se.
och höghastighetselektronik.
behöver vi förstärka med erfarna funktionstestare
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marbeta samt ha förmåga att förklara tekniska
vårt kompletta GSM lab-nät under själva testexeERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
sammanhang på svenska och engelska.
Produktenheten Wideband Radio Networks ut- kveringen samt vid förberedelserna.
Utmaningar för dig är att ta steget in I IP värlvecklar radionätet till tredje generationens moKontakta: Erik Stubenruss, tel 08-404 21 23,
bUtelefonisystem UMTS, baserat på WCDMA- ochden med allt vad det innebär, tex. används JAVA
erik.stubenruss@era.ericsson.se. Ansökan: Ref nr:
ATM-teknik. I detta radionät ansvarar vi för syste-och den ny router'n, RXI 820,1 våra nya IP baserade system. Samt att leda och utöka personalen
R/H1298, Ericsson Radio Systems AB,
meringen av noden Radio Network Controller
till 30 personer(Är idag 22).
KI/ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 80 STOCK(RNC).
Du bör ha ett genuint intresse för människor
HOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se.
och deras kompetensutveckling. Du ska vilja bygga en lärande organisation där motivation och
• Till systemsektionen för trafik söker vi nu en
högt I tak är ledord. Du ska vara rak och tydlig.
ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB,
systemdesigner. Vi arbetar med implementaDu är civilingenjör eller motsvarande med erfaGÖTEBORG
tionsförslag, funktionsspecificering, funktions-berenhet
av
verifiering.
Kontakta: Erik Forssén, tel 08-764 14 81,
skrivningar samt systemanalys i en objektorienteerik.forssen@era.ericsson.se, Heidi Svärd, persorad utvecklingsmiljö.
Kontakta: Roger Erlandsson+46 8 404 4942, ronal, tel 08-404 95 78,
• Vi söker dig som är en given teknisk ledare för
Vi är inblandade i kravhantering samt är aktiva i
ger.erlandsson@era.ericsson.se. Ansökan: SekHeidi.svard@era.ericsson.se. Ansökan: ref nr
vårt arbete med design av avancerade IP-nät Våfunktionskoordinering tillsammans med designtionschef-AXE and IP based System Integration &
R/H1448, Ericsson Radio Systems AB,
ra nätlösningar kommer att användas för uppcenta.
Verification,
Ericsson
Radio
Systems
AB,
LV/HS
KI/ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 80 STOCKbyggnad av GSM- och 3G-nät över hela världen.
Vi tror att du tycker det är kul att arbeta i team
Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.alHOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se.
Näten kommer att innehålla avancerade funktiomed andra systemenheter samt designcentra. Du
mblad@era.ericsson.se.
ner som Differentiated Services, IPv6, Multicast
har tidigare erfarenhet av utveckling av telekomMobile IP, IPSec, DHCP etc
eller datasystem som system designer eller några
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Du har erfarenhet av uppbyggnad och drift av
år som programvaruutvecklare.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
nät hos flera ISPer eller motsvarande och har goDu är öppen och flexibel samt tycker det låter
Vi är en enhet, inom produktenheten för tredje da kunskaper inom WAN-teknologi.
roligt och utmanande att vara med och bygga vår
generationens radionät (Product Unit Wideband
- RADIO NETWORK COMPETENCE CENTER, CSM
första kommersiella produkt.
Radio Networks), som jobbar med produktledMACRO AND MICROCELLS
Kontakta: Peter Wessel, 031-344 62 46,
ning. Vi ansvarar för produkter inom radionätet Peter.Wessel@erv.ericsson.se, Örjan Palmgren,
We develop Radio Network functionality for the Kontakta: Tobias Ljungström, tel 08-404 57 08
såsom Radio Network Controller (RNC), Radio 031-344 60 91 eller 070-697 44 96, Orjan.Palmgfuture, both forAXE-based CSM and for IP-based eller 070-2100 169, Tobias.Ljungstrom@era.ericsBase Station (RBS), O&M applikationer, m.m.
ren@erv.ericsson.se. Ansökan: Nätverksspecialist
CSM for outdoor purposes.
son.se. Ansökan: Ref nr: R/H1356, Ericsson Radio
Tredje generationens mobilsystem, baserat på Ericsson Mobile Data Design AB, PersonalavdelSystems
AB,
KI/ERA/R/HS
Inger
Holmgren,
164
We are also responsible for methods and guiWCDMA-teknologi, kommer att stödja mobil mul- ningenSt Sigfridsgatan 89,412 66 GÖTEBORG,
delines for existing Radio Networks.We base our 80 STOCKHOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericstimedia såsom snabb Internet access och rörliga helena.andreasson@erv.ericsson.se.
design and guidelines on simulations and field son.se.
bilder.
wmsmmmmmmmmmmmam
trials in live networks.
och integratörer. Det är ett unikt tillfälle att få vara med när ny mobiltelefonihistoria skrivs.
Vi samarbetar med ett flertal konstruktionsenheter från Umeå i norr till Nörnberg i söder. Dessutom jobbar vi med support till våra interna och
externa kunder.
Du är civilingenjör eller högskoleutbildad mellaningenjör, eller motsvarande. Goda kunskaper i
engelska är ett krav. Du har tidigare arbetat med
integration och verifiering och har erfarenhet av
mobiltelefoni.

Systemdesigner

Nätverksspecialist

System Engineers

• We are looking for applicants with Radio
Network and OSS experience, especially Cell
Planners and Optimization Engineers.
Knowledge in Matlab and simulations is very
useful too.
An excellent opportunity to get a wide system
understanding.
Contact: Lennart Blixt +46 8 757 2478,
lennartblixt@era.ericsson.se. Application: System
Engineers, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS,
Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Projektledare

• Du kommer att ansvara för hantering av nya
uppfinningar från idéstadiet till godkända patent
I arbetet ingår att stimulera uppfinnande, med- AXEAND IP BASED SYSTEM INTEGRATION & VEverka i projekt identifiera nya uppfinningar, utföRIFICATION
ra nyhetsundersökningar och patenterbarhetsbeSektionen ingår i BSS System verifiering som hardömningar samt att som projektledare driva prioett överordnat ansvar för att verifiera hela radio- riterade ärenden till färdiga patent
nätet inom CSM systemet, både AXE och IP baseAllt sker i aktivt samarbete med uppfinnare,
rat
patentombud, tekniska experter samt patentadministratörer.
• Du kommer att ansvara för verifierings-enheLämplig bakgrund: Civilingenjör med några års
ten som utför prov inom Data/Trafik, Radio och
erfarenhet från telekommunikation eller patent
O&M, både på AXE och IP baserade plattformar.
Viss kunskap om produkter och standarder inom
Vi har ett intimt kundsamarbete med 13 operatöområdet är meriterande.
rer (TSC - Test Sub Croup). Kunderna är med I
Du måste också vara drivande, tycka om att sa-

Sektionschef

ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB,
GÖTEBORG

High performance
verification
- WIRELESS PACKET PLATFORM FOR GPRS
• You have great experience of performance testing and good knowledge in test tools. You are
enthusiastic and find test tools and method issues important Software developing experience is
desirable. You have a Masters Degree in Computer Science or equivalent
We offer an exciting technique and a complex
product. The Wireless Packet Platform is a high
performance, redundant distributed computer

Vill du jobba för ett företag där förändringen är konstant?
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.

Vi a r b e t a r m e d följande t e k n i k e r :

Vi ser fram e m o t D i n a n s ö k a n o c h att d i s k u t e r a D i n plats i p r o j e k t e t .

• Objektorientering
• Java

Välkommen att kontakta:

• Corba

Anna Stenkvist, tel. 08-422 02 51

• Web-teknik

anna.stenkvist@era.ericsson.se

Vi söker programmerare, systemutvecklare och

A n s ö k a n skickas till:

integratörer inom Operation & Maintenance.

Ericsson Radio Systems AB

Java programmerare och
systemutvecklare inom Telecom
Management

Vi söker Dig som är intresserad av och kunnig på

131 89

Vi utvecklar nästa generations mobiltelefonisys-

systemutveckling med inriktning mot objektori-

ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se

tem (WCDMA) för integrerat tal, video och data.

enterad teknik och Telecom Management. Du bör

Ett område med enorm tillväxtpotential och stora

vara analytisk och drivande. Då vi har nära samar-

tekniska utmaningar. På vår sektor i Nacka Strand

bete med andra delar av projektet bör du också ha

NA/ERA/R/HS Penny Skinner

arbetar ungefär 250 personer med utveckling för

lätt för att kommunicera tekniska frågeställning-

en plattform av det nya mobiltelenätet.

ar. Du ska ha några års erfarenhet av utvecklings-

Vi finns 10 minuter från Slussen med Stockholms garanterat bästa utsikt!

STOCKHOLM

arbete inom Telecom. Du bör ha en utbildning i
botten som ligger i linje med vår verksamhet.

Operation & Maintenance utgör en viktig del
av plattformen för WCDMA. Vi utvecklar pro-

Vi hoppas att du som vi ser en utmaning i att

gramvara för Telecom Management, som möjlig-

arbeta i teknikens framkant i ett högt prioriterat

gör kostnadseffektiv styrning och övervakning av

projekt där vi värdesätter såväl teknisk som social

de olika delarna i ett radionät.

kompetens.

Make yourself heard.
ERICSSON
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platform with embedded router functionality. The
platform is used in GPRS (General Packet Radio
System) which is the service that introduces
packet data in the GSM system.
Your work will have many international contacts and possibilities to travel.
Contact: Carina Bröden, 031-344 6018 el 070697 44 95, Carina.Broden@erv.ericsson.se. Application: High performance verification WPP, Ericsson Mobile Data Design AB, PersonalavdelningenSt Sigfridsgatan 89, 412 66 GÖTEBORG, heiena.andreasson@erv.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Realtidsprogrammering
• Vi erbjuder utmanande arbetsuppgifter för dig
som är intresserad av design och utveckling av
drivrutiner, mjukvara för realtidsstyrning och
kommunikationsprotokoll samt övergripande
systemdesign för tredje generationens trådlösa
standard. Arbetet innebär ansvar för mjukvarudesign, implementering, dokumentation, integration och testning.
Kontakta: Maria Rydén, 046-19 47 87. Ansökan:
Realtidsprogrammering - Ref. P001, Ericsson Mobile Communications AB, Personalenheten, 221
83 LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LINKÖPING

JOBBNYTT

mentation services such as Engineering, Installa-ments and locality. The work involves analyses
tion and Test The concept is named Authorized and deep dives into the inner workings of the apService Partner - ASP.
plications.
Implementation of Radio Base Station is a glo- Your background should be an M.Sc. or Ph.D.
degree in computer science, computer engineerbal phenomenon and therefore very important
for us who are responsible for quality assurance ing, or similar. You should have strong competenERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
of the implementation to have information chan- ce and interest in applications (such as image, video, audio, speech recognition, Java, etc.). In adAXE and IP based BSS, System VerificationWant nels out to the global implementation market
dition, you should be eager to know what goes
to work hands-on' with today's moneymaker
on during execution, and ask yourself what the
and future technologies? We are responsible for Operations Market
hardware can do for you.
verification and maintenance of the BSS product
Intelligence
in CSM.
Contact: Fredrik Dahlgren, +46 46 194589,
We are performing our verification and main- • The work as an OMI is to have counterparts in
fredrik.dahlgren@ecs.ericsson.se. Application:
tenance activities in Kista with a complete CSM the different regional offices in Europe, Americas
Mobile Applications - Ref. G096, Ericsson Mobile
and Asian Pacific in order to have information
Network.
Communications AB, Personalenheten, 221 83
network so that information can be compiled on
In the Classical BSS (AXE 10) development
LUND, Sweden, personalenheten@ecs.ericsthe resource situation in the different the marprojects we are responsible for BSS Feature Test kets, implementation volumes, service offering,
son.se
and BSS System test during thistimewe have
number of subcontractor, implementation staff
the customers here testing together with us in
competence etc. The work requires that you have
the test lab.
good communication skills, a team player as well
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
as a driver and have experience with RBS impleLINKÖPING
In the IP BSS development project we are responsible to integrate the new IP based BSC cal- mentation.
Linköpingsenheten arbetar med industrialiserled RNS into the big network, called IP BSS
ing, verifiering, produktion och distribution av
Kontakta: Göran Svensson, +46 8 7573054. Ansökan: Software Design, Ericsson Radio Systems
AB, AH/R HR Helpdesk, 164 80 STOCKHOLM,
HR.Helpdesk@era.ericsson.se.

Manager - Automated
Traffic & Test
• The part of our department BSS System Verification that is responsible for design of traffic
scripts for the traffic generator TSS2000 and design of automates test programs need a new manager replacing P-0 Carlsson who is taking on
new challenges within GSM Systems.
You will be responsible for a unit with welleducated employees in the forefront of our new
systems. Apart from the personnel responsibility
that goes with every line manager you will also
be responsible for putting requirements and financing solutions within the area. Several challenges need your attention, like the strategy for
how to generate IP traffic in the next generation
BSS System.
The unit has today 10 employees.

Linköpingsenheten arbetar med industrialisering, verifiering, produktion och distribution av
mobiltelefoner för användning i system på CSM
standard. Anläggningen i Linköping är en integrerad enhet med ansvar för hela produktionskedjan frän teknikverifiering och inköp av
komponenter all distribution av färdiga produk- Contact: Roger Erlandsson, +46 8 404 4942, roter. Antalet anställda är idag I 600 personer.
ger.erlandsson@era.ericsson.se. Application: AXE
Ericsson Mobile Communications AB är beläget i and IP based BSS, System Verification, Ericsson
Mjärdevi Science Park, där olika företag är eta- Radio Systems AB, LV/HS Kerstin Almblad, 164
blerade inom data- och elektronikbranschen. I
80 STOCKHOLM,
området finns ytterligare fem Ericssonbolag
kerstin.almblad@era.ericsson.se.

Testkonstruktörer Radio, Elektronik
• Som testkonstruktör samverkar du med olika
konstruktionsinstanser och bestämmer (tillsammans med delprojektledare) testmetoder och instrumentval. Arbetsuppgifterna omfattar utveckling av elektronikkonstruktion och programvaror
samt framtagande av telefonprototyper för Ericsson Mobile Communications kommande produktportfölj. Våra produkter tillhör spetsteknologin
inom WCDMA, WAP, Bluetooth, GSM, GPRS & EDGE
I tjänsten ingår utredning och analys av tekniska problem samt utvärdering av tekniska lösningar. Arbetet kräver en bred teknisk bas och goda
kunskaper i både svenska och engelska. För att
trivas med jobbet skall du tycka om att arbeta i
ett högt tempo där förändringar är en naturlig del
av vardagen.
Du som söker är civilingenjör eller motsvarande med inriktning mot elektronik eller radio. Vi
tror att du har minst tre års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
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Manager
BSS System Verification
• You will be responsible for a unit with welleducated employees in the forefront of our new
systems. Apart from the personnel responsibility
that goes with every line manager you will also
be responsible for putting requirements and financing solutions within the area. Several challenges need your attention, like the strategy for
how to generate IP traffic in the next generation
BSS System.
The unit has today 10 employees.
Contact: Roger Erlandsson, +46 8 404 4942, roger.erlandsson@era.ericsson.se. Application: MANAGER - AUTOMATED TRAFFIC & TEST, Ericsson
Radio Systems AB, LV/HS Kerstin Almblad, 164
80 STOCKHOLM,
kerstin.almblad@era.ericsson.se.

Contact: Mate Andersson, +46 8 7571102,
mate.andersson@era.ericsson.se, Johanna Ros,
+46 8 58533874, johanna.ros@era.ericsson.se.
Ansökan: Operations Market Intelligence - OMI,
Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Pettersson,
164 80 STOCKHOLM,
ingegard.pettersson@era.ericsson.se.

mobiltelefoner för användning i system pä CSM
standard. Anläggningen i Linköping är en integrerad enhet med ansvar för hela produktionskedjan frän teknikverifiering och inköp av
komponentertilldistribution av färdiga produkter.

Antalet anställda är idog 1 600 personer. Ericsson Mobile Communications AB är beläget i
Mjärdevi Science Park, där olika företag är etaERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG
blerade inom data- och elektronikbranschen. I
Implementation Development within Radio Base området finns ytterligare fem Ericssonbolag.
Station CSM are searching for new persons to
join our group. We are working with quality asProduktägare
surance of subcontractors for delivery of imple• Gruppen Produktförvaltning arbetar med att
mentation services such as Engineering, Installasamla information om nyheter och ändringar hos
tion and Test. The concept is named Authorized
produkterna, samt att analysera och förmedla
Service Partner - ASP.
krav på produkterna till utvecklingsenheterna.
Tjänsten som produktägare innebär ett övergriMethod Developer
pande ansvar för införandet av kundvarianter och
produktrelaterade ändringar på produkterna. Ar• The main goals are to improve the implemenbetsuppgifterna innebär samarbete med andra
tation methods and to look in to the best way to
avdelningar inom fabriken, såväl som kontakter
educate implementation personal and verify the
med utvecklingsavdelningar och externa produkmanuals that are used in the projects.
tionsenheter.
You should have implementation experience,
Du som söker är högskoleingenjör eller gymnasuch as installation, testing or engineering (input
sieingenjör, gärna med några års erfarenhet.
for logistic and installers).
You are a person that likes to work in team but
in the same time takes responsibilities and initiaKontakta: Christian Jakauby, 013-28 77 47,
tives. You should also be able to write and speak
christian.jakauby@ecs.ericsson.se. Ansökan: ProEnglish.
duktägare ref.nr 0419, Ericsson Mobile Communications AB, LI/ECS/CM/HAS Carina Nyberg, Box
1996,581 19 LINKÖPING,
Contact: Mate Andersson, +46 8 7571102,
carina.nyberg@ecs.ericsson.se.
mate.andersson@era.ericsson.se, Asa Aronson,
+46 8 4045023, asa.aronson@era.ericsson.se,
Johanna Ros, +46 8 58533874,
johanna.ros@era.ericsson.se Ansökan: Method
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Developer, Ericsson Radio Systems AB, LR/H la
We are CSM @ Enterprise, a fast growing proPettersson, 164 80 STOCKHOLM, ingegard.petduct unit within Ericsson. We combine the mobilitersson@era.ericsson.se.
ty of CSM with the power of the internet into a
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm single Voice over IP/GSM system, known as GSM
on the Net Based on open systems using NT,
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
C++ and Java technologies, it is already at work
LUND
in workplaces around the world, using all the resources of the local area network to combine teASIC-Design
lephony, mobility and data.

The group Mobile Application Platforms (MAP) at
Customer Services is the department within
Research / R&D New Systems in Lund is respon- the product unit responsible for implementing
sible for research on the execution platforms for the CSM on the Net system worldwide and to
future mobile applications. This involves ASIC ar-provide our Customers with excellent support
chitecture design and analysis.
Our global supply and support are provided in
ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, BORAS
cooperation with the Ericsson Application Supply
Pä Boråsfabriken tillverkas huvudsakligen radi- It also involves fully understanding the execu- Offices (ASOs) located in Dallas, Madrid, Helsinki
tion of software applications such as video, speeKontakta: Stefan Fransson, 013-28 71 59, steolänkar, antenner till mobiltelefoni och andra
ch recognition, image analysis, efficient execu- and Melbourne. We need to strengthen our orfan.fransson@ecs.ericsson.se;, Lars Strömbäck,
produkter för telekommunikation. MINI-LINK är
ganization in Kista with several key positions to
tion of Java applications, and other emerging
013-28 76 83, lars.stromback@ecs.ericsson.se.
den största enskilda produkten, en kompakt digimeet the increasing market demand for our proapplications.
Ansökan: Testkonstruktörer - Radio, Elektronik
tal radiolänk som används som alternativ till kaduct
•
You
will
design
and
analyze
hardware
acceleretnr 0418, Ericsson Mobile Communications AB,
bel vid överföring av telefoni och data.
rators
and
special
memory
system
solutions
to
LI/ECS/CM/HAS Carina Nyberg, Box 1996, 581
Manager
help an already aggressive processing system ex19 LINKÖPING, carina.nyberg@ecs.ericsson.se.
Systemutvecklare
cel in performance and power efficiency. For the
Support & Maintenance
• Enheten SP/TVN söker 2 personer som ska arsoftware applications we are targeting, the folbeta som: SYSTEMUTVECKLARE. Arbetet omfattar
•
Our support and maintenance group needs a
lowing qualifications are required:
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
utveckling och verifiering av framtida testsystem
driving force. You will be responsible to set up
Your
background
should
be
an
M.Sc
or
Ph.D.
Enheten Radio SW utvecklar radio- och bosinom områdena mikrovågsteknik, digital signalour processes and procedures in cooperation
degree in computer engineering, electrical engibands- mjukvara till produkter inom standarder- behandling samt bredbandskommunikation.
with our design offices and ASOs. We think that a
neering,
or
similar,
with
strong
competence
in
dina AMPS/D-AMPS, PDC och EDGE Radio SWär
successful candidate has long experience from siVi söker Dig som är högskoleingenjör (elektrogital ASIC design. In addition, you should be inen del av basstationsutvecklingen inom tdma
milar work in the datacom or telecom world. As a
nik/data) alternativt erfaren gymnasieingenjör.
terested in finding out how well the resources
systems.
person you enjoy building from scratch and are
Erfarenhet av programutveckling (Labview,
are being used, and in asking yourself what you
an excellent communicator.
C/C++), radio- eller mikrovågsteknik samt mätVi behöver utöka vår enhet med nya duktiga
can do to help the execution of our future appliteknik, ser vi som meriterande. Goda kunskaper i
medarbetare.
cations.
engelska är nödvändiga, då vi samarbetar med
Contact: Leif Gebelius, +46 8 404 7557, lerf.geandra Ericssonenheter över hela världen.
Software Design
belius@era.ericsson.se, Torbjörn Engen, +46 8
Contact: Fredrik Dahlgren, +46 46 194589,
508 77454, torbjorn.engen@era.ericsson.se. An• Du bör vara civilingenjör eller motsvarande. Erfredrik.dahlgren@ecs.ericsson.se,. Ansökan: ASICsökan: Manager Support & Maintenance, Ericsson
Kontakta: Magnus Karlsson, 033-179914, Birgitta
farenhet av bra designlösningar för inbyggda reDesign - Ref. G095, Ericsson Mobile CommuniRadio Systems AB, NA/ERA/LRG/NS Cecilia Jettel,
Liljerup-Enkvist 033-179088. Ansökan: SYSTEaltidssystem inom telekom är meriterande, likcations AB, Personalenheten, 221 83 LUND, per131 89 STOCKHOLM,
MUTVECKLARE, Ericsson Microwave Systems AB,
som erfarenheter av metodik, verktyg, språk och
sonalenheten@ecs.ericsson.se.
cecilia.jettel@era.ericsson.se.
Personalenheten, Box 22150, 504 12 Borås
notationer såsom tex inkrementell utveckling,
Mobile Applications
ObjecTime och UML
Vi söker fyra software designers som har erfa• You will work with future advanced and deERICSSON RADIO SYSTEMS AB, ÖSTERSUND
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
renhet av och trådlös digital telekommunikation.
manding application software for mobile termiImplementation Development within Radio Base nals. The tasks include the development of appliTvå av dessa tjänster skall besättas med personer
We ore CSM @ Enterprise, a fast growing prosom även har erfarenhet av datatransmission.
Station CSM are searching for new persons to
duct unit within Ericsson. We combine the mobilication visions but the focus is on exploring the
ty of CSM with the power of the internet into a
join our group. We are working with quality asHär finns unika möjligheter till personlig utapplications' behaviour, requirements from the
single Voice over IP/GSM system, known as CSM
veckling i en högteknologisk miljö.
surance of subcontractors for delivery of imple- underlying architecture, and memory require-

KONTAKTEN NR 8 2000

JOBBNYTT

on the Net Based on open systems using NT,
C++ and Java technologies, it is already at work
in workplaces around the world, using all the resources of the local area network to combine te• We need to strengthen our organization in
lephony, mobility and data.
Kista with several key positions to meet the incCustomer Services is the department within
reasing market demand for our product
the product unit responsible for implementing
You will be part of our global Customer Servithe GSM on the Net system worldwide and to
ces organization implementing and supporting
provide our Customers with excellent support
GSM on the Net world wide. You either have data
Our global supply and support are provided in
communication knowledge including Firewalls,
cooperation with the Ericsson Application SupplyRouters, Proxies, TCP/IP and are familiar with NT
Offices (ASOs) located in Dallas, Madrid, Helsinkiand UNIX operating systems and database manaand Melbourne.
gement or a long experience from implementation and support of GSM networks and/or PBX
systems.

Implementation & Support
Engineer
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Contact: Leif Gebelius, +46 8 404 7557, leif.gebelius@era.ericsson.se, Torbjörn Engen, +46 8
508 77454, torbjorn.engen@era.ericsson.se. Ansökan: Implementation & Support Engineer,
Ericsson Radio Systems AB, NA/ERA/LRG/NS Cecilia Jettel, 131 89 STOCKHOLM,
cecilia.jettel@era.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB.
LUND

Batterikonstruktion
• Är du elektronikkonstruktör med ambition att
få ett större totalansvar för produkter som skall

tas fram finns här bra utvecklingsmöjligheter.
Din huvuduppgift blir att utveckla elektroniken
som finns i våra batterier. Detta arbete bedrivs i
projektform. Andra ansvarsområden är stöd till
våra produktionsenheter och underleverantörer
med volymplanering och kvalitet Du bevakar
även utvecklingen inom elektronikområdet.
Gillar du ett arbete där tiden från idé till genomförande är kort är detta jobbet för dig.
Vi välkomnar både civil- och högskoleingenjörer som sökande. Du kan vara nyutexaminerad,
ha några eller många års erfarenhet
Kontakta: Maria Rydén, 046-19 47 87. Ansökan:
Batterikonstruktion - Ref. P028, Ericsson Mobile

Do you want to work for a company
where change is constant?
Configuration Manager
Refnr:R/H1396
Our project office for Network Management Systems development is responsible to manage projects for development of network management
systems, network planning tools and O&M intranet products for the third generation WCDMA
mobile radio networks.
We are now looking for a configuration manager. Due to the fact that our projects are distributed over different sites both in Sweden and abroad and that our time plans are very tight, a very
good configuration management is necessary. You
need to participate in the improvement of our
routines and define and evaluate methods and
tools: You will also be responsible for the release
work for our products.
Cooperation with configuration managers at
different sites is part of the daily work and you will
participate in the coordination between the sites.
We think you have experinece from CM-work,
knowledge about ClearCase and CelearDDTS.
At this position, you will have a lot of contacts
with people both in Sweden and other countries
where your communication skill will come to use.
English is of course a requirement.

Project Manager
O&M Infrastructure
Refnr:R/H1379
Our project office for Network Management Systems development is responsible to manage projects for development of network management
systems, network planning tools and O&M intranet products for the third generation WCDMA
mobile radio networks.
We are now looking for a project manager for
an O&M intranet products project. This project
involves a variety of tasks from defintion of the
O&M intranet archietecture, and evaluation and
selection of 3:d part products, SW development
etc. You should have a solid backround in project management, prefarably experiance of dealning with 3:d part products and you will have a
good use of your leadership, very good communication skills, your sound technical understan-

ding and your experience from previous project
management work.

Project Managers to
Network Management
Systems Development
Refnr:R/H1525
Recently Ericsson started to receive orders from
major telecommunication operators for 3rd generation mobile systems based on WCDMA, and we
are now at the Product Unit for Wideband Radio
Networks busy developing products for the first
commercial release. At the same time we need to
starr rhe development of future releases already
now, and therefore build an organisation to handle parallel development projects.
Opportunities: This situation creates a number of
openings for project managers in the sector
responsible for Network Management Systems
Development. Typically, our projects consist of up
to 80 people and last 1-2 years. The scope is to
develop Network Management Systems for the
radio access network for customers world wide.
Activities included in the projects are system
design, SW design, integration and verification.

Your profile: We are mainly looking for people
with relevant experience from project management and from mobile or fixed telecommunication systems. Knowledge about Operation and
maintenance, CDMA based systems, ATM or IP is
an advantage, but not required.
Probably you have an academic degree in telecommunications or equal. You have a sense of general technical understanding and good communication skills, also in English. However, equally
important is your commitment and motivation!

Other services
• Project Assistant to Radio Network
Management (Ref nr:R/H 1381)
Contact persons:
Jonas Forsberg, tel 08 - 40 42291
jonas.forsberg @era.ericsson.se
Torbjörn Andersson, 0 8 - 7 5 71944
rorbjorn.a.andersson@era.ericsson.se
Please, send your application to:
Ericsson Radio Systems AB
KI/ERA/R/HS Inger Holmgren
164 80 STOCKHOLM
ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se

The project office for Network Management Systems is responsible for managing development
project within the area of
• Radio Access Network Operations Systems
• Network Planning tools (Radio Networks and
Transmission Networks) for WCDMA Radio
Access Networks.
Depending on your previous experience and personal skills you will be given responsibility as
project manager or assisting project manager.
The projects are characterised by meeting time
plans with the right quality which requires quick
desicions and actions. A success factor is close
cooperation within the product unit as well as
with design units in other countries.
We use modern technologies such as JAVA
and CORBA and our systems run on both U N I X
and Windows platforms.

Make yourself heard.
ERICSSON

JOBBNYTT
From April-00 the winds are changing a bit in
You perform an analysis of the system behavior
the part of how to get qualified for the market
and then, together with design experts, correct
CSM Certification Forum is a certification schemeenhance and/or optimise the behavior.
Communications AB, Personalenheten, 221 83
where we have to conduct field trials in live or re- We think that you have datacom experience
LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.
corded networks. So added to our operator sup- (LAN and WAN protocols, TCP/IP protocol suite)
port, we also have to perform field trials in diffe- and experience from UNIX and real time operarent networks
ting systems. Some programming knowledge
ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
and experience from mobile telephony systems
MÖLNDAL
(GSM, TDMA) is a plus.
GSM Operators Support
Ericsson Microwave Systems AB ansvarar inom
We also think that you have a BS or MS in EE,
Ericsson för försvarselektronik och mikrovågs- Field Trial Engineer
CS or equivalent You should also have adequate
kommunikation samt är centrum för Ericssons
• The job is to perform field trials. You will cocontrol over the english language (both spoken
forskning och utveckling inom mikrovågsteknik
operate with our customers, local companies and
and written), since our projects are executed in
och höghastighetselektronik.
our different R&D sites. We need to be very awaan international environment Since all roles inEnheten Software Laboratory studerar och ut- re of the technical requirement's put on our
volve a lot of contacts we assume that you have
vecklar informationsteknologiska koncept för dethandset from the market In good time before
good communication skills. Some level of travelframtida högteknologiska försvaret Arbetet är
launch we should be able to carry out the field
ling will be involved.
långsiktigt och fokuserar pä år 2005-2010.
trials and be product approved from a technical
point of view. GOS today consists of 6 persons.
Contact: Karl-Johan Killius, +46 31 3446214,
You will be a part of a field trial team consisting
Systemingenjörer
Karl-Johan.Killius@erv.ericsson.se, Roger Nilsson,
of 10-15 people external and internal. You will
+46 31 3446104, Roger.Nilsson@erv.ericsson.se.
• Vill du vara med och utvärdera nya informawork very close together with the development
Ansökan: System Integration & Verification Engitionsteknologiska koncept? Arbetet syftar till att
projects, the product management other R&D sineers, Ericsson Mobile Data Design AB, Personata fram beslutsunderlag och systemförslag åt båtes, external test houses and our local companilavdelningen, St Sigfridsgatan 89,412 66 GÖTEde interna och externa uppdragsgivare. Bees.
BORG, helena.andreasson@erv.ericsson.se.
slutsunderlagen skall sedan användas då strateYour
qualifications
include
at
least
5-10
years
giska vägval skall göras i konkreta utvecklingsproworking
experience.
You
are
not
to
be
the
expert
jekt
but must have the ability to discuss and undersTest Coordinator
I dag jobbar vi mycket med frågeställningar och
tand the operators/-network situation as well as
studier rörande internetteknologier, IT-säkerhet,
• We are looking for a test coordinator to handour own internal situation. Travelling is a part of
systemarkitekturer, distribuerade programvarule customer acceptance and multivendor integrayour
job
so
expect
30-70
days
per
year.
Naturally,
system, realtidssystem och datorkommunikation.
tion issues (integration tests wfth other vendors).
you must both speak and write English fluently.
Demonstratorer realiseras vi exempelvis med
You represent us in the technical disussions
Your character is: Driver, Humble, Target driven,
hjälp av Java, Ada95, JINI och CORBA som exeabout acceptance criterias/strategies and suitabTeam player & last but not least you want to have
kverar på allt ifrån WAP-telefoner, Palm-datorer
le multivendor test-cases and plan the activities.
fun in your job.
till PC-datorer med operativsystemen Linux och
You also assist the product integration project
Windows.
manager in technical issues.
Contact: Thomas Albäck, +46 46 193911, thoDu skall vara civilingenjör med inriktning datorWe think that you have some years of experimas.alback@ecs.ericsson.se. Application: GSM
vetenskap eller datorteknik och gärna några års
ence from design, integration or verification of
Operators Support Field Trial Engineer - GH
praktisk erfarenhet Har du dessutom någon form
complex real-time systems. Earlier experience of
00:577, Ericsson Mobile Communications AB,
av forskarutbildning är det extra meriterande.
test coordination from telecommuncation or moPersonalenheten, 221 83 LUND, Sweden, persobile telephony systems is a big plus.
nalenheten@ecs.ericsson.se.
We also think that you have a BS or MS in EE,
Kontakta: Torbjörn Andréasson, 031-747 1257,
CS or equivalent You should also have adequate
torbjorn.andreasson@emw.ericsson.se. Ansökan:
control over the english language (both spoken
Systemingenjörer till Software Laboratory, ref nr
GSM Operators Support
and written), since our projects are executed in
00-111, Ericsson Microwave Systems AB, Persoan international environment Since all roles inField Trial Manager
nal och Organisation, 431 84 Mölndal,
volve a lot of contacts we assume that you have
jobs@emw.ericsson.se.
• The job is to manage all field trials within GOS.
good communication skills. Some level of travelYou will co-operate with our customers, local
ling will be involved.
companies and our different R&D sites. You need
ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
to have good connections in the different deveMÖLNDAL
Contact: Karl-Johan Killius, +46 31 3446214,
lopment projects. Timing, planning and control is
Karl-Johan.Killius@erv.ericsson.se, Roger Nilsson,
Ericsson Microwave Systems AB ansvarar inom some of GOS FT key factors if we are to fulfill the
+46 31 3446104, Roger.Nilsson@erv.ericsson.se.
Ericsson för försvarselektronik och mikrovägs- quality expectations of our coming handset's. In
Ansökan: Test Coordination, Ericsson Mobile Data
kommunikation samt är centrum för Ericssons good time before launch we should be able to
Design AB, Personalavdelningen, St Sigfridsgatan
forskning och utveckling inom mikrovågsteknik cany out the field trials and be product approved
89, 412 66 GÖTEBORG, helena.andreasson@erv.
och höghastighetselektronik. Ericsson Microwave
from a technical point of view. GOS today consiericsson.se.
Systems AB spelar en viktig roll vad gäller svens- sts of 6 persons.
ka försvarets framtida inriktning. Stort fokus i
You will join a team, working close with our
denna omriktning, ligger på informationsöver- customers and our global organisation. You will
Tool Coordination
tag, där sensorer, kommunikations- och informa- work very close together with the development
tionssystem kommer spela en avgörande roll. In- projects, the product management other R&D si• We have several tools to assist us in the analyom enheten för kommunikations- och informa- tes, external test houses and our local companisis of our product. The tools are both developed
tionssystem, arbetar vi just med denna teknik. Bl es.
internally and ordered from external vendors.
a ser vipa möjligheterna att, tillsammans med
Your role will be to co-ordinate the requirements
Your qualifications include at least 5-10 years
försvaret, utveckla ett högteknologiskt försvar, working experience. You are very good in planof our system integration & verification activites
baserat på modern telekommunikationsteknik, i ning and managing resources located differently.
towards the suppliers of the tools. Your role is alkombination med moderna lednings- och över- You must also understand the operator's situaso perform an active teachnology search in the
vakningssystem.
area of test tools and associated methodology to
tion as well as our own internal situation. Travelsee to that we always are in the forefront
ling is a part of your job so expect 20-40 days per
year. Naturally, you must both speak and write
Systemingenjör We think that you have some years of experiEnglish fluently. Your character is: Driver, Humble,
ence from design, integration or verification of
programvaruutveckling
Target driven, Team player & last but not least you
complex real-time systems. Earlier professional
want to have fun in your job.
experience (development extensive usage, re• Tröttnat på att jobba med okvalificerade arbetquirements work) of test tools for telecommunsuppgifter och omodern teknik??
cation or mobile telephony systems is of course a
Vi söker dig som vill arbeta med utveckling och
Contact: Thomas Albäck, +46 46 193911, thobig plus.
studier inom programvaruområdet Vi arbetar
mas.alback@ecs.ericsson.se. Application: GSM
idag med olika projekt inom framför allt telekomWe also think that you have a BS or MS in EE,
Operators Support Field Trial Manager - GH
munikation och mjukvara för försvarsindustrin. Vi
CS or equivalent You should also have adequate
00:578, Ericsson Mobile Communications AB,
bedriver också mycket studier hur nya tekniker
control over the english language (both spoken
Personalenheten, 221 83 LUND, Sweden, persoinom områdena skall kunna användas i framtiand written), since our projects are executed in
nalenheten@ecs.ericsson.se.
den. VI som arbetar här tycker att det är stimulean international environment Since all roles inwmmommmmmwmmmmmmmmmmm volve a lot of contacts we assume that you have
rande med ny teknik. Vi arbetar både i grupp och
individuellt, vi tycker att det är viktigt med gegood communication skills. Some level of travelERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB,
menskap och att medarbetarna trivs med sitt arling will be involved.
GÖTEBORG
bete.
We
are
looking
for
people
who
wants
to
work
Du skall vara civilingenjör med inriktning datorwith emerging technology within the area of mo- Contact: Karl-Johan Killius, +46 31 3446214,
vetenskap eller datorteknik och gärna några års
Karl-Johan.Killius@erv.ericsson.se, Roger Nilsson,
bile internet
praktisk erfarenhet Har du inte utbildningen
+46 31 3446104, Roger.Nilsson@erv.ericsson.se.
men relevant erfarenhet är du också intressant
Our main task is to integrate, analyse, charac- Ansökan: Tool Coordination, Ericsson Mobile Daför oss. Tidigare erfarenhet av systemarbete är
terize and verify system components as a packet ta Design AB, PersonalavdelningenSt Sigfridsgamycket meriterande.
core network solution for the GPRS, UMTS and tan 89,412 66 GÖTEBORG, helena.andreasTDMA mobile systems. We work in close contact
son@erv.ericsson.se.
with expertise from different areas, where our roKontakta: Tobias Persson, 031-747 3971, tobile
is
rather
to
be
the
system
experts,
to
enhance
as.persson@emw.ericsson.se. Ansökan: SYSTEour system so that it lives up to our customers
MINGENJÖR-PROGRAMVARUUTVECKLING, ref nr
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
high expectations. Most of this work is performedLUND
00-108, Ericsson Microwave Systems AB, Persoin our system labs equipped with tools such as
nal och Organisation, 431 84 Mölndal,
traffic generators, protocol analysers etc
Objektledare
jobs@emw.ericsson.se.
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND
Ericsson Mobile Communications AB develops,
sells and markets mobile telephones and terminals around the world. 1 ofOctober-99 R&D BU
CSM started a new function focusing on the cooperation with our biggest CSM operator's
worldwide. This co-operation has turned out to
be very positive.

System Integration &
Verification Engineers
• As our products approach commercial launch
we are involved in pre-commercial activities and
the first customer installation, as system experts.
As a system integration & verification engineer
you work with design of test-cases and traffic
scenarios, both theoretically and the practical execution.

• Till vår enhet där bl.a. T28'ans smala och intelligenta batteri tagits fram, behöver vi förstärkning
med en objektledare.
Är du elektronikkonstiuktör med ambitioner att
får ett stöne totalansvar för de produkter som ska
tas fram, finns här en bra utvecklingsmöjlighet.
Du kommer att ansvara för arbetet med elektroniken som finns i batterierna, Du ser till att dessa
plockas fram inom projektets ramar och att underleverantörer får nödvändig support för optimal yeald och kvalitet En annan viktig del i ditt

KONTAKTEN NR 8 2000

arbete är att bevaka utvecklingen inom elektronikområdet
Din bakgrund är mellan- eller civilingenjör med
elektronik- inriktning. Tidigare erfarenhet av konstruktion och högvolymproduktion är meriterande. Du är metodisk och noggrann samt har en
förmåga att ha kontroll över flera projekt samtidigt Vi förutsätter att du behärskar engelska i tal
och skrift
Kontakta: Johan Mercke, 046-19 37 58,
johan.mercke@ecs.ericsson.se. Ansökan: Objektledare/Konstruktör - GH 00:574, Ericsson Mobile
Communications AB, Personalenheten, 221 83
LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.

ERICSSON TELECOM AB, KUNGENS KURVA
Behovet av bandbredd inom telekom- och datakomtillämpningar ökar ständigt och överträffar
ofta de mest aggressivt 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.

Systemveriffieringsingenjör
• Team systemverrfiering arbetar med den senaste fiberoptiska bredbandsteknologin. Du
kommer att vara den första i utvecklingskedjan
att verifiera det sammansatta systemet dess kapacitet och funktionalitet Du kommer att jobba i
nära samarbete med utvecklings och installationsteamen och också ha ett second line support ansvar. Det kommer även finnas möjligheter
att delta vid fältprov och nyinstallationer världen
över. Vi tror att du är en högskoleingenjör/civilingenjör. Du är troligtvis uthålllig, nogrann och
systematisk. Kreativitet är också välkommet!
Kontakta: Sten Halvarsson, 08-719 6542 ,
sten.halvarsson@etx.ericsson.se, Anita Lindqvist
Personal, 08-681 2192, Anita.Lindqvist@etx.ericsson.se. Ansökan: SYSTEMVERIFIERINGSINGENJÖR, Ericsson Telecom AB, Susanne Hellberg
KK/ETX/W/H, 126 26 STOCKHOLM,
Susanne.Hellberg@etx.ericsson.se.

mmmmmmmmmmtmmmmmmmmmm
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LINKÖPING
Linköpingsenheten arbetar med industrialisering, verifiering, produktion och distribution av
mobiltelefoner för användning i system pä CSM
standard. Anläggningen i Linköping är en integrerad enhet med ansvar för hela produktionskedjan från teknikverifiering och inköp av
komponenter till distribution av färdiga produkter. Antalet anställda är idag 1 600 personer.
Ericsson Mobile Communications AB är beläget i
Mjärdevi Science Park, där olika företag är etablerade inom data- och elektronikbranschen. I
området finns ytterligare fem Ericssonbolag.

Projektledare
• Projektledartjänsten innebär att leda och koordinera verksamheten inom olika projekt ange
mål och riktlinjer samt organisera projektgrupper.
I arbetet ingår också att säkra resurser, leda projektmöten, upprätta projektplaner, följa upp och
rapportera mål, tidsplaner och ekonomiska konsekvenser.
Du som söker är civil- eller högskoleingenjör
och har erfarenhet av arbets- och projektledning
inom elektronikproduktion.
Du ska ha goda kunskaper i svenska och engelska. Som person är du analytisk, planerande
och drivande och kan klara att arbeta under
stressade förhållanden.
Kontakta: Urs Wretman, 013-28 76 63 ,
lars.wretman@ecs.ericsson.se. Ansökan: Projektledare retnr 0420, Ericsson Mobile Communications AB, LI/ECS/CM/HAS Carina Nyberg, Box
1996, 581 19 LINKÖPING,
carina.nyberg@ecs.ericsson.se.

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
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 flygradar, sändare,
kraft och transformatorer består av ca 100 per-
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söner och är i dagsläget organiserad i tre sektioner. Arbetet bedrivs i målstyrda team.

Sektionschef för
flygradarproduktion
• Vi söker nu en chef som skall leda en sektion,
bestående av ca 30 personer, som ansvarar för
produktion av högfrekvensenheter till flygradar.
Dina viktigaste arbetsuppgifter som sektionschef innefattar att vidareutveckla enhetens kompetens, arbetsformer och metoder så att arbetstillfredsställelse, leveransprecision, ledtider,
kvalitet och effektivitet ständigt förbättras. Detta
innebär att du får arbeta med kompetensutveckling, resursplanering, rekrytering och förbättringsarbete. Dessutom ingår du i enhetens ledningsgrupp.
Vi söker dig som har ett genuint intresse att arbeta med såväl människor som teknik. Du är
kommunikativ, kan entusiasmera och coacha dina medarbetare samt arbeta strukturerat
Kontakta: Lars-Ove Olsson, 031-747 2062, larsove.olsson@emw.ericsson.se. Ansökan: SEKTION-

SCHEF FÖR FLYGRADARPRODUKTION, ref nr 00121, Ericsson Microwave Systems AB, Personal
och Organisation, 431 84 Mölndal,
jobs@emw.ericsson.se

ERICSSON MICROELECTRONICS AB, KISTA
Ericsson Microelectronics AB utvecklar, tillverkar
och marknadsför mikroelektronikkomponenter
och -lösningar för telekom-applikationer. Bland
produkterna finns komponenter för trådlös överföring och fasta nät samt DC/DC-omvandlare.
Antalet anställda år 2300. RF Moduler är en av
sju självständiga affärsenheter inom Ericsson
Microelectronics och drivs som ett eget litet bolag, vi är organiserade i fyra avdelningar som
ansvarar för marknadsföring/produktledning,
teknikutveckling, produktutveckling resp. produktion.

Produktionsledare
• Våra produkter är RF Moduler för wirelesstillämpningar, t ex för radiobasstationer, PA-moduler för mobiltelefoner och radiomoduler och

kompletta lösningar för trådlös kommunikation
enligt BLUETOOTH-standarden där vi är världsledande.
Arbetet innebär att leda vår produktionsverksamhet för kväll- resp nattskiften. Du sätter löner,
ansvarar för produktionsresultat, genomför PUsamtal och sätter personliga utvecklingsplaner. VI
lägger stor tyngd på Din förmåga att utveckla teamet och medarbetarna, samt att leda verksamheten genom målstyrning.
Du kommer att arbeta kvällsskift men bör på
eget bevåg ändra och förskjuta Din arbetstid så
att Du kan jobba nära samtliga medarbetare på
både kväll- och nattskiften.
Vi tror att Du som söker har ett gediget intresse
av ledarskap och har några års erfarenhet av chefsarbete.
Kvalitetsstyrning, flödesmetodik, planering och
presentationsteknik (tala inför grupper) är andra
saker vi tycker är viktiga.
Du är flexibel och har lätt att arbeta både självständigt och i grupp.
Kontakta: Stefan Lahti, 08-757 50 21 , Lena Appelqvist, 08-757 42 34. Ansökan: Ref.nr 00/022

Produktionsledare, Ericsson Microelectronics AB,
micro@eka.ericsson.se.

wmmmsummammmm
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
Cellular Transmission system (CTS) is a business
segment within Ericsson Radio Access AB. We offer complete transmission solutions for all mobile
applications. The systems increase the utilization
of infrastructure and offer additional network
control, flexibility and reliability.

3G Transmission
Design Engineer
• In order to be able to meet the rapid growth
and customers demands on fast solutions, we
need independent and experienced staff members. We are currently about 80 persons working
at CTS and we now need additional staff. CTS has
a full-time vacancy for an engineer to work in a
dedicated team on Transmission Solutions for
3rd Generation mobile system as part of Ericsson
Radio Access (RSA), based out of Kista, Stockholm.

Ericsson Radio Systems AB i Kista,

Integrering och Verifiering inom WCDMA
Radio Network Management söker folk.
Vår sektion ansvarar för integrering och verifiering av
de produkter som utvecklas på vår avdelning. Här utvecklas b.La. en O&M nod, RANOS, baserad på Java
och Corba teknik, verktyg för Radionät och Transportnätsplanering, TRAM, samt IP säkerhetsprodukter.

Delprojektledare I&V
Ref nr: RIH 1452
Här finns mycket spelutrymme att prova nya idéer.
Vi tycker själva att det råder en positiv nybyggaranda i vår dynamiska verksamhet, vilket ju på en
gång är både stimulerande och krävande. Du
behöver ha erfarenhet från projektledning eller
testkoordinering inom integrering och verifiering. Har du det kommer du att få ansvara för
strategier, planering och genomförande av integrering och verifiering av Network Management
produkter. Delprojekten du kommer att arbeta
med är cirka 10 personer stora. Eftersom vi har en
geografisk spridning av verksamheten blir det en
del resor.
Vi vill att du har teknisk erfarenhet inom
mjukvaruverifiering. Har du dessutom erfarenhet
inom mobil telefoni, drift och underhåll, Java och
Corba så ser vi det som extra meriterande.

Integrator
Ref nr: RIH 1453
Har du flera års erfarenhet av systemintegration
av komplexa mjukvaruprodukter? I så fall kanske
du kan bli vår problemlösare.
Integratörens uppgift är att sätta samman
inlevererade produkter och därmed uppnå en
högre ordning av funktionalitet, ett mervärde, i
systemet. Som integrator krävs övergripande systemkännedom och ett djupt tekniskt kunnande,

arbetet innebär teknisk felanalys och åtgärdsförslag - Trouble Shooting. Det integrerade systemet lämnas sedan för verifiering där integratören
har en stödjande roll för verifieraren, tex vid felsökning. Integratören har stor påverkan i kravställningsarbete på system och hjälpmedel samt
stort inflytande på arbetsmetodik och strategier.
Har du erfarenheter inom management system,
mobil telefoni, mjukvarudesign, TCP/IP, Java och
Corba ser vi det som mycket meriterande.

Verifierare
Ref nr: RIH 1454
Verifierarens uppgift är att specifiera och utföra
verifiering av de krav som ställts på systemet.
Verifieraren har en grundläggande system och
produktkännedom samt kunskaper om verifieringsmetodik, design regler, felanalys .hjälpmedel och utveckling av test program. Du har erfarenheter från integrering och verifiering eller
mjukvarudesign. Extra meriterande är kunskaper inom management system, mobil telefoni,
TCP/IP, Java och Corba.

Vad kommer du till?
Vi jobbar i ett modernt mjukvarulab med den
senaste tekniken under mottot "Building confidence in software by trying to destroy it" Ett mål är
att testmiljön aldrig far vara en begränsande faktor, ett annat är att genomföra en social aktivitet
varje kvartal.
Ett annat mål är att ha en god blandning medarbetare, just nu har vi lite obalans i könsfördelningen så vi ser gärna fler kvinnliga sökanden
Välkommen med ansökan eller frågor
Per Larsson, tel 08-757 30 07
per.larsson@era.ericsson.se
V ä l k o m m e n med d i n ansökan till:
Ericsson Radio Systems AB
KI/ERA/R/HS Inger Holmgren
164 80 STOCKHOLM
ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se

Test Support, SW handling
Ref nr: RIH 1455
Gillar du att vara spindeln i nätet? Då är test support jobbet något för dig. Du kommer att ansvara för mjukvaruleveranser, konfigurationshantering, uppföljning av kravändringar och felrättningar samt konfigureringsdata. Kort och gott
att arbeta nära projektledaren och se till att det
är ordning och reda i våran testmiljö.
Du har erfarenheter från liknande arbete och
extra meriterande är kunskaper om ClearCase, Clearddts och Ericssons produkthanteringssystem.

Make yourself heard.
ERICSSON

till:
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The responsibilities include 3G Transmission
Strategy, RFI/RFQ preparation, Transmission
Network Design and Customer Presentations.
The job requires working closely with the ERA
Bid Management and across the Ericsson Product
and Business Units.
The position requires a qualified degree in
Electrical/Telecommunications Engineering. You
should have a solid background, i.e. 2 to 3 years
of work experience in transmission network design, preferably with GSM/mobile networks with
a preference for ATM, IP, SDH, Microwave,
DWDM, narrow and broadband transmission
technologies.
The successful candidate will work within a
small dedicated group and as such must be motivated, able to work in a team or on individual
projects, and have excellent communication and
organizational skills.
It will be necessary to work under considerable
pressure from a frequently demanding schedule.
The successful candidate will receive competence development training in the latest technologies as applied to 3G.
Contact: Clifford Everigham, 08-585 31 946, Madeleine Koch, personal, 08-757 17 49. Ansökan:
3G Transmission Design Engineer, Ericsson Radio
Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93
STOCKHOLM.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Verifieringsingenjörer
• Till PU Accessories i Lund söker vi verifieringsingenjörer.
Du kommer tillsammans med våra konstruktörer att verifiera produkter såsom portable
handsfree, laddare, chatboard, MP-3 spelare och
kameror. I verifieringsarbetet ingår att ta fram
enklare testkort verifiera att konstruktionerna
uppfyller designspecifikationerna samt befintliga
miljöstandarder såsom temperatur, fuktighet och
EMC-krav.
Din bakgrund är gymnasie- eller mellaningenjör med el-inriktning. Du är metodisk och noggrann i ditt arbete samt behärskar engelska i tal
och skrift
Kontakta: Stefan Persson, 046-19 49 38,
stefan.persson2@ecs.ericsson. Ansökan: Verifieringsingenjör - GH 00:607, Ericsson Mobile Communications AB, Personalenheten, 221 83 LUND
, personalenheten@ecs.ericsson.se.

Designingenjörer
• Du kommer att designa de elektriska samt de
mekaniska förutsättningarna på tillbehören som
leverantörerna skall upprätthålla. Vi arbetar med
en bred produktportfölj, allt från portable
handsfree, laddare, chatboard, MP-3 spelare till
kameror. Ditt arbete kommer att ske i nära samarbete med olika avdelningar inom Ericsson
samt med olika externa företag.
Din bakgrund är gymnasie- eller mellaningenjör med mekanik eller el-inriktning. Du är metodisk och noggrann i ditt arbete samt behärskar
engelska i tal och skrift
Kontakta: Stefan Persson, 046-19 49 38,
stefan.persson2@ecs.ericsson. Ansökan: Designingenjör - GH 00:608, Ericsson Mobile Communications AB, Personalenheten, 221 83 LUND,
personalenheten@ecs.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Sektionschef 3G - WCDMA
• Vi söker nu dig som skall bygga upp och leda
verifieringsverksamheten vid RNC SW Design
Center Kista (ERA/RY/B). Här får du jobba med
att verifiera de centrala produkterna av 3G systemet som styr både mobiler, och nästa generations radionät - WCDMA.
Det ställs höga krav på oss och vi måste utvecklas till ett av de bästa Design Centern inom
Ericsson. Kvalitetskraven är höga eftersom det är
mycket trafik som störs om det blir problem i vår
mjukvara. Det gör att du kan se fram emot att leda en mycket viktig sektion inom 3G satsningen,
som måste ta till sig den senaste verifieringsmiljön.
Eftersom verksamheten innehåller mycket nyheter och ställer hög krav, så måste du ha framgångsrik ledarerfarenhet och erfarenhet av verifiering.
Vi värdesätter också kunskap i mobifteiefoni. Vi
ser gärna kvinnliga sökanden.
Kontakta: Magnus Wldepalm, Tel 08-764 19 88,
magnus.widepalm@era.ericsson.se. Ansökan:
Sektionschef 3G - WCDMA, ref nr:R/H1536,

JOBBNYTT
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger
Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PUWRN@era.ericsson.se.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande
arbete från andra mobiltelefonsystem.
För att passa för tjänsten bör du vara analytisk,
drivande, initiativrik och ha lätt för att samarbeta.
Goda kunskaper i engelska förutsätts, då arbetet
ofta sker i internationella grupper.
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Verksamhetsutvecklare
inleveranskvalitet

• Som verksamhetsutvecklare kommer du att
driva och medverka i förbättringsprojekt fokuserat på inköpsberedning och ankomstkontroll inom egen avdelning och tvärfunktionelft samt inThe IP Telephony product unit in Älvsjö is responKontakta: Ari Jouppila, Tel 08-585 30 660,
om hela RSA där sektionens kompetens och inbsible for the development of IP Telephony
landning medför ett mätbart mervärde för Ericssystems within Datacom Networks & IP Sevices. ari.jouppila@era.ericsson.se. Ansökan: WCDMA
son.
We develop products for a market characterised Systemingenjör - protokoll design och utveckling, ref nr: R/H1537, Ericsson Radio Systems AB,
by high pace and quick growth. Our total
I arbetsuppgifterna ingår att medverka i vissa
systems responsibility means that we cover a wi- Kl/ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 80 Stockutvecklings-/transferprojekt samt i verifieringar av
de area of technology, from voice coding to ad- holm, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se.
nya och ändrade produkter, ansvara för kvalivanced IP based telephony services.
tetsstatistik internt och externt hjälpa inköpsberedare att mata in statistik från egna och externa
mätningar i befintliga SPC program samt utveckla
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
System Managers
Produktenheten SPP (Speech Processing Pro- verksamheten genom intern och extern bench• The Product Development Unit Network Core
marking. Vidare ingår att vara avdelningens reducts) utvecklar produkter för talkodning och
is responsible for the whole chain of developekosläckning innehållande senaste teknik avse- presentant i CAB (för ANP och RMOA) och i rena
ment of the product Site Keeper, Management
ende algoritmer och mikroelektronik. Vi har tota- transferprojekt
Server, AAA-server and O&M- To meet the expanlansvar för utveckling och leverans av talkodare Du kommer även att vara avdelningens interfasion we are looking for skilled system managers
och ekosläckare för Ericssons alla mobiltelefon- ce i externa och interna revisioner samt följa
within the PDU. This is an area where we combisystem, både de nuvarande och den kommande upp/redovisa uppställda mål.
ne Ericsson's experience in telecommunications
Vi söker dig som har lägst teknisk gymnasieut3:e generationen.
with the technology from the datacom world.
bildning med erfarenhet från produktionsmiljö,
You will work in the early phases as well as
vi har skapat en organisation som ger stor friinköpsverksamhet och kvalitetsuppföljning. Du
technical coordination during the development
het, erbjuder snabb utveckling, fortlöpande kunhar kunskap om Ericssons olika system; CAP,
chain.
skapsuppbyggnad och inte minst en positiv geERIK, CM, PRIM, GASK m fl samt goda kunskaper
In many of our projects we work in close coomenskap. Våra korta och informella beslutsvägar
i Microsoft Office-paketet och engelska i både tal
peration with design units in other countries, as
ger snabba resultat Till vår hjälp har vi ett antal
och skrift
well as with third party suppliers.
direktrapporterande resurscentra i Europa. Idag
Du har även erfarenhet av presentationsteknik
är
vi
ca
60
personer
och
vi
finns
i
Kista,
norr
om
System experience in telecom and datacom,
samt ISO 9000 eller liknande revisionsinstruStockholm.
TCP/IP, PSTN/ISDN, H.323, Java and C++ proment. Som person är du analytisk, drivande, kostgramming are all valuable experiences. You shall
nadsmedveten och har hög social kompetens
enjoy working in teams, learning new things and
Signalbehandling samt helhetssyn.
working in a dynamic environment
ERICSSON TELECOM AB, ÄLVSJÖ

ekosläckning

Kontakta: Richard Hessler, 08-508 776 17, Per• Ekosläckare är en produkt som används i digiGunnar Nyström, 08-764 15 39. Ansökan: Verktala mobiltelefonisystem. Den baseras på avancesamhetsutvecklare inleveranskvalitet till Kistarad digital signalbehandling och har stor betydelfabriken, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS
se för talkvalitet och systemprestanda.
Personal, Box 11, 164 93 STOCKHOLM,
Vi söker Dig som har erfarenhet av signalbeJobb@rsa.ericsson.se.
handling och signalprocessorer. Arbetet innebär
^ • • • • • i • B j F j a j i
att utveckla och realisera ekosläckaralgoritmer i
ERICSSON TELECOM AB. ÄLVSJÖ
en digital signalprocessor, DSP. Funktionen verifiThe IP Telephony product unit in Älvsjö is responERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG
eras genom att jämföra simuleringar med mätsible for the development of IP Telephony
ningar i hårdvara. Vidareutveckling av simulersystems within Datacom Networks & IP Sevices.
Product Engineer
ings- och verifieringsmiljöer utgör också en del av
We develop products for a market characterised
vårt arbete.
• You will be the Technical interface towards the
by high pace and quick growth. Our total
vendors. You will support the development of
systems responsibility means that we cover a wiproducts concerning requirements on design,
de area of technology, from voice coding to ad- Kontakta: Gunnar Eriksson, 08-404 28 04, gunproduction and test on PBA and System level. Otnar.eriksson@era.ericsson.se, Pär Hööglund, 08vanced IP based telephony services.
her areas are; product documentation, building
585 319 59, par.hooglund@era.ericsson.se. AnsöTo meet the expansion we are looking for skil- kan: Signalbehandling - ekosläckning, Ericsson
practice, product packaging, rationalization proled designers and testers for development of
jects and product cost calculations. You will also
Radio Systems AB, ERA/T/HS Elisabeth Sandproducts for the operation and maintenance of ström, 164 80 Stockholm, elisabeth.sandsupport price negotiations and vendor developthe IP Telephony system. This is an area where strom@era.ericsson.se.
ment programs.
we combine Ericsson's experience in telecommuYou will have a good technical experience of
nications with the technology from the datacom
AXE systems including PBA and components -deworld.
sign, documentation and layout You should be
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, GÄVLE
You will work in teams with responsibility for Ericsson Radio Systems AB i Gävle är en produ- used to defining requirement specifications.
the whole development chain, from system de- cerande enhet inom Ericssonkoncernen. Här till- Knowledge of Ericsson documentation structures
sign to function test In many of our projects we verkas en mycket stor del av koncernens radio- and systems would be a bonus.
work in dose cooperation with design units in ot-basstationer. Cävleenheten är uppdelad i så kal- We expect you to have experience in product
her countries, as well as with third party suppli- lade mikrofabriker. Varje mikrofabrik bär det ful- packaging and supply chain/project manageers.
la ansvaret för en produkt inklusive kontakterna ment
Your command of the English language should
med kunderna. Här finns också flera enheter
Operation and Maintenance som arbetar med avancerad utveckling och kon- be very good. You will be experienced in problem
solving and have commercial awareness.
struktion, sourcing, ITm.fl.
Design & Test
You should be able to work independently or
• Telecom and datacom experience, IP, User Inas part of a team. Good social skills are a prereProduktionstekniker
terface design, C++ and Java programming and
quisite.
• Som produktionstekniker arbetar Du med att
testing experience are all valuable experiences.
stödja produktionen och ansvara för dagliga och
You shall enjoy working in teams, learning new
Contact: Christer Ohlsson, +46 8 757 1373,
långsiktiga förbättringar i vår högt automatiserathings and working in a dynamic environment
christer.c.ohlsson@etx.ericsson.se. Application:
de process för tillverkning av kretskort Du komPRODUCT ENGINEER, Ericsson Radio Systems
mer också att delta i inköp, programmering och
AB, LV/HS Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM,
Site Keeper Design & Test
driftsättning av ny produktionsutrustning. Arbetet
kerstin.almblad@era.ericsson.se.
bedrivs i nära samarbete med konstruktionsav• Telecom and datacom experience, TCP/IP,
delningar
och
andra
produktionsenheter.
PSTN/ISDN, H.323 C++ programming and testing
Din bakgrund bör vara minst 80p högskola inexperience are all valuable experiences. You shall
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
om någon av följade discipliner: maskinteknik,
enjoy working in teams, learning new things and
produktionsteknik, datateknik eller motsvarande.
working in a dynamic environment
Sektionschef Arbetet är både praktiskt och teoretiskt i sin natur
och du skall kunna arbeta i grupp såväl som enAutomatiserad
Contact: Boo Hjortsberg (Nillson), Manager, + 46
skilt Ett intresse för datorteknik och en vilja att
8 681 3181. Ansökan:, Ericsson Telecom AB,
trafik & test design
arbeta med datoriserade verktyg är en fördel. Vi
ÄL/ETX/D/CH Maud Olsson, 126 25 Stockholm,
ser gärna kvinnliga sökanden. Du bör som perSektionen Automatiserad trafik & test ingår i, BSS
maud.olsson@etx.encsson.se.
son vara ansvarsfull, initiativrik och ha lätt för att
System verifiering, som har ett överordnat ansamarbeta och kommunicera med såväl interna
svar för att verifiera hela radionätet inom GSM
som externa kontakter. Du måste kunna tala och
systemet, både AXE och IP baserat Du kommer
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
skriva både svenska och engelska väl. Resor både
att ansvara för en linjeenhet I framkanten av våinom och utom landet förekommer.
ra nya system. Förutom ansvar för personalen,
Systemingenjörer
dess kompetensutveckling och linjebudget kommer du att ansvara för hela vår metod och stöd• För systemsektionen Radio Protocols söker vi
Kontakta: Anders Sjölund, 026-15 65 74, ansystems utveckling. Detta med en utvecklingssystemingenjörer för systemering av tredje geneders.sjolund@era.ericsson.se. Ansökan: Produkbudget pä cirka 30 Miljoner kronor. Huvudsaklirationens mobiltelefoni med inriktning mot protionstekniker Ytmontage, Ericsson Radio Systems
ga inriktningen är inom TSS2000 samt Automatitokcllutveckling. Dina huvudsakliga arbetsuppgifAB, GÄ/ERA/PG/HP Anette Redling, Box 6206,
serad provning.
ter blir tekniskt analysarbete, kravspecificering
800 06 GÄVLE, anette.redling@era.ericsson.se.
och funktionsfördelning för att implementera och
stödja de protokoll som tas fram inom standardi• Utmaningar för dig är att ta steget in I IP värlseringen.
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
den med allt vad det innebär, tex. används JAVA
Du kommer också att arbeta med karakteristik,
och den ny router'n (RXI 820) I våra nya IP baseKistafabriken är Ericsson Radio Access ABs (RSA)
definiering och funktionsfördelning för att stödja
produktionsenhet Vi finns i Kista och sysselsätterrade system.
olika typer av bärare för radionätet
Du är civilingenjör eller motsvarande med erfaomkring 800 personer av totalt ca 1400 anställIntressanta kompetensområden är:- Protokolrenhet av programmering och verifiering.
da
vid
Ericsson
Radio
Access
AB.
Fabrikens
hulutveckling, specificering och validering- Funkvudsakliga verksamhet är tillverkning av radiotionsspecificering och uppdelning.Vi söker i första
basstationertillmobilnät
Kontakta: Roger Erlandsson, +46 8 404 4942,
hand dig som är civilingenjör och har arbetat
roger.erlandsson@era.ericsson.se. Ansökan: Sekmed protokollutveckling eller systemering.
Contact: Boo Hjortsberg (Nillson), Manager, + 46
8 681 3181. Ansökan: System Managers, Ericsson
Telecom AB, ÄL/ETX/D/CH Maud Olsson, 126 25
Stockholm, maud.olsson@etx.ericsson.se.
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tionschef - Automatiserad trafik & test design,
Ericsson Radio Systems AB, LV/HS Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM,
kerstin.almblad@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA
Do you want to work in a small, flexible and international organisation with the latest technologies?

ERICSSON TELECOM AB, KUNGENS KURVA
Behovet av bandbredd inom telekom- och datakomtillämpningar ökar ständigt och överträffar
ofta de mest aggressivt ställda prognoser. Teknologin för att möta denna utmaning finns inom
Optiska nät och WDM (våglängds-multiplexering). WDM är därför den snabbast växande teknologin inom telekom idag. Ericsson ser denna
teknik som ett viktigt kärnområde och ökar därför sin satsning på utveckling av optiska nätlösningar och nätkomponenter baserade på WDMteknik.
Vår produktfamilj ERION (ERicsson Optical
Networking) har redan ett fotfäste på marknaden och vi utvecklar för närvarande ett tredje generationens system som ska klara av att skicka
32 kanaler med 10 Cbit/s vardera över flera
hundra kilometer fiber.

Installatör
• Som installatör kommer du att driva självständiga projekt vilket innebär att installera, testa och
driftsätta ERION hos kunden. Du kommer även
ansvara för preconfiguration/test av produkten i
Kista innan leverans till kund. Detta innebär att
du under kortare eller längre tid perioder skall
kunna arbeta utomlands. Du som söker har
minst 4-årig tekniskt gymnasium eller motsvarande. Har du tidigare arbetat inom Ericsson med installation/testning av telekomutrustning är det
ett plus. Erfarenhet av projektledning är meriterande. Du behärskar engelska i tal och skrift Har
du dessutom kunskaper i andra språk ser vi det
som en god merit
Du är ansvarsfull, målinriktad och har god social kompetens.
Kontakta: Tore Jalve, 08-404 43 60,
ToreJalve@etx.ericsson.se, Anita Lindqvist Personal, 08-681 21 92,
Anita.Lindqvist@etx.ericsson.se. Ansökan: INSTALLATÖR, Ericsson Telecom AB, KK/ETX/W/H
Susanne Hellberg, 126 25 STOCKHOLM, Susanne.HelIberg@etx.ericsson.se.

The GSM on the Net system provides a complete IP based GSM wireless office communication solution. The GSM access, consisting ofMSC,
BSC and BTS functionality on new platforms, is
the key to commercial success. The customers
addressed by this product are often early adopters of new technology, and therefore we need to
be in the forefront with new GSM features that
are attractive in an office environment We need
advanced radio network solutions such as the
Virtual Single Cell concept service transparency
between office and macro net and technologies
like WAP and GPRS.

system based on WCDMA radio technology and
ATM transmission.
The Radio Network Controller (RNC) System
Verification department is responsible for integration and verification of the RNC node. The Test
Support section is responsible for providing a
controlled software, hardware and documentation environment for the RNC Integration and Verification (ISV) Project
• We are now looking for a Software Handler to
our team. In this area you will be working with
the following tasks:- Handle deliveries from Software design in ClearCase- Create Testbeds for
the Verification project in ClearCase- Make an Integration Test of the Testbed- Document the deliveries on the WEB- Coordinate incoming Trouble
Reports in ClearDDTS

GSM System Expert
• The technical systems department for radio
network development at CSM@Enterprise is a
small unit with the overall responsibility for a
GSM system. This requires a good overview, and
provides good opportunities to further broaden
and deepen the GSM competence. You will analyse market requirements, be responsible and
drive the evolution of the GSM part of the GSM
on the Net and make functional partitioning for
the nodes in the system. Close interaction with
product management and design units will be required.
You probably hold a MSc degree or equivalent
with a few years of experience with GSM system
work.
Contact: Dag Helmfrid, +46 8 7570375, dag.helmfrid@era.ericsson.se, Kenneth Wallstedt, +46
8 7578151, kenneth.wallstedt@era.ericsson.se.
Ansökan: GSM System Expert, Ericsson Radio
Systems AB, LRGAS Monica Blucher, 164 80
Stockholm, monica.blucher@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Software Handler
in RNC (WCDMA)
Test Support SectionAt the Wideband Radio
Networks (PU-WRN), we are developing a

Contact: Mika Pettersson, Tel + 46-8-757 11 76,
mika.pettersson@era.ericsson.se, Asa Djärv, personal , Tel +46-8-404 44 29, asa.djarv@era.ericsson.se. Ansökan: Software Handler in RNC (WCDMA), Ref nr R/H1410, Ericsson Radio Systems
AB, KI/ERA/RHS Inger Holmgren, SE-164 80
STOCKHOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Inom Ericsson Radio Systems AB finns en enhet
som ansvarar för utvecklingen av Basstationer
för mobiltelefonisystem GSM. Inom den enheten
finns en avdelning som ansvarar för all Basstations support mot våra kunder world wide.

Support ingenjör
• Felsökning och testning av GSM systemet gör
vi både i vårt avancerade lab och hos GSM operatörerna i hela världen. Arbetet innebär stort initiativtagande och ger goda möjligheter att själv påverka sin utveckling. GSM systemet utvecklas nu i
en allt snabbare takt mot 3:e generationens mobiltelefoni och vi måste därmed utöka vår avdelning med duktiga medarbetare för att klara framtiden.
Hos oss lär du dig hela GSM systemet generellt
men med stort fokus på basstationen.
Dina arbetsuppgifter hos oss blir bl a att arbeta
med avancerad problemlösning med hjälp av
den senaste testutrustningen inom området Det

innebär också att Du blir den samordnande länken mellan konstruktörerna och Ericssons Supportkontor. Arbetet innebär omfattande kontakter med utvecklingsenheterna samt dotterbolagen runt om i världen.
Du blir medlem i en dynamisk och internationell grupp där samarbete och goda personliga
kontakter är en viktig del av jobbet. Du är mycket
intresserad av teknik, har lätt att lära dig och vill
skaffa dig nya kunskaper inom GSM. Du har gedigna kunskaper i engelska samt väl utvecklad
servicekänsla. Du är högskoleingenjör. Även erfarna gymnasieingenjörer är välkomna. Har du
erfarenhet inom radio eller GSM är detta meriterande.
Kontakta: Roger Nordlund, 08-4044253,
roger.nordlund@era.ericsson.se, Amir Radmehr,
08-4044261, amir.radmehr@era.ericsson.se, Johanna Ros, 08-58533874. Ansökan: GSM, EDGE
och WCDMA Support ingenjör, Ericsson Radio
Systems AB, LR/H la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, ingegard.pettersson@era.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB,
GÖTEBORG
Mjukvaruutveckling är centralt i värt arbete. Ungefär hälften av divisionens anställda arbetar
med mjukvarutveckling. Ared utvecklingsprocessSom mjukvaruutvecklare arbetar du inom ett
brett område. I utvecklingsprocessen kan Du
komma att detta i allt från förstudier och kravanalys, över design på både hög och låg abstraktionsnivå, till programmering, modultest och modulintegration.

Mjukvaruutvecklare
• Var Du har Din tyngdpunkt beror mycket på
Ditt intresse och Din kompetens.
Vi arbetar med spetsteknologiDetta inkluderar
t ex. standarder som IP-protokollsviten och CORBA/IDL, moderna grafiska designverktyg som Rational Rose och ObjecTime, och allt ifrån hårdvarunära applikationer till realtids- och network
management-applikationer. Våra programspråk
är huvudsakligen Java, C, C++ och Erlang. Vi utvecklar våra system i PC- och Sun-rniljö. Operativsystemen i vårt målsystem är Unix/Solaris,
VxWorks och OSE Delta. I stort sett allt

Systempro jektledare drift:stödsystem
Ref nr: R/H1224
Vad vi erbjuder:

kitektur, egenskaper, funktionssystemering och

Välkommen m e d din ansökan till:

En befattning som projektledare inom ett av

användargränssnitt. Arbetet sker i nära samarbe-

Ericsson Radio Systems AB

Ericssons viktigaste projekt - utveckling av nya

te med våra designcenter som finns på olika plat-

KI/ERA/R/HS Inger Holmgren

system och produkter för Ericssons bredbandiga

ser runt om i världen.

164 80 STOCKHOLM
ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se

mobiltelefonsystem, tredje generationen, UMTS.
Systemen bygger på bredbandig CDMA (WCDMA)

Vad d u bör kunna:
D u är en drivande och självgående person som har

radioteknologi och ATM Transmission.

M

flerårig erfarenhet av projektledning. Erfarenhet

Vad du kommer att arbeta med:
Produktenheten Bredbandiga Radionät (Product

nologier vi använder (Java, C O R B A ,

Unit Wideband Radio Networks) ligger i Kista

HTML, IP, UML, RDBMS, LDAP, etc) är natur-

och inom

ligtvis meriterande. Du måste även ha goda språk-

sektorn

WCDMA

Radio

Network

Management utvecklar vi dels driftstödsystem

A

av driftstödsystem för mobilnät och/eller de tekXML,

it
&

a»

i

kunskaper i både svenska och engelska.

vars uppgift är att styra och övervaka W C D M A
basstationer och radionätstyrnoder, och dels verk-

Övriga tjänster:

tyg för design/planering/optimering av radionät

• Expert på IP-säkerhet

(Refnr:R/H1509)

och transportnät.

• Systemledare diftstödssytem (Ref

nr:RIH!510)

1 iH

m

1•

• Systemledare W C D M A planeringsverktyg
Som systemprojektledare hos oss kommer du att

(Ref

leda en grupp som är ansvarig för den överord-

För mer information,

nade systemeringen av dessa system. G r u p p e n

Ulf Larsson , tel: 08 - 764 14 29

arbetar bl.a. med kravdefinition, programvaruar-

e-mail: ulf.larsson@era.ericsson.se

nr:RIHl499)

kontakta:

Make yourself heard.
ERICSSON

$
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systems will use Internet protocols from end-topraktik organiserade av Ericsson. Det finns möjUtvecklare, Build Support
end. Since Router Design is responsible for imligheter att specialisera sig inom särskilt intresRefnr:R/H1435
plementing
the
router
components
in
these
santa
områden
och
på
sikt
skapa
en
unik
kompemjukvaruutvecklingsarbete utförs i projektform.
systems, we are in an expansive phase, and need
tens.
• För att effektivisera bygget av programvara, utProjekten sätts samman av människor från olika
to reinforce our section with the most competent
Möjligheterna till professionell och personlig
vecklar vi ett kraftfullt hjälpmedel Build Support.
delar av GSN-divisionen, och med olika specialirouter software engineers available.
utveckling är mycket goda.
Förutom att underlätta konstruktörens och integteter, så att projektet som helhet får den önskade
You will participate in router software design
Då kontakterna är en viktig del i arbetet måste
ratörens arbete, säkerställer det att kompilering
kompetensen.
projects, from pre-study phase to customer acDu vara utåtriktad och positiv samt tycka om att
och länkning utförs på ett enhetligt sätt för alla
ceptance. You will work with system/subsystem
lösa problem. Detta ställer krav på dig inte bara i
programmoduler. Här får du nytta av dina kunKontakta: Håkan Berglund, 031-344 64 04,
specification, in close cooperation with the router
tekniska kunskaper utan även förståelse för interskaper i script-språk (t ex Perl), UNIX och C.
0705-24 92 02, hakan.berglund@erv.ericsson.se,
system management team. From the system spena och externa kunders krav, kultur mm.
Anders Joelson, 031-344 6188,
cification, you will be responsible for breaking
Koncernspråket är engelska och andra språk är
anders.joelson@erv.ericsson.se. Ansökan:
Delprojektledare
down the system design into functional blocks,
en klar fördel i utbytet av arbetet och i karriären.
Mjukvaruutvecklare, Ericsson Mobile Data Design
and then implementing the functional blocks in
Refnr:R/HI436
AB, PersonalavdelningenSt Sigfridsgatan 89,412
C on a variety of real-time operating systems and
Kontakta: Anders Eltvik, Tel 08-404 52 98, an66 GÖTEBORG, helena.andreasson@erv.erics• Vi söker också en delprojektledare för integraplatforms.
ders.eltvik@era.ericsson.se. Ansökan: RADIONÄson.se.
tions och verifieringsverksamheten. Här handlar
The implementation phase includes moduleTINGENJÖR WCDMA, Ref nr R/H 1375, Ericsson
det om hur färdiga programvaru- och maskinlevel testing, as well as integration with other sofRadio Systems AB, Kl/ERA/R/HS Inger Holmgren,
varukomponenter successivt ska integreras på
tware/hardware that is developed by other de164 80 STOCKHOLM, ansokan.PUvägen mot den färdiga Cello-produkten. I arbetERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB,
sign teams working within the project organizaWRN@era.ericsson.se.
suppgifterna ingår även att, utifrån integrationsGÖTEBORG
tion.
planen, definiera, fördela och följa upp avgränsaWe develop the core of the latest mobile data
Experience in several of the following: C-prode teamuppdrag för integration och verifiering.
communication products. The first user of our la-gramming, real-time OS, IP networking, routing
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, NACKA
Din förmåga till helhetssyn i kombination med
test platform is CPRS. Our expertise lies within protocols, UNIX. We even have room for appliSTRAND
viljan att driva, strukturera och lyssna, är egenskadistributed embedded real-time systems where cants with team/subproject leader experience or
per som vi värderar högt
we are in a world-leading position. We intend to ambition.
System designer
keep this position. To do that we need more
system engineers - we need you.
Transport Network
Kontakta: Claes Lillerskog, angående delprojektContact: Matthew Crockett, 031-344 6268, Mattledare, tel 08-508 78698,
• Vill du vara med och utveckla Ericssons nya
hew.Crockett@erv.ericsson.se, Ulf Bengtner, 031claes.lillerskog@era.ericsson.se, Rickard HalvarsExperts on distributed
plattform för tredje generationens mobiltjänster
344 6085, Ulf.Bengtner@erv.ericsson.se. Ansöson, angående verifierare, tel 08-508 78814,
samt IP Routers och Media Gateways?
kan: Software Engineers, Ericsson Mobile Data
fault-tolerant systems
rickard.halvarsson@era.ericsson.se, Anders LindVI utvecklar nu Tredje Generations (3G) mobilpDesign AB, PersonalavdelningenSt Sigfridsgatan
ström, angående integrator och utvecklare, tel
• We believe that you are interested in the fast
lattform.
89,412 66 GÖTEBORG, sverker.walldal@etx.erics08-508 78750, anders.g.lindstrom@era.ericsevolving field of mobile data communications.
son.se.
På vår sektor i Nacka Strand arbetar ungefär
son.se Ansökan: Mot den Nya Telekomvärlden +
Our speciality in this field is the development of
250 personer med utveckling av en realtids plattref nr, Ericsson Radio Systems AB, NA/ERA/R/HS
distributed, fault-tolerant embedded real-time
form, baserat på den senaste teknologin. SystePenny Skinner, 131 89 STOCKHOLM,
systems. If you share this interest with us and hamet är grunden för våra 3G mobilsystem och
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. NACKA
ansokan.PU-WRN@era.erksson.se.
ve a degree in Computer Science (or equivalent)
kommer att vara flexibelt nog att hantera både
STRAND
- please contact usIThe more you know about
ATM och IP.
distributed systems; fault tolerance; redundancy;
Transport Network ansvarar för transporttjänsCore System Architect
software management and UNIX, the better.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, NACKA
ter på ATM och IP och signaleringstöd på SS7. Vi
Working with us means joining a group of
Vi utvecklar nu nästa generations mobiltelefoniSTRAND
ansvarar också för ET:ar och nätsynkronisering.
technically skilled people who work together in
system för integrerat tal, video och data. Ett om3:E GENERATIONENS MOBILPLATTFORM
Som System Designer kommer du att fungera
projects. We make the most of our system deveråde med enormtillväxtpotentialoch stora teksom länken mellan produktledning och design.
Vi utvecklar nu nästa generations mobiltelefonilopment efforts by applying Project Management
niska utmaningar. Pä vår sektor i Nacka Strand
Du får delta I kravdiskussioner med våra kunder
system för integrerat tal, video och data. Ett omand Software Engineering processes to our
arbetar snart 250 personer med utveckling av ett
och omsätta krav till designunderlag. Vi har ett
råde med enormtillväxtpotentialoch stora tekwork.We are impatiently waiting for your call or
realtids multiprocessorsyste, managementsystem
teamorienterat arbetssätt och erbjuder en flexibel
niska utmaningar. På vår sektor i Nacka Strand
e-mail.
samt ATM transportnät Detta bildar en gemenmiljö med stor möjlighet till individuell utveckarbetar snart 250 personer med utveckling av ett
sam plattform för de olika delarna i framtidens
ling.
realtids multiprocess- system, managementmobiltelenät (W-CDMA).
Contact: Håkan Berglund, 031-344 64 04,0705Vi söker dig med några års erfarenhet av
system samt ATM transportnät Detta bildar en
Vi finns 10 minuter från Slussen i nya fräscha systemdesign inom områdena Nätsynkronisering,
24 92 02, hakan.berglund@erv.ericsson.se. Appligemensam plattform för de olika delarna i framlokaler i Nacka Strand med Stockholms garante- ET-utveckling, ATM och IP.
cation: Experts on distributed fault-tolerant
tidens mobiltelenät (W-CDMA).
rat bästa utsikt! Teamarbete och framåtanda
systems, Ericsson Mobile Data Design AB, Persopräglar miljön just nu, efter vår produkts framnalavdelningenSt Sigfridsgatan 89, 412 66 GÖTEDelprojektledare
Kontakta: Staffan Andersson, tel 08-508 78629,
gångar.
BORG, helena.andreasson@erv.ericsson.se.
Staffan.andersson@era.ericsson.se. Ansökan:
Refnr:R/H!437
System designer Transport Network, ref nr:
• Vi söker en entusiastisk och drivande delpro• Hela vår verksamhet expanderar och vi behöR/H 1431, Ericsson Radio Systems AB,
ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB,
jektledare för vårt ATM väljarprojekt Vår enhet
ver nu en tung systemarkitekt för att ta fram
NA/ERA/R/HS Penny Skinner, 131 89 STOCKGÖTEBORG
har helhetsansvaret för ATM väljaren i våra bredsystemfunktioner i Core, det realtids multiprocesHOLM , ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se.
bandiga radionät där det ingår utveckling av
sorsystem som nu utvecklas för WCDMA. SysteConfiguration Management
ASIC's, kretskort och programvara.
met bygger på PowerPC och OSE (RTOS), där vi
Vi söker en projektledare för programvaran, där
gör en säker, distribuerad och högpresterande
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, NACKA
- WPP System Design
erfarenhet från maskinvaruutveckling är meriteplattform.
STRAND
• You have experience from software developrande.
Inom Core behöver vi dig med erfarenhet av
Kl. 08.35 avgår båten från Nybrokajen mot den
ment and have probably experience of Clearcase.
system design på realtidssystem och gärna mulNya Telekomvärlden
The Wireless Packet Platform for GPRS is a
tiprocessorsystem, men även dig som jobbat
complex product Both our deliverables and our
ASIC
Vår avdelning (RL/V) består av ett 30-tal pernågra år med programvarudesign eller hårdvarutest environment must be well structured and in
soner som arbetar med integration och verifier- kontruktion/verifiering
design och vill ta klivet till systemnivå. Du är civigood order. The introduction of GPRS is now taing.
lingenjör eller motsvarande i grunden.
Ref nr: R/HI43B
king place and our product is soon reaching a
Som den sista utposten mot våra kunder, arbeworld-wide market We must continuously im• Vi har nyligen slutfört vår arbete med en första
tar
vi
i
nära
samarbete
med
våra
system
och
deKontakta: Björn Kihlblom, tel 08-508 78594,
prove our work process in order to handle progeneration ATM väljare för tredje generationens
signavdelningar. Atmosfären är öppen och
bjom.kihlblom@era.ericsson.se. Ansökan: Core
duct maintenance as well as new design.
prestigelösmed gott om utrymme för egna idéer mobiltelefonisystem, W-CDMA. Vi står nu inför
System
Architect
ref
nr:
R/H
1430,
Ericsson
Radio
You will handle CM issues from system design
och initiativ. Vi tillämpar inkrementell utveckling inya utmaningar att konstruera en väljare för
Systems AB, NA/ERA/R/HS Penny Skinner ,131
point of view and will have many contacts with
kommande produkter.
målstyrda team. Datormiljön år UNIX
89
STOCKHOLM,
ansokan.PU-WRN@era.ericsdevelopers. You will work with ClearCase, design
Vi söker ett antal entusiastiska VHDL konstrukson.se.
Vi
erbjuder
också
en
av
Stockholms
mest
atof build scripts and workflow guidelines to facilitörer med erfarenheter från minst ett ASIC protraktivt
belägna
arbetsplatser.
Våra
lokaler
är
tate the design and test of our deliverables. If you
jekt bakom sig.
nya och fräscha med garanterat oslagbar utsikt
want to join our team or have further questions
ERICSSON
RADIO
SYSTEMS
AB,
KISTA
över
stad
och
vatten.
Vill
du,
kan
du
ta
båten
please contact us.
från stan direkt till bryggan här nedanför. Väljer Programvara väljarstyming
du bil eller buss, tar resan ungefär 10 minuter
Radionätingenjör
Mobile
Contact: Håkan Berglund , 031-344 6404,0705Ref nr: R/H 1439
från Slussen i Stockholm City.
Network Design WCDMA
249202, Hakan.berglund@erv.ericsson.se, Stefan
För att gå i land med alla kommande uppdrag • Vi är en enhet med helhetsansvaret för väljare,
Granqvist, 031-344 6173, 0707-206338,
• Vill du vara med och skapa morgondagens
såväl systemering som programvara. Du kommer
söker vi nu ett antal nya medarbetare.
Stefan.granqvist@erv.ericsson.se. Application:
mobila kommunikationsnät? Produktenhet Wideatt arbeta inom ett brett område, från idé till proConfiguration Management - WPP System Deband Radio Netwoks (PU-WRN) är ansvarig för
dukt med stor möjlighet att påverka det slutliga
Integrator
sign, Ericsson Mobile Data Design AB, Personautveckling och underhåll av Radioaccsessnät för
resultatet VI använder programmeringsspråket C
lavdelningen, St Sigfridsgatan 89, 412 66 GÖTERefnr:R/H1433
Ericssons nya tredje generationens mobiltelefonii vår produkt Erfarenhet från utveckling av stora
BORG, helena.andreasson@erv.ericsson.se.
system.
programvarusystem är meriterande.
• Som integrator blir du något av spindeln i näDu kommer att arbeta med radionätplanering i
tet där det gäller att koordinera inleveranser från
bredbandiga Mobila system inom WCDMA och
olika delprojekt inom Cello, och att sammanställa
ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB,
ASIC Integration/verifiering
kommer att lära känna Ericsson som en ledande
dessa till en komplett och fungerande produkt.
GÖTEBORG
global leverantör av telekommunikation och den
Här får du kunskap om Cello i sin helhet såväl
Ref nr: R/H 1440
Router Design is a newly-created section respon-dominerande aktören inom mobiltelefoni.
som dess ingående delar. Din kontaktyta inom
• Vi söker en erfaren och drivande ASIC integrasible for design and implementation of IP router
Mer i detalj innebär arbetsuppgifterna:- RNDorganisationen blir stor.
tör/verifierare med tidigare erfarenheter från vericomponents for Ericsson's mobile data networks.tekniskt stöd vid offerter- Ansvara för Statement
fiering. Arbetet omfattar uppbyggnad av verifierOur expertise in software development for IP
of Compliance i cellplaneringsavsnittet- Trafikdiingsmiljöer för enskilda ASIC, samsimulering av
networking and routing protocols is in demand mensionering- Frekvensplanering- Prediktering av
Verifierare
flera ASIC kretsar samt samsimulering av maskinfor many projects and technical investigations. radionät- Survey av basstationer- Tuning av nätetRefnr:R/HI434
vara och programvara i simulerad miljö. VerifierOur key areas of competence include router sof- Stötta och utbilda interna och externa kundering görs på egenutvecklade ASICar och program• Till verifierarens uppgifter hör att utföra funktware design, real-time embedded systems de- Specificera RND-krav enligt ITU i mobila tillämpvara.
tions och systemtester av Cello. I arbetet ingår att
sign/integration, and C-programming.
ningar.
analysera Cello-produkten i syfte att omsätta proArbetet är internationellt inriktat och du komduktkrav till testfall samt att medverka vid utmer att behöva resa även med kort varsel.
Router Software Engineers
Hårdvarukonstruktörer/
formning av teststrategier. Du kommer också att
VI söker dig som har ingenjörsexamen från tek• In order to make the Internet truly mobile, the
få arbeta med test och felsökning samt att utföra
integrator
nisk högskola eller gymnasium.
Internet protocols must be integrated into the inprestanda och egenskapsmätningar. Som resultat
Du har erfarenhet av arbete med cellplanering
Refnr: R/H 1441
frastructure of the mobile network. Ericsson is in
av ditt arbete kan du räkna med en bred Produk(RND). Dina teoretiska kunskaper kommer att
the process of developing the third generation of
tkunskap och ett omfattande kontaktnät.
• Du har erfarenhet inom något/några av dessa
kompletteras och byggas på med kurser och
mobile communications systems, and these
områden: - Kretskort (PBA)- Integrering och veri-

KONTAKTEN NR 8 2000

ftering av maskinvara- Provning & ProduktionArbetet ger stora möjligheter till många externa
kontakter.

mobilitet i publika miljöer, på kontoret och utgör
en viktig del av framtidens hemmanät, där TV-,
video- och PC-sladdar är ersatta av radiovågor.

Integratörer & Verifierare

HiperLAN2 kommer att vara en av flera möjliga accesser i framtidens mobila nät Läs mer på
vår hemsida http://www.ericsson.se/wlan/.

Refnr:R/H1442
• Du kommer att delta i integrering och verifiering av ATM väljaren i tredje generationens mobiltelefonsystem, W-CDMA.
Vi söker dig som har erfarenhet av:- Integration- Verifiering- CM hantering
Kontakta: Peter Berglund, tel 08-508 79019, peter.berglund@era.ericsson.se, Mats Lindblom, tel
08-508 79007, mats.lindblom@era.ericsson.se,
Magnus Schlyter, tel 08-508 78686,
magnus.schlyter@era.ericsson.se Ansökan: 3:e
generationens Mobilplattform + ref nr, Ericsson
Radio Systems AB, NA/ERA/R/HS Penny Skinner,
131 89 STOCKHOLM , ansokan.PUWRN@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA

Funktionstestare /
integrator WCDMA RBS
Utvecklingen av kommersiella basstationer för
3:e generationens mobittelefonisystem - WCDMA - har börjat! Ett av Ericssons strategiskt viktigasteprojekt!
• Till vår verifieringsavdelning i Kista behöver vi
förstärka med erfarna funktionstestare och integratörer. Det är ett tufft jobb vi har framför oss och
Du kommer att behöva egen drivkraft och initiativförmåga. Samtidigt är det ett unikt tillfälle att få
vara med när ny mobiltelefonihistoria skrivs.
VI samarbetar med ett flertal konstruktionsenheter från Umeå i norr till Nurnberg i söder. Dessutom jobbar vi med support till våra interna och
externa kunder.
Du är civilingenjör eller högskoleutbildad mellaningenjör, eller motsvarande. Coda kunskaper i
engelska är ett krav. Du har tidigare arbetat med
integration och verifiering och har erfarenhet av
mobiltelefoni.
Kontakta: Erik Forssén, tel 08-764 14 81,
erik.forssen@era.ericsson.se, Heidi Svärd, personal, tel 08-764 1481,
heidi.svard@era.ericsson.se. Ansökan: Funktionstestare / integrator WCDMA RBS, ref nr:
R/H1448, Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se.

ERICSSON MICROELECTRONICS AB, KISTA
Microelectronics är en affärsverksamhet inom
Ericsson som utvecklar, tillverkar och säljer avancerade produkter inom områdena mikro- och
optoelektronik till världens mest krävande kunder. Vi är ca 1300 anställda och vi finns i Kista.
Enheten tillverkar integrerade kretsar på kisel så
som: RF-power transistorer till basstationer Högspända linjekretsar, SLIC RF-kretsartillmobiltelefoner

Serviceingenjör
• Då vi ser en kraftig expansion framför allt inom
produktområdet RF Power behöver förstärka vår
service grupp och söker dig som vill arbeta som
serviceingenjör.
Befattningen innebär ansvar för service och löpande underhåll på 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 på
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 högvakumsystem, elektrisk felsökning, CVD/PVD utrustningar och jonimplantering är meriterande.
Tjänsten är heltid och förlagda till dag, natt och
helgskift
Kontakta: Areachef Jonas Grönvall, 08-757 47
72, Pers.avd: Sofia Söderström, 08-757 40 44.
Ansökan: Ericsson Microelectronics AB,
@eka.ericsson.se.

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB,
SUNDBYBERG. PEWL WIRELESS LAN SYSTEMS
Just nu pågår i full fart utveckling av produkter
enligt en ny världsstandard - HiperLAN2 - för
höghastighets-LAN med datatakter upp till 54
Mbit/s. HiperLAN2 möjliggör trådlös access och
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Embedded-programmerare
• Vi är en produktenhet inom Ericsson med ansvar att standardisera, utveckla, producera och
sälja trådlösa LAN (WLAN). Enheten är fortfarande under uppbyggnad vilket ger dig stora möjligheter att påverka organisationen och dina arbetsuppgifter. Vi försöker att kombinera det lilla företagets arbetssätt med det stora företagets resurser.
Är du intresserad av att jobba i teknikens framkant med IP och LAN i kombination med radioaccess och mobilitet i en internationell miljö så har
vi det perfekta jobbet för dig.
Vi söker ett antal personer för design och implementation av inbyggd programvara för vår HiperLAN2 basstation.
Målmiljön är OSE Delta på PowerQuick II processor från Motorola.
Tidigare erfarenhet av RTOS är meriterande
men inget krav, du bör dock ha tidigare erfarenhet av systemprogrammering i C. Utvecklingen
bedrivs i ett litet team som har ansvarar för hela
kedjan av design, implementation och test av
programvaran för noden. Ett strålande tillfälle att
få arbeta med nästa generation av trådlös datakommunikation, realtid och avancerade protokoll
(TCP/IP, 802,..).
Kontakta: Martin Rinman, 08-58534644, martin.rinman@era.ericsson.se. Ansökan: Embedded-programmerare, Ericsson Business Networks
AB, EBC HR-Helpdesk Kristina Holm, 131 89
STOCKHOLM, kristina.holm@ebc.ericsson.se.

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB.
MÖLNDAL
Ericsson Microwave Systems AB ansvarar inom
Ericsson för försvarselektronik och mikrovågskommunikation samt är centrum för Ericssons
forskning och utveckling inom mikrovågsteknik
och höghastighetselektronik. Vill du ha trevligt
och arbeta på en gång? Ha kul och tjäna pengar
samtidigt? Inte många förunnat här i världen,
men här på vår enhet är vi lyckligt lottade. Problemet är bara att vi är för få. Kom hit och bli en
av oss, du också!

Programvaruarkitektur/
delsystemkonstruktion
• Vi söker dig som har läst till civilingenjör, MatNat Data, Systemvetarlinjen eller har motsvarande kompetens. Arbetslivserfarenhet är ett plus.
Du skall tycka om att konstruera, programmera,
rita system, koppla sladdar och umgås med ingenjörer.
Hos oss får du arbeta med delsystemkonstruktion och programvaruarkitektur. Detta innebär att
det i praktiken blir en del ren programvarukonstruktion också. Bland annat Möjligheterna är
många. Du väljer själv inom vilket av våra områden du vill utvecklas.
Vi tillverkar flygande radarsystem, främst till JAS
39 Gripen och Viggen - ett område där det händer mycket och projekten avlöser varandra. Vi
som arbetar här trivs på vår enhet där alla tar ett
eget ansvar för att förstå helheten, utveckla sin
kompetens och dela med sig av sitt kunnande.
Vi är ett ungt gäng, trots att vi tillsammans är
bortåt 300 år, och vi tror att gott skratt förlänger
arbetsglädjen.
Vi har kul på ett sätt som skapar trygghet och
arbetsgemenskap.
Vi söker fler ingenjörer med olika personliga
egenskaper och erfarenheter.
Vi är i dagsläget flest grabbar på enheten, för
att jämna ut lite så är tjejer lite extra välkomna in
med ansökningar.
Kontakta: Lotta Björkman, 031-747 2546,
lotta.bjorkman@emw.ericsson.se, Maria Forsberg,
031-747 3615, maria.forsberg@emw.ericsson.se.
Ansökan: PROGRAMVARUARKITEKTUR/DELSYSTEMKONSTRUKTION, ref nr 00-078, Ericsson
Microwave Systems AB, Personal och Organisation, 431 84 Mölndal

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
GSM är inne i en spännande evolution mot JG.
Funktioner som EDGE, Paket data och IPtransmission ska utvecklas. Är du en av dem som
skulle vilja vara med på det?

Realtidsprogrammerare
GSM RBS
• Vi jobbar med att utveckla realtidsprogramvara
som hanterar basband och trafikfunktioner i
GSM-basstationer. Våra applikationer skrivs i

C/C++ och vi utvecklar och testar på SUN arbetsstationer.
Vårt gäng är en bra blandning av erfarna och
nyexaminerade konstruktörer och våra arbetsuppgifter omfattar systemering, programkonstruktion och testning.
Därför finns arbetsuppgifter och omgivning för
dig att växa i oavsett tidigare erfarenhet.
Högskoleutbildning eller motsvarande är ett
krav. Är du dessutom framåt och kvalitetsmedveten och trivs med att arbeta i nära samarbete
med andra, har du den profil vi söker.
Kontakta: Dag Åstrand, 08-7570460,
dag.astrand@era.ericsson.se. Ansökan: Realtidsprogrammerare GSM RBS, Ericsson Radio
Systems AB, LR/H la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, ingegard.pettersson@era.ericsson.se.

Systemkonstruktör
GSM RBS
• Vi ansvarar för systemering och implementation av basband och trafikfunktioner för GSMbasstationer. Våra applikationer skrivs i C/C++
och vi utvecklar och testar på SUN arbetsstationer.
Vårt gäng är en bra blandning av erfarna och
nyexaminerade programkonstruktörer. Nu behöver vi förstärka med en systemerare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att
vidareutveckla det delsystem som vi ansvarar för.
Arbetet bedrivs i nära samarbete med andra delsystem och programkonstruktörerna inom enheten.
Lämplig bakgrund är civilingenjör eller annan
utbildning på högskolenivå och erfarenhet av
systemering och /eller mjukvarukonstruktion. Arbetet kräver en stark ambition till att lära upp sig
på ett komplicerat system. Som person skall du
vara drivande, målinriktad och ha förmåga att se
helheter.
Kontakta: Dag Åstrand, 08-7570460,
dag.astrand@era.ericsson.se. Ansökan: Systemkonstruktör GSM RBS, Ericsson Radio Systems
AB, LR/H la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, ingegard.pettersson@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA
GSM är inne i en spännande evolution mot 3C.
Funktioner som EDCE, Paket data och IPtransmission ska utvecklas. Är du en av dem som
skulle vilja vara med på det?Vi ansvarar för
systemering och implementation av basband
och trafikfunktioner för GSM-basstationer. Våra
applikationer skrivs i C/C++ och vi utvecklar och
testar på SUN arbetsstationer.

Configuration Manager
(CM) GSM RBS
• Vårt gäng är en bra blandning av erfarna och
nyexaminerade programkonstruktörer. Nu behöver vi förstärka med en CM.
Dina arbetsuppgifter blir att ansvara för hanteringen av våra mjukvaruprodukter och vår funktionella struktur. Det ingår också att ansvara för våra
leveranser. Du kommer även att fungera som
kompetensansvarig inom enheten när det gäller
formell hantering av dokument och produkter.
Arbetet bedrivs i nära samarbete med programkonstruktörer och projektledare samt i nätverk
med CM på samarbetande enheter.
Lämplig bakgrund är tidigare erfarenhet inom
CM och/eller erfarenhet av mjukvaruutveckling.
Du bör vara en van UNIX-användare. Arbetet kräver förmåga att kunna överblicka komplicerade
strukturer. Erfarenhet av ClearCase är meriterande. Som person skall du ha lätt för att samarbeta
och ha ett gott ordningssinne.
Ring eller maila gärna för mer information.
Kontakta: Dag Åstrand, 08-7570460,
dag.astrand@era.ericsson.se. Ansökan: Configuration Manager (CM) GSM RBS, Ericsson Radio
Systems AB, LR/H la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, ingegard.pettersson@era.ericsson.se.

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
MÖLNDAL
Vill du vara med i utvecklingen av trådlöst bredband, WCDMA?
Vi söker hårdvarukonstruktörer med lång eller
kort erfarenhet som vill arbeta i en dynamisk arbetsmiljö som kryddas av nära kontakt med kunden där individens drivkraft är nyckeln till framtiden. WCDMA är tekniken som möjliggör snabba
mobila multimedia tjänster. Vår division utveck-

Manager for TRAM
Tools development (Kista)
Refno: R/H1517
TRAM (Tools for Radio Access Management) is an integrated toolbox concept
supporting flexible and cost efficient planning, test and performance monitoring of a
WCDMA radio- and transport network.
TRAM has both internal Ericsson and
external customers (operators). Already
there is a big interest from operators to
use the tools for planning of their
future W C D M A radio networks. Internally within Ericsson TRAM will
play an important role to support
tender work and during the roll-out of
W C D M A radio networks.
The department is located in Kista,
but the development involves Ericsson
companies in both Hungary (ETH) and
San Diego (EWU).

mers. You will work in a creative and
challenging environment. You have previous experience from working as manager or project leader.
Contact:
Lars Eriksson, phone 08-404 84 9 9
lars.eriksson@era.ericsson.se
Send y o u r a p p l i c a t i o n to:
Ericsson Radio Systems AB
KI/ERA/R/HS Inger Holmgren
164 80 STOCKHOLM
ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se

_

_
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As manager you ate responsible for the
co-ordination of work between different
locations and that ptoducts meet both
technical and project requirements.
Wotking with TRAM gives you a good
knowledge about W C D M A radio networks and includes contacts with local
Ericsson companies and external custo-

Make yourself heard.

ERICSSON
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lar basstationer för Japanska marknaden. Nya
produkter ska tas fram och vi behöver bli fler. Att
arbeta med utveckling av ett helt nytt mobilsystem är en utmaning som stimulerar.

Hårdvarukonstruktör
• Sektionen för digital konstruktion utvecklar
styrdatorplattformen för övervakning av och kommunikation i radiobasstationen. Teknologiskt ligger vi på teknikens absoluta framkant och vi använder oss av de senaste utvecklingsverktygen.
Enheten kan erbjuda utveckling inom följande
områden: FPGA, ASIC design. Kortkonstruktion,
Datakommunikation
På sektionen för signalbehandling arbetar vi
med kortkonstruktion av signalbehandlingsdelarna i basstationen. I våra konstruktioner använder
vi de senaste komponentfamiljerna. Ibland har
de inte ens hunnit ut på marknaden.
Du kommer att arbeta i ett designteam i nära
samarbete med Ericssons designcenters i bl a
Stockholm, Tyskland och Holland. Du kommer att
sätta ihop funktionsblock från dessa centers till
ett fungerande signalbehandlingskort Du ska trivas med att arbeta i grupp och ha lätt att knyta
nya kontakter.
Med tanke på vårt internationella kontaktnät är
goda kunskaper i engelska en förutsättning. Du
är högskole eller civil ingenjör med inriktning
mot digitalteknik och signalbehandling.
Kontakta: Anders Dyvermark, 031-747 1240, anders.dyvermark@emw.ericsson.se, Lars M Persson, 031-747 0341, lars.m.persson@emw.ericsson.se. Ansökan: Hårdvarukonstruktör, ref nr 00076e, Ericsson Microwave Systems AB, Personal
och Organisation, 431 84 MÖLNDAL,
jobs@emw.ericsson.se.

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
MÖLNDAL

JOBBNYTT
Teknikspecialist Programvara WCDMA
• På enheterna för programvarukonstruktion arbetar vi med distribuerade inbyggda realtidssystem, datakommunikation såsom TCP/IP och
ATM samt hårdvarunära låsningar. Vårt ansvar
omfattar hela utvecklingskedjan från systemlösning till integration. Vi söker nu dig som vill vara
med att ytterligare stärka divisionen inom inbyggd programvara. Redan idag finns en mycket
god kunskap i att systemera, konstruera och verifiera hårdvarunära programvara för mobiltelefonsystem.
Ditt arbete som teknikspecialist kommer att inrikta sig dels på att studera ny teknik och nya metoder, dels på arbete i projekt framför allt i inledningsskedet, för att tillsammans med kund och
uppdragsgivare systemera en bra mjukvarulösning.
Du bör vara civil- eller högskoleingenjör med
mycket god kunskap och erfarenhet inom området samt ha förmågan att delge dina kunskaper
till andra.
Kontakta: Björn Håkansson, 031-747 6822,
bjom.hakansson@emw.ericsson.se, Klas Bengtsson, 031-747 3888, klas.bengtsson@emw.ericsson.se. Ansökan: Teknikspecialist-Programvara
WCDMA, ref nr 00-087, Ericsson Microwave
Systems AB, Personal och Organisation, 431 84
MÖLNDAL, jobs@emw.ericsson.se.

Kontakta: Björn Håkansson, 031-747 6822,
bjom.hakansson, Klas Bengtsson, 031-747 3888,
klas.bengtsson@emw.ericsson.se. Ansökan: Programvarukonstruktör, ref nr 00-086, Ericsson
Microwave Systems AB, Personal och Organisation, 431 84 MÖLNDAL, jobs@emw.ericsson.se.

Systemkarakteristik
O&M Systemkonstruktion
Placering i Kista.

Mjukvaruarkitektur
Systemdesign av
realtidssystem
Kontaktperson: Martin Schmekel, tfn 08-757
2596, e-mail: martin.schmekel@era.ericsson.se

Simulatorutveckling

Mätsystemkonstruktör
• Du kommer att bli teknisk informationslänk
mellan konstruktion och produktion. Du kommer
även att ingå i framtidens projekt för att säkerställa en god producerbarhet hos de nya produkterna.
Som du märker är det ett brett tekniskt ansvarsområde, så här får du chansen att successivt utvecklas mot dessa. Du bör ha förmågan att hålla
många bollar i luften, utan att tappa fokus. Din
sociala förmåga värdesätts, därför bör du ha en
stor vilja att dela med dig av din kunskap till
andra. Du är troligen högskoleingenjör med inriktning mot elektronik.

Trafik Systemkonstruktion
Radio & Radionät
Systemkonstruktion

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
MÖLNDAL

Simulering
Metoder och Verktyg

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
MÖLNDAL

Kontaktperson: Lars Borg, tfn 08-757 2236, email: lars.borg@era.ericsson.se

Divisionen för WCDMA- och PDC-produkter utvecklar basstationertilltredje generationens mobiltelefonsystem. Systemet, som är bredbandigt
möjliggör tjänster såsom överföring av rörliga
bilder, nätsurfning med upp till 400 kbit/s och en
bättre talkvalitet än CSM. Vår kund planerar att
ha världens första system i kommersiell drift redan nästa år. För att lyckas behöver vi bli fler!

produktions- och provningstekniker inom vårt
verksamhetsområde.

Kontakta: Peter Jarlsby, 031-747 1424, peter.jarlsby@emw.ericsson.se, Lars Emanuelsson, 031747 3503,
lars.m.emanuelsson@emw.ericsson.se. Ansökan:
MÄTSYSTEMSKONSTRUKTÖR, REF NR 00-095,
Ericsson Microwave Systems AB, Personal och
Organisation, 431 84 Mölndal

Placering i Luleå/Skellefteå
Kontaktperson: Mikael Sundberg, tfn 0920202737, e-mail: mikael.sundberg@epl.ericsson.se

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimm

Divisionen för WCDMA- och PDC-produkter utvecklar basstationertilltredje generationens mo- WCDMA - Programvarutest
biltelefonsystem. Systemet, som är bredbandigt • Vi erbjuder dig att arbeta med nya tekniskt
möjliggör tjänster såsom överföring av rörliga
avancerade produkter i projekt som kommer att
bilder, nätsurfning med upp till 400 kbit/s och en utgöra Ericssons framtida bas för mobiltelefonbättre talkvalitet än GSM. Vår kund planerar att
system. Då utvecklingen sker i nära samarbete
ha världens första system i kommersiell drift re- med andra utvecklingscentra i Sverige, Tyskland,
dan nästa är.
Holland och Japan får du möjlighet att utveckla
ditt kontaktnät inom Ericsson.
Programvarukonstruktör
Du skall tycka om att jobba i snabba kundnära
projekt där samarbetsförmåga, egna initiativ och
• För att lyckas behöver vi bli fler! Vi erbjuder dig
kreativitet är viktiga faktorer.
att arbeta med nya tekniskt avancerade produkPå enheterna för programvarukonstruktion arter i projekt som kommer att utgöra Ericssons
betar vi med distribuerade inbyggda realtidsframtida bas för mobiltelefonsystem. Då utvecksystem, datakommunikation såsomTCP/IPoch
lingen sker i nära samarbete med andra utveckATM samt hårdvarunära lösningar. Vårt ansvar
lingscentra i Sverige, Tyskland, Holland och Japan
omfattar hela utvecklingskedjan från systemlösfår du möjlighet att utveckla ditt kontaktnät inom
ning till integration. För att kunna möta marknaEricsson.
dens ökade tidskrav och höja produktkvaliteten
Du skall tycka om att jobba i snabba kundnära
behöver vi förstärka vår testverksamhet
projekt där samarbetsförmåga, egna initiativ och
Vi söker dig som är intresserad av att lära sig
kreativitet är viktiga faktorer.
helheten och jobba brett över många teknikomPå enheterna för programvarukonstruktion arråden. Du kommer arbeta med integration och
betar vi med distribuerade inbyggda realtidstest av programvara men även av hårdvara och
system, datakommunikation såsom TCP/IP och
signalbehandlingsfunktioner.
ATM samt hårdvarunära lösningar. Vårt ansvar
omfattar hela utvecklingskedjan från systemlösning till integration.
Vi söker Dig som vill vara med och utveckla
programvara på antingen detaljnivå eller mer
övergripande. Arbetet bedrivs i små grupper i nära samarbete med utvecklingsenheter med skilda
teknikinriktningar.
Du skall vara intresserad av realtidssystem eller
hårdvarunära programmering och gärna ha kunskap i till exempel signalbehandling, telekommunikation och objektorienterad utveckling.

Generell
systemkonstruktion

KONTAKTEN NR 8 2000

Ansökan: CSM växer + (det jobb du är intr av)
Ericsson Radio Systems AB, LR/HS la Pettersson,
164 80 STOCKHOLM,
ingegard.pettersson@era.ericsson.se.

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB,
SUNDBYBERG, PEWL WIRELESS LAN SYSTEMS

Ericsson Microwave System AB ansvarar inom
Ericsson för försvarselektronik och mikrovågskommunikation samt är centrum för Ericssons
forskning och utveckling inom mikrovågsteknik
och höghastighetselektronik.
Divisionen utvecklar och marknadsför markbaserade radarsystem för luftvärn och övervakning,
marina spaningssystem samt artillerilokaliseringssystem. Enheten för Radarsystem har det totala systemansvaret för de produkter vi utvecklar.
Vi ansvarar mot kunden för kravdefinition och
systemverifiering av dessa produkter.

Systemintegratör/
verifiering

Just nu pågår i full fart utveckling av produkter
enligt en ny världsstandard - HiperlANl - för
höghastighets-LAN med datatakter upp till 54
Mbit/s. HiperLAN2 möjliggör trådlös access och
mobilitet i publika miljöer, på kontoret och utgör
en viktig del av framtidens hemmanät dar TV-,
video- och PC-sladdar är ersatta av radiovågor.

• På Enheten för Radarsystem kommer du i första hand att arbeta med integration och verifiering
av avancerade radarsystem. Arbetet genomförs i
projektteam med erfarna systemverifierare. Du
kommer i nära kontakt med både kundrepresentanter och konstruktörer. Slutverifiering genomförs ofta hos kund vilket kan medföra en del reHiperLAN2 kommer att vara en av flera möjli- sor inom och utom landet
ga accesser i framtidens mobila nät Läs mer på
Enheten ansvarar också för service och undervår hemsida http://www.ericsson.se/wlan/.
håll hos kund av ovan nämnda radarsystem. SerVi är en produktenhet inom Ericsson med an- viceuppdragen är en integrerad del i vårt arbete,
svar att standardisera, utveckla, producera och vilket innebär att Du som systemverifierare även
sälja trådlösa LAN (WLAN). Enheten är fortfaran- får en del av dessa uppdrag.
Enhetens arbetsuppgifter omfattar även utde under uppbyggnad vilket ger dig möjligheter
att påverka organisationen och dina arbetsupp- veckling av testmetoder, testutrustningar och progifter. Vi försöker att kombinera det lilla företa- gramvara för utvärdering och analys av mätdata.
gets arbetssätt med det stora företagets resurser. Du skall ha ett brett tekniskt kunnande, gärna
Är du intresserad av att jobba i teknikens framintresse för radar och luftvärnssystem samt vara
kant med IP och LAN i kombination med radioutåtriktad. Du bör ha tekniskt utbildning motsvaaccess och mobilitet i en internationell miljö så
rande högskoleingenjör och om du tidigare arbehar vi det perfekta jobbet för dig.
tat med integration och provning är det en klar
merit

Windows-programmerare

• Vi söker en person för att ta fram applikationer
under Microsoft Windows. Arbetet går ut på att
Kontakta: Björn Håkansson, 031-747 6822,
på egen hand ta fram applikationer, konfigurabjom.hakansson@emw.ericsson.se, Klas Bengtstionsverktyg och snygga installations-program för
son, 031-747 3888, klas.bengtsson@emw.ericsvåra trådlösa LAN-kort Du kommer själv att få ta
son.se. Ansökan: WCDMA-Programvarutest ref nr
ansvar för alla utvecklingssteg från insamlandet
00-088, Ericsson Microwave Systems AB, Persoav kundkrav, design, implementation och test
nal och Organisation, 431 84 MÖLNDAL,
Jobbet kan komma att innebära kontakter med
jobs@emw.ericsson.se.
designers på Microsoft.
För att klara jobbet bör du ha arbetat en tid
med C-programmering. Tidigare erfarenhet av ViERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
sual Studio, InstallShield, winhelp och Win32
APIer är meriterande. Ett kul jobb för dig som vill
Vill du jobba med en produkt där dina idéer kan
användas av miljontals människor världen över börja programmera i Windows.
redan imorgon?De idéer och produkter vi utvecklar används dagligen av miljontals CSM använKontakta: Martin Rinman, 08-585 34644, mardare i såväl Sverige som hela världen. GSM väx- tin. rinman@era.ericsson.se. Ansökan: Windowser idag kraftigt i antal abonnenter och inom
programmerare, Ericsson Business Networks AB,
Ericsson styr och bidrar vi till dennatillväxtgeEBC HR-Helpdesk Kristina Holm, 131 89 Stocknom att kontinuerligttillförany teknik.
holm, kristina.holm@ebcericsson.se.

Kontakta: Anders Perleroth, 031-747 3279, anders.perleroth@emw.ericsson.se, Claes Warholm,
031-747 1700, claes.warholm@emw.ericsson.se.
Ansökan: SYSTEMINTEGRATÖR/VERIFIERINGSING. REF NR 00-096, Ericsson Microwave
Systems AB, Personal och Organisation, 431 84
Mölndal

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Produktenheten för Bredbandiga Radionät (Product Unit Wideband Radio Networks, PU-WRN)
utvecklar nya system och produkter för tredje generationens radio access nät Systemen bygger
på bredbandig CDMA (WCDMA) radioteknologi.
Produktenheten är placerad i Kista, Stockholm.

Systemerare
Ref nr: R/H1520

• Du kommer att systemera hårdvara, bussarkiNu öppnar sig nya möjligheter för GSM som
tekturer och realtids- mjukvara. Systemeringen
kommer att bli det första mobila systemet för
innbär kravnedbrytning och designspecificering.
multimedia. Inför detta accelererar vi vår utveck- ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB.
För mjukvarudelarna arbetar vi i ObjectTime. ToMÖLNDAL
ling inom områden som Data Com, bredband,
Divisionen för WCDMA- och PDC-produkter uttalt behöver vi ca 5 personer till denna sektion.
vecklar basstationertilltredje generationens mo- TCP/IP, Network Operation samt migration till Ericsson Microwave System AB ansvarar inom
Din viktigaste uppgift är att funktionsallokera,
biltelefonsystem. Systemet, som är bredbandigt olika standarder.
Ericsson för försvarselektronik och mikrovågs- kravställa och specificera ingående delar i delmöjliggör tjänster såsom överföring av rörliga
I GSM-systemet är basstationen den i särklass kommunikation samt är centrum för Ericssons
systemen. Vidare föreslå lösningar och göra kostbilder, nätsurfning med upp till 400 kbit/s och en mest sålda produkten och även den produkt som forskning och utveckling inom mikrovågsteknik
nadsberäkningar.
bättre talkvalitet än CSM. Vår kund planerar att
har den största teknikbredden. Den innefattar t och höghastighetselektronik.
Du bör ha erfarenhet av realtidssystem, microha världens första system i kommersiell drift reex radio, signalbehandling, paket- och bredVi är enkonstruktionsenhet och arbetar som en controlers, inbyggda system (embedded
dan nästa år.
bandstransmission, processorplattformar, kraft- teknisk enhet mellan konstruktion och produksystems). Arbetet innebär mycket kontakt med
För att lyckas behöver vi bli fler! Vi erbjuder dig och klimatsystem.
tion, vi arbetar med konstruktion av mätsystem våra designcenters i Sverige, Finland, Tyskland
att arbeta med nya tekniskt avancerade produkoch Holland.
Vi inom Base Station System Features i Kista till i första hand försvarselektronikprodukter.
ter i projekt som kommer att utgöra Ericssons
utvecklar applikationer i basstationen för att möVår verksamhet spänner över följande områframtida bas för mobiltelefonsystem. Då utveck- ta framtidens krav med nya lösningar för GSM.
den; Nykonstruktion av mätsystem samt att age- Test och verifiering
lingen sker i nära samarbete med andra utveckVi söker nu medarbetaretillföljande verksam- ra som objektledare; Konstruktionsunderhåll/förlingscentra i Sverige, Tyskland, Holland och JaRefnr:R/HI521
valtning samt modifiering av befintliga mätpan får du möjlighet att utveckla ditt kontaktnät hetsområden:
system; Driva teknik- och testutveckling inom
• Du kommer att arbeta med test och verifiering
inom Ericsson.
produktion; Verka för kompetensutveckling av av hårdvara och delsystemen RBS control och TiERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
MÖLNDAL
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ming and Sync. Arbetet ger goda möjligheter till
lära sig hela systemet
Du kommer att tillhöra avdelningen för systemering och kommer att testa och verifiera helhetslösningar bestående av ingående hård- och
mjukvara. Arbetet innefattar såväl specificering
som genomförande av verifiering. Stor vikt läggs
vid att automatisera testern så specificering och
design (SW & HW) av testutrustning ingår.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av likande arbete. Gärna design- erfarenhet och vana av att arbeta i UNIXmiljö och/eller ClearCase. Arbetet innebär mycket kontakt med våra designcenters i
Sverige, Finland, Tyskland och Holland.
Kontakta: Leif G. Jansson, Tel 08-757 18 35,
leif.g.jansson@era.ericsson.se. Ansökan: Systemerare & Test och verifiering + ref nr, Ericsson Radio
Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger Holmgren, 164
80 STOCKHOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Z/SV/M är en del av den avdelning som kommer
att jobba med acceptans verifiering av UMTS,
med placering i Kista. Vi ansvarar bl a för drift &
underhållssystem (O&M) samt själva uppbyggnaden av en komplett UMTS miljö.

Systemingenjör
• VI är redan idag ett antal personer som jobbar
heltid med de Drift & Underhållssystem som
kommer att ingå i Ericssons UMTS lösning. Men
vi behöver bli fler, så därför söker vi nu ytterligare
en systemingenjör till vår grupp.
Du kommer främst att jobba med en GSM OSS,
men även de andra systemen kan bli aktuella framöver (NMS, RANOS, PASOS och CNOS). Dina
huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bli koordinering av drift & underhållssystemen, driftsättning, underhåll och verifiering.
Vi förutsätter att du är minst högskoleingenjör
med bra kunskaper i engelska. Tidigare erfarenhet av OSS och/eller databaskunskaper är meriterande. Utöver detta ser vi gärna att du är intresserad av datakommunikation samt är företagsam/drivande.
Vi kan erbjuda ett intressant jobb i teknikens
framkant med stora möjligheter till utveckling

och utbildning. Avdelningen håller för närvarande
på att bygga upp verksamheten för acceptans av
UMTS, och på sikt kommer vi att ställas inför nya
spännande utmaningar.
Kontakta: Björn Wesström, 08-404 76 63,
bjorn.wesstrom@era.ericsson.se, Bruno
Sahlström, 08-404 58 41,
bruno.sahlstrom@era.ericsson.se. Ansökan: O&M
Systemingenjör, IN005, Ericsson Radio Systems
AB, Z/HS Ann Beer, 164 80 STOCKHOLM, ann.beer@era.ericsson.se.

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
MÖLNDAL
Ericsson Microwave Systems AB ansvarar inom
Ericsson för försvarselektronik och mikrovågskommunikation samt är centrum för Ericssons
forskning och utveckling inom mikrovågsteknik
och höghastighetselektronik.
Ericsson Microwave Systems AB spelar en viktig roll vad gäller svenska försvarets framtida inriktning. Stort fokus i denna omriktning, ligger på
informauonsövertag, där sensorer, kommunikations- och informationssystem kommer spela en
avgörande roll.
Inom enheten för kommunikations- och informationssystem, arbetar vi just med denna teknik.
Bl a ser vipa möjligheterna att, tillsammans med
försvaret, utveckla ett högteknologiskt försvar,
baserat på modern telekommunikationsteknik, i
kombination med moderna lednings- och övervakningssystem.
I de produkter som vi konstruerar för radarprojekten utgör inköpta produkter en stor del av
maskin- och programvaran, exempelvis processor- och kommunikationskort, grafik- och presentationssystem, nätverksutrustning, operativsystem och drivers.

Bassystemkonstruktör
• ArbetsuppgiftenDina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta:identrfiering av nya
produkter och leverantörerspecificering och kravställning på inköpta och underkontrakterade produktersystemkonstruktion hårdvara, integration
av produkterinförande av nya datorplattformar
Vi söker dig som är utåtriktad och har lätt att
arbeta såväl självständigt som i grupp. Utlandsre-

sor kommer att bli aktuellt, goda kunskaper i
engelska är därför ett krav. Tidigare erfarenhet av
realtids-, telekommunikations-, och/eller VMEsystem är meriterande. Du bör ha högskoleutbildning med data- eller elektronikinriktning.
Kontakta: Tobias Persson, 031-747 3971, tobias.persson@emw.ericsson.se. Ansökan: Bassystemkonstruktör, ref nr 00-119, Ericsson
Microwave Systems AB, Personal och Organisation, 431 84 Mölndal, jobs@emw.ericsson.se.

Kontakta: Hans Larland, 031-747 4267, hans.larland@emw.ericsson.se. Ansökan: INDUSTRALISERINGSINGENJÖR/SYSTEMPROVARE FLYGRADARPRODUKTION, ref nr 00-120, Ericsson
Microwave Systems AB, Personal och Organisation, 431 84 Mölndal, jobs@emw.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

PEN - Utvecklingsansvarig

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
MÖLNDAL
Ericsson Microwave Systems AB ansvarar inom
Ericsson för försvarselektronik och mikrovågskommunikation samt år centrum för Ericssons
forskning och utveckling inom mikrovågsteknik
och höghastighetselektronik. Inom flygradarproduktion arbetar vi med de mest avancerade
flygradarsystemen som finns i världen. Dessa
system är under ständig utvärdering och utveckling.

Industraliseringsingenjör/
system prova re
flygradarproduktion
• Dina uppgifter blir att arbeta med elektrisk verifiering/provning av system och delsystem i produktionsfasen. Jobbet innebär även att ta fram
testutrustning och instruktioner för provning. Då
våra projekt är mycket utvecklingsinriktade innebär arbetet ett nära samarbete med våra konstruktions- och verifieringsenheter.
För att vara lämplig för arbetet tror vi att du är
högskoleingenjör eller erfaren gymnasieingenjör
inom elektronik- och mikrovågsområdet. Vi ser
gärna att du har arbetat med elektriska mätinstrument eller har annan relevant erfarenhet Erfarenhet av Unix samt goda kunskaper i engelska,
ser vi som meriterande.
Som personliga egenskaper bör du vara målinriktad, ha hög drivkraft, vara initiativrik, flexibel
och förmåga att dela med dig av samt ta ansvar
för eget och andras arbete inom gruppen. Jobbet
är mycket omväxlande och ger goda möjligheter
till vidareutveckling.

• Till vår Bluetooth-organisation i Lund söker vi
en utvecklingsansvarig för PEN. Ericsson har i samarbete med Anoto, som är en del av C-tech, utvecklat en revolutionerande teknik för att överföra skriven text från papper till digital form i samma ögonblick som texten skrivs. Eftersom pappret kan betrakas som intelligent kan man dessutom skapa en mängd nya applikationer. Pennan
kopplas till telefonen via Bluetooth och vidare till
någon tjänst på Internet via GSM/GPRS eller något 3G system.
Vi söker en person som kan ta ansvaret för utvecklings-verksamheten dvs utveckling av penna,
koppling mot telefon, dataöverföring end-to-end
och tjänsteutveckling på Internet. Ditt arbete
kommer att ske i nära samarbete med Anoto och
kortsiktigt med ett litet team från Ericsson. Vi ser
dock att denna produkt kan skapa möjligheter för
många goda nya affärer och som följd en utökad
organisation.
Din bakgrund är en civilingenjörsutbildning
med ett antal års erfarenhet inom området. Du
måste förstå Internet och har god kunskap av
kopplingen/snitten mot Ericsson telefoner. Engelska behärskar du i tal och skrift.
Kontakta: Örjan Johansson, 046-19 41 65, orjan.johansson@ecs.ericsson.se. Ansökan: PENUtvecklingsansvarig - GH 00:528, Ericsson Mobile Communications AB, Personalenheten, 221 83
LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.

Produkt/affärs-ansvarig
för PEN
• Vi söker en handlingskraftig strateg och ledare
som självständigt kan ansvara för att produkten
och tjänsterna kring pennan och det digitala

Would you like to work with the latest
in GSM, Voice over IP and Internet?
Our customer's interest in GSM on the Net is growing,
and so are we!
Would you like to take part in creating a new com-

Integration and Verification
Do any of these profiles match yours?

be handling the deliveries to and from Integration
and Verification.

• Experienced at building and configuring LAN

Interested?

networks, and understands the various network

Lena Furehed, tel 08-404 2 4 5 1 ,

Give yourself the chance to participate in and lead

components, such as TCP/IP, H . 3 2 3 , routers, fire-

e-mail: lena.furehed@era.ericsson.se

the development of a winning concept that com-

walls, and network security.

Åsa Boklund, tel 08-404 8 4 4 3 ,

bines the biggest and the best in communication:

• Experienced in integration or function and sys-

e-mail: asa.boklund@era.ericsson.se

GSM and the Internet.

tem test of GSM, other telecom systems or com-

Steen Jängnemyr, tel 08-422 2002,

munication system?

You will work in an international environ-

Please contact us

today!

puter networks.

email: steen.jangnemyr@era.ericsson.se

ment, focused on business-oriented thinking and

• Experienced in test tools such as protocol ana-

Michael Schahine, tel 08-757 5810,

the latest in technological development.

lyzers for the GSM and IP network. Examples of

email: michael.schahine@era.ericsson.se

the tools used are MGTS, TSS2000 and sniffers.

Or send your application

nization. We are responsible for the development

• An experienced system test Project Manager for

Ericsson Radio Systems, NA/ERA/LRG/N,

and the marketing of a new telecommunications

leading a team of testers in lab environment.

S-131 89 Stockholm,

solution for the office. The technology is based on

• A customer focused Project Manager for coordi-

email: cecilia.jettel@era.ericsson.se

GSM and IP, with focus on VoIP (Voice over IP),

nating beta installations and evaluations at selec-

multimedia and Internet technology.

ted customer sites.

We are a newly established development orga-

to:

"GSM on the Net" is a total solution that will
replace today's office solutions and handle all
enterprise communication needs. The office IP

Administration
We're looking for a team member who will be responsible

network will be used for the transmission of

for the administration of deliveries and trouble reports.

speech, data and video conferencing.

• You are fast and service-minded. Your trouble

"GSM on the net" is based on H . 3 2 3 , a standard for multimedia communication over a data-

report administration tool will be Clear Quest, a
Windows-based program.

packet network, through which we reach our sys-

• You are interested in improving our trouble-

tem via PC/Multimedia terminals, GSM or IP

reports handling process.

telephones.

• You are a person with attention to detail who will

Make yourself heard.
ERICSSON
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talad och skriven engelska är ett krav, andra språk
en merit

pappret ur ett Ericssonperspektiv utvecklas som
affärskoncept. Din yrkesmässiga profil innerhåller
mångårig erfarenhet av teknik och affärer. Du har
tydliga ledaregenskaper, är drivande och har god
kommunikativ förmåga. Engelska behärskar du i
tal och skrift
Kontakta: Örjan Johansson, 046-19 41 65, orjan.johansson@ecs.ericsson.se. Ansökan: PENProdukt/Affärsansvarig - GH 00:527, Ericsson
Mobile Communications ABPersonalenheten,
221 83 LUND, personalenheten@ecs.erks
son.se.

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB, NACKA
STRAND

Kontakta: Tommy Svensson, +46 8 404 2842,
tommy.r.svensson@era.ericsson.se, Kicki Thomér,
+46 8 508 77968,
kristina.thomér@era.ericsson.se. Ansökan: Tool
Manager - GPD/L, Ericsson Radio Systems AB,
SG/ERA/GH Anna Häger, 164 80 STOCKHOLM,
anna.hager@era.ericsson.se.

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB, NACKA
STRAND
Business Unit Enterprise Systems goes indirect
with our products aimed for the Enterprise market, which means we will sell our products and
services through partners and distributors. Product Unit Enterprise Services is responsible for
securing the Ericsson brand name by certifying
and supporting our service partners, called Authorised Service Providers (ASP). To do this we
need to implement a global certification program.

Business Unit Enterprise Systems goes indirect
with Ericsson products aimed for the Enterprise
market, which means we will sell our products
and services through partners and distributors.
Product Unit Enterprise Services is responsible
for securing the Ericsson brand name by certifying and supporting our service partners, called Global Service Certification
Authorised Service Providers (ASP). To do this we
Management
are implementing a global certification program.
• Do you want to be part of the implementation
of this program? We want you who can be reGlobal ASP tools/database
sponsible for the execution of the certification
management
program and also take responsibility on a global
basis. We must ensure that our customers all
• Do you want to be part of the implementation
over the world get the same professional service
of this program? You will be in charge of tools
delivered in all countries.
and databases, in order to help, develop and maYou must also be able to see opportunities for
nage the ASP organization. You will be responsibimprovements so that the program continuously
le for the infrastructure part of the program. You
develops. You will be part of the HQ function
will be in charge of tools and databases, in order
within Product Unit Enterprise Services in Nacka
to help, develop and manage the ASP organizaworking in a small team of 3-4 people handling
tion. You must also be able to see opportunities
the total certification program.
for improvements so that the program continuIncluded in your work will be to: handle and
ously develops.
develop audit personnel placed in the Regional
You will be part of the HQ function within ProSupport Centers on a task management basisparduct Unit Enterprise Services in Nacka working in
ticipate in certifications around the worldhave rea small team of 3-4 people handling the total
gular contact with the regionsinclude new procertification program
ducts into the programinclude new service proviIncluded in your job will be toBuild the infraders in the programbe the coordinator for global
structure around the certification program. Have
ASP'sverify service readiness plans.
regular contact with the regions. Make sure the
We need you with good knowledge and expeadministration and reporting works ok. Follow up
rience from service. You should also have negotiperformance figures and customer satisfaction.
ation skills, good communication skills in English,
Participate in certifications around the world. We
financial understanding and understand the
need you with good knowledge and experience
Ericsson strategic plan and service vision for partfrom service and databases. You should also haners.
ve negotiation skills, good communication skills
The job includes a lot of opportunities to travel
in English,financial/operationalunderstanding
around the world. Most important is that your
and understand the Ericsson strategic plan and
heart is burning for service and that you always
service vision for partners.
think customer.
The job includes a lot of opportunities to travel
around the world. Most important is that your
heart is burning for service and that you always
think customer.
Contact: Bjarne Egeland, +46-8-4221213, bjarne.egeland@ebcericsson.se, Göran Carlsson, Human Resources, +46-8-4220883, goran.cartsson@ebcericsson.se. Ansökan: Global ASP
tools/database management, Ericsson Business
Networks AB, NA/EBC/BEES/HR Kristina Holm,
S-131 89 Stockholm. HR.Helpdesk@ebcericsson.se.

Contact: Bjarne Egeland. +46-8-4221213, bjarne.egeland@ebcericsson.se, Göran Carlsson,
+46-8-4220883, goran.carlsson@ebcericsson.se.
Ansökan: Global Service Certification Management Ericsson Business Networks AB,
NA/EBC/BEES/HR Kristina Holm, S-131 89 Stockholm, HR.Helpdesk@ebcericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. SUNDBYBERG

Project Logisticians

• As a Project Logistician you will be responsible
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA
for coordinating complete deliveries of AXE
Established in June 1999, Ericsson Services is thesystems to the Local Companies and our Direct
new name for service excellence within Ericsson, Markets. These deliveries will include elements
a Business Unit in the Network Operators t Ser such as pre-loaded software and implementation
services. We are looking for people who are inwee Providers segment
terested in working with our new supply procesEricsson Services combines the best elements ses and who can execute complex site project
of OS's tervke unit network to create a single
deliveries to our customers throughout the
focused organization. The result - a dynamic re- world.
source which aims to build on our impressive sales growth and maximize business opportunities You ideally have a strong working background
well into the new millennium. To find out more in logistics.
about this new force in service solutions please Knowledge of project management methods
visit our website at httpS/ericssonservices.erks- (e.g. PROPS) is a plus. You are enthusiastic,
customer focused, communicative, and have an
sonse/
open mind to new ideas and cultures. You
should be prepared to work independently, to
Tool Manager
push for new ideas and to travel. We deal with
• Till Practice Area Unit Network Planning and
many Market Units in all parts of the world, theNetwork Performance Inprovement söker vi en
refore fluency in both written and spoken English
Tool Manager att ansvara for i första hand ett
is a pre-requisite.
kunskapsverktyg for vira nätplaneringskonsulter
och -ingenjörer som finns spridda över hela värlContact: Madeleine Fries, North Europé, phone +
den. Det befintliga verktyget är baserat på Lotus
46 8 404 35 06, madeleine.fries@era.ericsson.se,
Notes med webgrinssnitt Ansvar för några
Robert Kuba, South Europe, phone +46 8 757 34
mindre applikationer ingår också.
93, robertkuba@era.encsson.se, Sean Bowie,
Arbetet innebår att ta fram strategier för verktyAsia-Pacific, phone+46 8 764 16 41,
get, driva user board for att få in krav mot verktysean bowie@era.ericsson.se, Karl Olov Lindroth,
get handla upp drift och design samt ansvara för
North A South America, phone +46 8 757 21 10,
koordinering med andra enheter inom ansvarkarl.olov.lindroth@era.ericsson.se, Fredrik Westersområdet Som Tool Manager har du kontakter
ståhl, China, phone +46 8 404 92 03.
med Ericssons dotterbolag över hela vidden och
fredrik.westerstahl@era.ericsson.se. Application:
tjänsten innebar en del resor. Tjänsten är placePROJECT LOGISTICIANS, Ericsson Radio Systems
rad i Kista.
AB, LV/HS Kerstin Alm blad, 164 80 STOCKHOLM,
VI tror att du Sr civilingenjör, data, fysik eder
kerstin.almblad@era.eric5Son.
elektroteknik, med flera års erfarenhet av databaser. Erfarenhet av Lotus Notes är en merit God
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Vi arbetar med snäva tidsramar och högt temERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING
Center for Radio Network Control är en enhet in- po, för det mesta i stora och små projekt
Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling och
om Ericsson Radio Systems AB med ca 850 anställda i Linköping och Hässleholm. Grunden för våra mänskliga värderingar. Allt arbete görs i nära
samarbete med produktledning, konstruktionverksamheten är ett komplett produkt- och affärskunnande samt bred kompetens inom områ- senheter och integrations- & verifieringsenheter
inom och utanför Sverige.
det radionätstyrning.
Vi söker dig som är högskoleingenjör eller motInom enheten utvecklas centrala delar i dasvarande och som är positiv, utåtriktad, och drigens ledande smalbandssystem såväl som i
vande.
framtidens bredbandssystem. Vill du ha möjlighet till ett utåtriktat arbete med mycket kundkontakter samtidigt som du har ett ben kvar i tekni- Kontakta: Jeanette Fridberg, +46 8 404 5404,
jeanette.fridberg@era.ericsson.se. Ansökan:
ken?
Systemkonstruktörer - GSM Basstationer, EricsPå OSS Application Design & Services jobbar vi son Radio Systems AB, LR/H la Pettersson, 164
framförallt med utveckling av OSS-applikationer 80 STOCKHOLM, ingegard.pettersson@era.ericssom stöd för bl a radionätsoptimering. För att
son.se.
kunderna som köper våra produkter skall kunna
utnyttja dem fullt ut erbjuder vi också olika tjänster. Det kan t ex vara att hålla workshops runt
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
olika OSS-applikationer, där vipa plats hos kund LUND
hjälper dem att komma igång med användningen av OSS. Det kan också vara att ta fram kunElektronikkonstruktör
danpassningar inom våra applikationer.
• Som elektronikkonstruktör inom basband eller
tillbehörsutveckling jobbar du med analog och
Radionätsoptimering
digital teknik, med brett systemkunnande. Du är
• För arbete med utveckling och leverans av
med och skapar hjärnan i mobiltelefonsystemet.
tjänster söker vi Dig som har: - En hel del erfaNy teknik som ska implementeras är Bluetooth
renhet av OSS eller BSC, t ex från test eller från
wireless technology samt bild- och ljudbehandarbete hos kund. -Intresse för operatörsprocesser
ling för multimedia.
och hur OSS skall användas i sitt sammanhang. Vare sig du arbetar med integrering av nya
'Konsultprofil', dvs att Du är utåtriktad och har
funktioner eller med konstruktion av kommande
lätt för att ta nya människor. -En pedagogisk ådra.
mobiltelefoner är arbetsuppgifterna spännande
- Erfarenhet av arbete nära kund, t ex inom utoch intressanta.
bildning, systemsupport, produktledning eller likVi välkomnar både civil- och högskoleingenjönande. - Möjlighet att resa en del i jobbet
rer som sökande. Du kan vara nyutexaminerad,
Erfarenhet av radionätsoptimering är mycket
ha några eller många års erfarenhet
meriterande. Tag chansen och lämna in en ansökan till ett utåtriktat och utvecklande jobb!
Kontakta: Maria Rydén, 046-19 47 87. Ansökan:
Elektronikkonstruktör - Ref. P027, Ericsson MobiKontakta: Anders Lundin, 013-28 49 47,
le Communications AB, Personalenheten, 221 83
anders.lundin@era.ericsson.se. Ansökan: Ref nr
LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.
00-51, Ericsson Radio Systems AB, LVA/FH, Monica Olovsson, Box 1248, 581 12 LINKÖPING, monica.oiovsson@era.ericsson.se.
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB.
LUND
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Mjukvarukonstruktör

The GSM on the Net system provides a complete • Som mjukvarukonstruktör med ett brett
IP based GSM wireless office communication so- systemkunnande finns det spännande arbetsuplution. The system is an enabler for developing pgifter inom både hårdvarunära realtidsprogramconverged applications combining telephony,
mering och objektorienterad applikationsutveckmobility and data, using all resources available ling. Nya applikationer inom multimedia utmanar
on die office LAN.
din initiativförmåga och uppfinningsrikedom. Du
har möjlighet att växa i takt med den snabba tekIn order to be successful on the market we
nikutvecklingen som vi lever med.
need a development process that allows us to
have a rapid and efficient development of new
Vi välkomnar både civil- och högskoleingenjöfeatures in the system. The development process rer som sökande. Du kan vara nyutexaminerad,
should be model driven with good tool support ha några eller många års erfarenhet
in order to achieve this Today we work with an
adaptation of the RUP process with Rose, DOKontakta: Maria Rydén, 046-19 47 87. Ansökan:
ORS requirement database and Intradoc
Mjukvarukonstruktör - Ref. P029, Ericsson Mobile Communications AB, Personalenheten, 221 83
Process development and
LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.

support engineer
• We need you with an interest in developing
this process and supporting it We do this in interaction with our design centres in Rome, Dallas,
Kista and Nacka.
You probably hold a MSc degree or equivalent
with experience from design or process development
It is merit if you have hands on experience in
Intradoc DOORS, Rose, ClearCase, Java, NT and
other tools/technologies for modern software
development
Contact: Dag Helmfrid , +46 8 7570375, dag.helmtrid@era.ericsson.se, Kenneth Wallstedt, +46
8 7578151, kenneth.wallstedt@era.ericsson.se.
Ansökan: Process development and support
engineer, Ericsson Radio Systems AB, LRG/TS
Monica Blucher, 164 80 Stockholm,
monica.blucher@era.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Radioutveckling
Vill du vara med och arbeta med grundförutsättningen - radion, för Mobile Internet, wireless
LAN och alla andra trådlösa system? Vi utvecklar
radiodelentillvåra framtida mobiltelefoner vilket
innebär att vi bl a arbetar med GSM, EDGE och
Bluetooth wireless technology.
• Vi kan erbjuda dig möjligheten att arbeta med
den absolut senaste tekniken inom mobiltelefoni, de senaste utvecklingsverktygen och mätsystemen. Vi arbetar i små grupper och är med i
hela utvecklingskedjan, från idé till produktion av
den färdiga telefonen.
Vi välkomnar både civil- och högskoleingenjörer som sökande. Du kan vara nyutexaminerad,
ha några eller många års erfarenhet.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA
Vi är ett glatt gäng som vill bli fler och därför sö- Kontakta: Maria Rydén, 046-19 47 87. Ansökan:
ker vi systemingenjörer med inriktning radio som Radio - Ref. P030, Ericsson Mobile Communicavill arbeta med oss och med världens mest fram- tions AB, Personalenheten, 221 83 LUND, persogångsrika basstationer. Radionära systemfrågor nalenheten@ecs.ericsson.se.
och effektiva lösningar för GSM basstationer är
våra gemensamma angelägenheter. Vi arbetar
för att ge våra kunder försprång. De produkter vi ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
ansvarar för exporteras i mycket stora volymer LUND
till ca SO länder i alla världsdelar.

Mekanikutveckling

Systemkonstruktörer GSM Basstationer
• Du kommer att arbeta med- kravställningar på
vira produkter- ta fram lösningar så att de kan realiseras i verkligheten - frågor som kan beröra
hårdvaruarkitektur, mjukvarupåverkan, hårdvarunära mjukvara - fördelning av radioprestanda, - timing och mycket mer Det krävs att du ser till helheten både når det gäller hårdvara och mjukvara.

• Kraven vi arbetar mot är; minst, mest bäst,
snyggast häftigast, och inte minst först Kampen
mot tiden är ständigt närvarande. Mekanikutveckling av mobiltelefoner är en utmaning! I begreppet mekanik inkluderar vi samtliga ingående
delar i telefonen. För detaljer som kontakter, högtalare, mikrofoner och displayer, delar vi ansvaret
med elektronik- och akustikenheterna. Med frontkåpor, tangentbord och bakstycken arbetar vi tillsammans med designenheten och Produktled-

Java-jobb inom WCDMA Radio
Network Management.
Som medarbetare på avdelningen WCDMA Radio
Network Management kommer du att få vara med att
utveckla Java-programvara till en ny driftstödsnod
vars uppgift är att styra och övervaka nyutvecklade
WCDMA basstationer och radionätstyrnoder. Genom
att arbeta med radionätets driftstödsnod kommer att
få en överblick över det nya radionätets funktion och
uppbyggnad. Du får jobba med ett distribuerat system
baserat på Corba, objektorientering, objektorienterade
databaser, webteknologi och kommersiella datorplattformar som NT och Solaris.

GUI-konstruktion och
Användbarhet i Java
Ref nr.RIH 1465
Användargränssnitt är en mycket viktig del av det
vi arbetar med på vår avdelning. Vi konstruerar
nämligen ett driftsstödsystem till Ericssons
WCDMA radionät och där ingår ett flertal GUIn.
Vi söker dig som är intresserad av användbarhet, GUI-konstruktion och GUI style guides för
användargränssnitt baserade på webteknologi.
Erfarenhet av GUI-utveckling, användbarhetsarbete, dominerande style guides, on-line dokumentation och Java är meriterande. Mycket goda kunskaper i engelska är ett krav, eftersom vi ofta jobbar på detta språk

Project Leader Java
Ref nr: R/H1414
Var med som ledare inom Ericssons satsning på
mobilt bredband, genom att bli projektledare för
vårt utvecklingsprojekt med 25 Java-programmerare. Projektet skall konstruera, testa och leverera
tre stora programvarupaket skrivna i Java, med
Corba som distributionsmekanism. Vi tillämpar
inkrementell utveckling och projektdrivning.
Vi letar efter dig som har 2-3 års erfarenhet av
att leda programvaruprojekt. Du bör ha en högskoleutbildning i botten och helst egen erfarenhet
av programvaruutveckling. Det är en fördel om du
har erfarenhet av driftstödsystem, Java och Corba,
men det är inget krav. Din engelska måste var
mycket god eftersom vi arbetar på engelska och allt
skrivet materiaial skall vara på engelska. Arbetsplatsen är i Kista, men enstaka resor till Irland
kan bli aktuella.

Integration och test av
Java-programvara
Ref nr: RIH 1462
Vår sektion utvecklar programvara i Java till ett
driftstödsystem för Ericssons WCDMA radionät.
Vi är ansvariga för 3 delsystem och för delsystemtest av dessa söker vi nu testare, som vill jobba

med integration och test av Javaprogramvara.
Du bör helst ha några års erfarenhet av testarbete och kunskaper inom Java, Corba, Solaris,
ATM-nät, radionät är meriterande. Du kommer
att ingå i ett integrations- och testteam, som jobbar tätt ihop med konstruktionsteamen. Arbetsplatsen ligger i Kista.

O O & Java metodik och verktyg
Ref nr.RIH1470
Är du intresserad av objektorienterad metodik och
verktyg? Vi behöver dig som vill jobba med vår
utvecklingsprocess och våra verktyg för att ta utveckla och testa Javaprogramvara. Vi använder Rational Rose, Soda, JUnit och Framemaker, kopplat till Ericssons traditionella produktstruktur.
Du har troligtvis flera års erfarenhet av objektorienterat konstruktionsarbete inom programvaruområdet. Dessutom är erfarehet av Ericssons
traditionella utvecklingsprocesser, Java och Corba
en merit. Goda kunskaper i engelska är ett krav,
eftersom vi ofta arbetar på detta språk.

Sektionschef programvarukonstruktion i Java
Ref nr: 1466
Vår avdelning är ansvarig för konstruktion av
Javaprogramvara till en driftstödsnod i Ericssons
W C D M A radionät. Vi växer kraftigt varför det
finns behov av att införa nya sektioner för programvarukonstruktion i Java. Som sektionschef
förväntas du utföra traditionellt chefsarbete som
rekrytering, resursplanering och budgetering,
men också aktivt delta i projektarbetet och det
tekniska arbetet.
Du har troligtvis några års erfarenhet av sektionschefsarbete för en programvarusektion. Dessutom är erfarenhet av Java, Corba, drift och
underhåll, radionät, driftstödssystem meriterande. Mycket goda kunskaper i engelska är ett krav,
eftersom vi ofta arbetar på engelska.

Subproject Configuration Manager
Ref nr: RIH1463
Som subproject configuration manager är du
ansvarig för hur vi på sektionen för konstruktion
av en driftstödsnod för WCDMA radionät hanterar våra produkter. Du kommer att jobba mitt i
ett delprojekt med 25 konstruktörer som konstruerar och testar 3 olika delsystem.
Erfarenhet av Ericssons produkthantering är
mycket värdefull för detta jobb, men även kunskaper inom ClearCase är mycket meriterande.
Mycket goda kunskaper i engelska är ett krav,
eftersom vi ofta jobbar på detta språk.

Andra lediga jobb hos oss
se www.osa.nu
Systemarbete O&M (RIH 1345)
CORBA Design Java (RIH 1464)
Expert Java (RIH 1469)
Programvarukonstruktion I Java (RIH 1348)
Verktyg och testmiljöansvarig (RIH 1349)
För m e r information, k o n t a k t a :
Martin Rolf, 08-585 31 418
martin.rolf@era.ericsson.se
V ä l k o m m e n m e d d i n a n s ö k a n till:
Ericsson Radio Systems AB
KI/ERA/R/HS Inger Holmgren
164 80 STOCKHOLM
ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se

ATM function designer
Refnr.RIH 1461
Vår sektion utvecklar programvara i Java till en
driftsstödsnod i Ericssons WCDMA radionät. En
del av de funktioner vi utvecklar omfattar övervakning och styrning av ATM-nät, varför vi söker
dig med erfarenhet av ATM. Du kommer att fl
jobba med funktionell design och med implementering av dessa funktioner i Java.
Du här troligtvis flera års erfarenhet av ATM
och programvarukonstruktion eller systemledning. Kunskaper om ATM Forum specifikationer
för styrning av ATM-nät är meriterande".

Make yourself heard.
ERICSSON

54
ning. Vi konstruerar i plast magnesium och plåt,
och provar ständigt ny teknik, nya material och
ytbehandlingar för att tänja gränserna och skapa
morgondagens mobila produkter.
Vi välkomnar både civil- och högskoleingenjörer som sökande. Du kan vara nyutexaminerad,
ha några eller många års erfarenhet.
Kontakta: Maria Rydén, 046-19 47 87. Ansökan:
Mekanikutveckling - Ref. P031, Ericsson Mobile
Communications AB, Personalenheten, 221 83
LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Objektledare
• Vill Du vara med när 3:e generationens mobiltelefonisystem byggs upp?
Till vår verifieringsenhet behöver vi förstärka
med en objektledare.
Arbetet innebär ansvar för att Ditt objekt (4-6
personer) planerar, dokumenterar, genomför,
samt till viss del automatiserar tester på RBS
systemnivå.
Du som söker ska ha god erfarenhet av verifiering och ett genuint intresse att leda andra i projektarbete. Coda kunskaper i engelska är ett krav.
Kontakta: Erik Forssén, tel 08-764 14 81,
erik.forssen@era.ericsson.se, Heidi Svärd, personal, tel 08-404 95 78,
heidi.svard@era.ericsson.se. Ansökan: Ref nr:
R/H1449, Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se.

JOBBNYTT
är därför en av de snabbast växande teknologi- ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB. NACKA
erna inom telekom idag. Ericsson ser denna tek- STRAND
nik som ett viktigt kärnområde och ökar därför
sin satsning på utveckling och marknadsföring
av optiska nätlösningar och nätkomponenter baserade på WDM-teknik.
• This is the job for you who want to work at the
Vår produktfamilj ERION (ERIcsson Optical
edge of an exciting Enterprise communications
Networking) har redan ett fotfäste på marknaden och vi utvecklar för närvarande bl.a. ett tred- development! The sub-product unit Enterprise
Education, Nacka Training Center, is looking for a
je generationens system som ska klara av att
technical instructor within the competence area
skicka 32 kanaler med 10 Cbit/s vardera över
flera hundra kilometer fiber. För att klara denna of Unified Messaging (OneBox).
As a technical instructor you will be involved in
och framtida utmaningar söker vi nu en:
both developing and running technical advanced
courses. The scope of your work starts with Unified Messaging, but you will also broaden yourself
to other advanced tele- and datacom solutions.
You will work primarily in Nacka Strand, but the
• Som kursutvecklare inom kundutbildning
job also implies training in other Local Companikommer du att ansvara för framtagning och gees or on customers' site, thus travelling to other
nomförande av PU WDM:s kursprodukter. Du
parts of the world. An important part of your job
kommer att leda kursprojekten, i nära samarbete
will be to keep yourself and the equipment
med våra enheterför bl.a. produktdesign, dokuupdated with new releases. You will be welcome
mentation, marknad och supply. Koordinering,
in a team with other technical instructors.
planering, kursutveckling, genomförande och utWe believe that you have a thorough compevärderinghör till dina arbetsuppgifter.
tence in PC, LAN and NT implementation and
Du är högskole/gymansieingenjör alt har en
management e.g., on Microsoft NT platform lebeteendevetenskaplig bakgrund. Du är intressevel. We also want you to have good ability to
rad av att leda och delta i projekt kan se till helcommunicate with other people, and good skills
heten och vara drivande. Erfarenhet från kundutin the English language.
bildning eller multimedia är ett plus dock inget

Instructor to
Enterprise Education
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VERKSAMHETSUTVECKLING
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

LOTS Management Process

Kursutvecklare för
kundutbildning

Operational Development is a small unit
centrally located in BU TDMA System. Our area
of responsibility is to develop, implement and
maintain systems & processes as well as providing strategic support within the areas of organizational and operational development so that
our units can translate strategies into actions.
Our focus is on implementation and our vision is
that whatever we work with is part of the reality
and that the TDMA units are actively using us to
develop their operations.

krav.

• The most important work tasks in this role are
to: process lead with LOTS, coordinate the schedule for business planning within TDMA Systems,
run a network of process leaders.
You should have an academic degree of at
least 3 years. Experience from management position of minimum 2 years. Communication skills
will be very important. In order for you to fit into
and add value to this group, you need to; be eager to learn and improve, have high self-esteem
and self awareness, be willing to take responsibility and be accountable for results and enjoy working in a team.

Kontakta: Colin Williams, 08-719 27 04,
Colin.Williams@etx.ericsson.se, Anita Lindqvist
Personal, 08-681 21 92,
Anita.Lindqvist@etx.ericsson.se. Ansökan: KURSUTVECKLARE FÖR KUNDUTBILDNING, Ericsson
Telecom AB, KK/ETX/W/H Susanne Hellberg, 126
25 STOCKHOLM, Susanne.Hellberg@etxericsson.se.

ERICSSON TELECOM AB. KUNGENS KURVA

Contact: Peter Saers, +46-8-422 1848,
peter.saers@ebcericsson.se, Göran Carlsson, Human Resources, +46-8-422 0883, goran.carlsson@ebc.ericsson.se. Application: INSTRUCTOR
TO ENTERPRISE EDUCATION, Ericsson Business
Networks AB, NA/EBC/BEES/HR Kristina Holm,
131 89 Stockholm,
HR.Helpdesk@ebcericsson.se.

Contact: Magnus Finnström, +46 8 404 3826.
Application: LOTS Management Process, Ericsson
Radio Systems AB, KI/ERA/AH/R HR Helpdesk,
164 80 STOCKHOLM, HR.Helpdesk@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB,
GÖTEBORG

Vi finns i Kista och sysselsätter omkring 800 personer av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson
Behovet av bandbredd inom telekom- och data- ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Radio Access AB. Fabrikens huvudsakliga verkkomtillämpningar ökar ständigt och överträffar
samhet ärtillverkningav radiobasstationer till
ofta de mest aggressivt ställda prognoser. Sättet
mobilnät Kistafabriken förbereder för närvaranatt möta denna utmaning finns inom Optiska
Vår produkt Wireless Packet Platform, WPP, åren
de en produktväxlingtillandra typer av radioNät och WDM (våglängdsmultiplexering). WDM Established in June 1999, Ericsson Services is the
komplex
produkt
med
såväl
egenutvecklad
som
basstationer. Detta innebär mycket stora förändär därför en av de snabbast växande teknologi- new name for service excellence within Ericsson,inköpt härdvara och mjukvara. Den används
erna inom telekom idag. Ericsson ser denna tek- a Business Unit in the Network Operators & Ser- som byggsten i framtagandet av olika mobilda- ringar för fabriken och alla inblandade leveranvice
Providers
segment
Ericsson
Services
combitörer. Nuvarande produkter skall transfereras
nik som ett viktigt kärnområde och ökar därför
tasystem och således är användningsområdena
och nya leverantörer för högvolymproduktion
sin satsning på utveckling och marknadsföring nes the best elements ofSO's service una
många. WPP håller på att lanseras (nu närmast
network
to
create
a
single
focused
growth
and
skall byggas upp.
av optiska nätlösningar och nätkomponenter bainom General Packet Radio Service, GPRS) och
maximize
business
opportunities
well
into
the
serade på WDM-teknik.
new millenium. To find out more about this new intresset är stort Nya användare tillkommer
Vår produktfamilj ER ION (ERIcsson Optical
force in service solutions please visit our websiteståndigt För att hjälpa dem förstå och komma
igång med användandet av WPP behöver de ut- • Vi söker dig som vill vara med och utveckla
Networking) har redan ett fotfäste på marknaat: http://ericssonservices.ericsson.se/
bildning. Utvecklingen av WPP går fort framåt
Kistafabrikens Logistik- och Kvalitetssäkringsproden och vi utvecklar för närvarande bl.a. ett tredAs a key component of Ericsson Services, EricsMålgrupperna är av allt mer varierande slag.
cesser för att möta kundkraven för framtidens raje generationens system som ska klara av att
son Education provides a portfolio of training
Följden blir att det är viktigt att kurserna och
diobasstationer. Du kommer att initiera och leda
skicka 32 kanaler med 10 Cbit/s vardera över
and consultancy solutions for all levels of compe-WPP-användarna ständigt hålls uppdaterade
projekt som syftar till att lyfta Kistafabriken till en
flera hundra kilometer fiber.
tence. Our programme of courses covers busi- och anpassade efter dagens behov.
World Class Manufacturer.
ness planning, marketing, customer care,
Du bör ha en högskoleutbildning med inriktnetwork operation and maintenance, network
ning mot logistik och en god praktisk erfarenhet
• VIII du vara med och ta fram WPP-kurser och
planning and management General telecom is
• Som patentingenjör kommer Du att på ett
av industriell Produktions- och Materialstyrning.
kanske även agera lärare? Eller vill du vara prooffered as well as specialized training and proövergripande sätt få följa den tekniska utvecklingErfarenheter av systemutveckling ur användarperfessional services across all wireless and wirelinejektledare för utbildningsgruppen? Då vill vi att
en på affärsenheten Transmission solutions med
spektivet och kunskaper om det ledningssystem
systems and products in the Ericsson portfolio. du hör av dig till ossl Som medlem av vår utbildinriktning på produktenheten för optiska nät Du
och de MPS-system som används i Ericssons proEricsson Education is committed to providing in- ningsgrupp kommer du vara en del av den kundkommer att ansvara för hanteringen av värdefulla
duktionsmiljö är meriterande. En viss teknisk basnovative and interactive competence solutions, supportsektion som finns för WPP. Den består
tekniska uppfinningar från idé till patent I Dina
kunskap om RBS är värdefull. Vi förutsätter också
förutom av utbildningsgruppen av en helpdeskwhich exceed our customer expectations
arbetsuppgifter ingår bl a att planera och koordiatt du behärskar engelska väl, i tal och skrift Som
grupp, en felrapportmottagningsgrupp, ett antal
nera arbetet med uppfinnare, beställare (manaperson är du analytiker med god förmåga att
WPP systemexperter samt en sektionschef.
gement) och patentombud. 'Du är spindeln i nästrukturera komplexa processer. Du är en målin• First and foremost you will, in cooperation
tet som säkerställer att Ericsson får ett adekvat
riktad problemlösare med god förmåga att komwith market units, co-ordinate and offer training
patentskydd på ideér som uppstår på produktenKontakta: Rikard Pettersson, 031-747 15 34 eller
municera och samarbeta med medarbetare på
for Ericsson's Customers. Towards certain custoheten. Du kommer att utvärdera och bedöma
070-987 15 34,
olika nivåer. Du ser behovet och har förmågan att
mers the work is run in project form where you
möjligheterna att ta patent på nya ideér. DessuRikard.Pettersson@etx.ericsson.se. Ansökan: Utdokumentera och sälja resultatet av ditt arbete.
will be co-operating with a Solution Manager
tom kommer Du att fungera som patentspecialist
bildare
from our training center and a Sales Manager
i F&U-projekt.
from our regional office.
Kontakta: Richard Hessler, 08-508 776 17, PerDu är en utåtriktad ingenjör med bred teknisk
You have to be business oriented and have an
Gunnar Nyström, personal, 08-764 15 39. Ansökompetens inom telekommunikation, datakomoverall knowledge of Ericsson's technology. Expekan: Verksamhetsutvecklare Supply - Produktion,
munikation och elektronik samt besitter förmårience from training and/or training administra• The GPRS market introduction will be done
Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Personal,
gan att sätta Dig in i nya teknikområden.
tion is considered as additional qualification.
world wide with several FOAs and customers. In
Box 11, 164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se.
Tidigare patentarbete i industrin, patentverket
parallel with the GPRS WPP market introduction
eller patentombudssidan är meriterande, men inwe are working with several development proContact: Helena Ahlgren, +46 8 764 1153, heleget krav.
jects, some with the goal to improve WPP itself'
na.ahlgren@era.ericsson.se, Mona Kojzar, +46 8
Språkintresse samt förmåga att uttrycka sig i
and others with the goal to create other comple404 3610, mona.kojzar@era.ericsson.se. Applicaskrift på både svenska och engelska ser vi som
te Ericsson data communication systems. This is
tion: CO-ORDINATOR
något grundläggande. Som person har Du lätt för
putting very tough demands on the support and
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING
att samarbeta med andra samt är kreativ och
maintenance of WPP. As 1 out of 2 WPP teachers
nyfiken.
you
are
responsible
for
developing,
maintaining
• You will be responsible for the planning of
and lecturing WPP courses for the WPP users.
course events as well as the booking of students,
Kontakta: Katarina Wendin, 08-719 93 602, KaPå enheten Ericsson Radio Systems AB i LinköYou will build up contacts with several different
classrooms and instructors. You will be the first
tarina.Wendin@etx.ericsson.se, Ulf Silvergran, 08ping utvecklar och levererar vi mobiltelefoniWPP users both within Sweden and abroad. You
contact for our customers and answer questions
719 66 71, Ulf.Sirvergran@etx.ericssons.e, 08-719
system för bl a GSM. Inom ramen för World Class
will participate in creating new WPP courses and
daily both by phone and mail.
66 71, 08-681 2192, Anita.Lindqvistgetx.ericsSupply programmet finns enheten Flow Control
maintain the existing ones. It is important that
Excellent English skills are required for these
son.se Ansökan: PATENT1NGENJÖR, Ericsson TeleCenter (FC). Enheten ansvarar idag för att effekyou stay up to date with the WPP development
two posts. You have to have a good feeling for
com AB, KK/ETX/W/H Susanne Hellberg, 126 25
tuera erhållna kundordrar för ett antal av de
and hence you will need to build up a network
order and you need to be service-minded.
STOCKHOLM, Susanne.Hellberg@etx.ericsson.se
produkter som ingår i våra GSM-system på ett
within the WPP development team at ERV as
We also require that you have the ability to
effektivt sätt FC har idag ca 60 medarbetare och
well. Good English and presentation skills is a
work independently and in a team. Additionally,
bedriver en verksamhet som dels växer fort dels
must and data communication knowledge is seyou have to like a working environment with
håller på att förändras i sin karaktär. Vi kommer
en as a definite plus. We are anxiously awaiting
high tempo.
frän ett ansvar för orderhandläggning och går
your reply, either by phone or via email!
UTBILDNING
allt mer mot att bli ett kompetenscenter för loContact: Helena Ahlgren, +46 8 764 1153, helegistik och administration i hela TTC flödet DetalContact:
Rikard
Pettersson,
031-747
15
34,
Rina.ahlgren@era.ericsson.se, Mona Kojzar, +46 8
jer om FCs verksamhet finns på vår hemsida:
ERICSSON TELECOM AB. KUNGENS KURVA
kard.Pettersson@erv.ericsson.se. Application:
404 3610, mona.kojzar@era.ericsson.se. Applicahttp://www.lmera.ericsson.se/
Behovet av bandbredd inom telekom- och dotaWPP
Course
Developer
and
Teacher,
Ericsson
tion: COURSE ADMINISTRATOR, Ericsson Radio
komtillämpningar ökar ständigt och överträffar
Mobile Data Design AB, Personalavdelningen, St
Systems AB, KI/ERA/GD/TS Carola Löding, S-164
ofta de mest aggressivt ställda prognoser. Sattet
• I arbetet som unitchef förväntas Du arbeta för
Sigfridsgatan 89,412 66 GÖTEBORG,
80 STOCKHOLM, carola.loding@era.ericsson.se.
att möta denna utmaning finns inom Optiska
hela FCs bästa men med ett specialansvar för
helena.andreasson@erv.ericsson.se.
Nät och WDM (våglängdsmultiplexering). WDM
del av verksamheten och en del av personalen.

Co-Ordinator

Utbildare

Verksamhetsutvecklare

Patentingenjör

WPP Course Developer
and Teacher

Course Administrator

Två enhetschefer

55

JOBBNYTT

KONTAKTEN NR 8 2000

Självklart ingår Du i 'FCs ledningsgrupp. VI söker
Dig som har ett genuint intresse för att vara med
och utveckla vår personal. För att klara det bör
Du ha förståelse för logistisk verksamhet. Du bör
tycka om förändring och ha ett ledarskap som stimulerar till detta. Ericsson-kunskap är en klar fördel.

tion, between the network elements storing sub- systems responsibility means that we cover a wi-specialister som är aktiva i 36 länder över hela
scription information, and the customer admi- de area of technology, from voice coding to ad- världen. EPMI, Ericsson Project Management
Institute är en enhet inom Ericsson Business Connistrative system (CAS). It provides the operatorsvanced IP based telephony services.
with one interface to their administrative system The Product Development Unit Network Core issulting med uppgift att effektivisera våra kunders
that keeps the adjustment to changes in the
responsible for the whole chain of development projektverksamhet Kunderna är Ericsson-bolasystem to a minimum. This regardless of whetherof the product Site Keeper, Management Server, gen samt stora företag med multiprojektverksamhet world-wide. Vi är ca 70 medarbetare och
the new services must be introduced or a new
AAA-server and O&M.
är lokaliserade i Kista och i Karlstad.
network release is being launched SOC increases mobile operators' competitiveness by simpliKontakta: Heléne Trolle, 013-287 334,
•
To
meet
the
expansion
we
are
looking
for
skilfying new service introduction and network rehelene.trolle@era.ericsson.se, Torbjörn Fredric• Vi befinner oss i ett expansivt skede gentemot
leases. It allows the operators to focus on increa-led team leaders in the PDU. This is an area wheson, 013-284 867, torbjorn.fredricson@era.ericsden externa marknaden utanför Ericsson och söre we combine Ericsson's experience in telecomsing
their
revenues
instead
of
building
infrastrucson.se, Mona Croth, mona.groth@era.ericsson.se,
ker därför nya medarbetare. Morgondagens ledamunications with the technology from the datature.
mona.groth@era.ericsson.se. Ansökan: 00-47 Två
re är projektledare och projektformen är på väg
com world. You will work as team leader for one
unitchefer, Ericsson Radio Systems AB, LVA/H Ulatt bli den arbetsform som snabbast och effektiof the sub units within the PDU. You will be both
la-Britt Johansson, Box 1248, 581 12 LINKÖPING,
vast leder till att företag uppnår sina affärsmål.
• Vi söker en coach med positiv människosyn
technically and competence responsible for the
ulla-brittjohansson@era.ericsson.se.
Vill du vara med och leda företag i nästa århundoch en visionär som har förmågan att driva den
team of people working with the products assigrade med fokus på Project Management och Maenhet som har ansvar för att utveckla Ericssons
ned to the sub unit. The unit will consist of 6-12
nagement of Projects?
produkt Service Order Gateway in i tredje generadevelopers and system engineers The people will
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
tionens mobiltelefoni. Som enhetschef ansvarar
Som konsultchef är din främsta uppgift att
be assigned to different projects in the PU IP teLUND
du för för rekrytering, medarbetarnas kompetencoacha ett gäng konsulter, 15-20 personer som
lephony. In many of our projects we work in closutveckling och ekonomi mm. Du ansvarar också
arbetar som projektledare, verksamhetsutvecklase cooperation with design units in other countriför att erhållna utvecklingsuppdrag genomförs
Jurist - Immaterialrätt
re eller lärare. Du skall vara bra på att motivera,
es, as well as with third party suppliers.
och följs upp, så att vi levererar det kunden har
kommunicera och informera samt kunna skapa
VII enheten för immaterialrätt i Lund söker vi en
Human skills and verified ability of team leabeställt Vi tror att du har följande bakgrund: inen lärande organisation. Du ska har varit chef för
jurist Dina huvudsakliga arbetsuppgifter komding as well as a joy of working with people are
genjör med ett par års arbete inom data/teleen större grupp samt ha erfarenhet från att driva
mer att vara hantering av mönster- och varuimportant Telecom, datacom and programming
combranschen, arbetat i chefs/ledarebefattning
konsultverksamhet. Du ska ha kunskap och inmärkesärenden samt juridisk rådgivning i immaexperience are all other valuable experiences.
ett par år, kunskap om GSM/GPRS/UMTS-systetresse av projekt som arbetsform. Vi ser gärna att
lerialrättsfrågor.
You shall enjoy learning new things and working
men är meriterande. Vi tror att du har följande
du är drivande, stödjande, positiv och entusiasin a dynamic environment
egenskaper: öppen och prestigelös målinriktad
tisk samt intresserad av att utveckla andra. För
• V/1 söker dig som är jur. kand. och har 2-4 års
och drivande du får en 'kick' av att se medarbemer information, besök vår hemsida www.ericsKontakta: Boo Hjortsberg (Nillson), +46 8 681
praktisk erfarenhet från arbete med varumärke,
tarna växa i kompetens och ansvar.
son.se/businessconsurting och http://consul3181. Ansökan: Team Leaders at Network Core,
mönster och upphovsrättsliga frågor, samt tT-rätt.
ting.ericsson.se Din ansökan vill vi ha senast den
Ericsson Telecom AB, ÄL/ETX/D/CH Maud OlsDin engelska skall vara mycket god, då merpar19 maj.
Kontakta:
Magnus
Nielsen,
0455-395
727,
Magson, 126 25 Stockholm, maud.olsson@etx.ericsten av arbetsuppgifterna görs på engelska. Du
nus.Nielsen@epk.ericsson.se,
Therese
Lindquist,
son.se.
bör vara en strukturerad person som kan driva
0455-395 284,
Kontakta: Catarina Meland, 08-719 47 99. Ansöprojekt självständigt. Du har dessutom lätt för att
Therese.Lindquist@epk.ericsson.se.
Ansökan:
Enkan: Konsultchef EPMI, Karlstad.
kommunicera och samarbeta med andra.
hetschef SOG, Ericsson Software Technology AB,
recrurtment@edtericsson.se.
ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB,
Human Resource and Administration, Box 518
KARLSTAD
Kontakta: Peter Ericsson Nestler, 046-19 35 49,
372 23 Karlskrona, Job@epk.ericsson.se.
peter.ericsson-nestler@ecs.ericsson.se. Ansökan:
Konsultchef EPMI
Jurist - Immaterialrätt GH 00:618, Ericsson MobiUTLANDSJOBB
le Communications AB, Personalenheten, 221 83
Ericsson Business Consulting är ett konsultföreERICSSON TELECOM AB, ÄLVSJÖ
LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.
tag med fokus på totala affärslösningar för ett
mobilt Internet Tjänsterna omfattar rådgivning, ERICSSON TELEBIT A/S, ÅRHUS, DENMARK
Team Leaders
Do you want to play a role in realizing Ericsson's
integration samt drift och underhåll. Med utat Network Core
ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB,
gångspunkt från Ericssons samlade kunskap ochvisions for mobile Internet? The new generation
KARLSKRONA
7he IP Telephony product unit in Älvsjö is respon-totala produktportfölj leder Ericsson Business Internet technology (IPv6) is the basis for realiConsulting stora företag och organisationer in i zing the vision of connecting all electronic devisible for the development of IP Telephony
Enhetschef
systems within Datacom Networks & IP Sevices. den nya mobila Internetvärlden och stärker där- ces in homes and workplaces to the Internet
med kundernas affärsförmåga och konkurrenEricsson Telebit is a world-leader in the deveService Order Gateway (SOG) SOC is a distribu- We develop products for a market characterised
skraft vi är idag mer än 4 000 konsulter och IT- lopment oflPv6-both for our own network routed, high-performance uniform interface connec-by high pace and quick growth. Our total

Are you hungry for a real challenge?
Welcome to the Development Consultants Program.
What is the Development

Consultants

Program?

The Development Consultants Program is a 14-month

sonal feedback, coaching and career guidance from your

For more information

project managers, line manager, mentor and others.

Sabina Klint, Program Manager, phone +46 8 757 56 52,

please contact:

program for developing future leaders within the seg-

After successful completion of the program you will

ment Network Operators and Service Providers. The

be ready to take on a more challenging line or project

Thomas Knutsson, phone +46 8 757 25 39,

program includes on-the-job training, formal educa-

position within the organization.

thomas.knutsson@era.ericsson.se

tion, personal feedback and mentoring and appeals to
people from all competence areas.

Criteria for

participation

• You are curious and willing to experiment.
What's in it for you?

• You enjoy to work, learn and contribute in teams.

The Development Consultants Program is a fast track

• You want to develop yourselves and are eager to deve-

to attain more visibility and more responsibility within
the organization. It gives you a great opportunity to
learn and try new things. You are also given the ability
to stretch yourself, increase your leadership and change
management skills and broaden your cross-functional
experience and your personal network.
During the program you will participate in three
change and improvement projects, one of them at a
local company abroad. Each project introduces you to
new experiences and challenges and broadens your
Ericsson knowledge.

lop in-house change management competence.
You are currently employed at the segment of Network
Operators and Service Providers and have been employed
at Ericsson for at least 3 years. You have a university
degree at B.Sc./M.Sc. level or equivalent and/or you are

sabina.klint@era.ericsson.se

Nils-Gösta Palmborg, phone +46 8 404 55 20,
nils-gosta.palmborg@era.ericsson.se
or take a look at:
http://gsmsystems.ericsson.se/dcp/
Please send your application to:
Ericsson Radio Systems AB
Sabina Klint, LH/U
164 80 Stockholm, Sweden

a Management Planning Candidate and have demonstrated your individual capacities at the BR Assessment
Center or similar.
There are two ways of applying for the program. Your
manager can recommend you by contacting the Pro-

On a regular basis you will also participate in our

gram Manager or you can send us an application.

training program including for example Leadership
and Team skills, Business Orientation, Change Mana-

Interested? Apply

gement, Strategy and Communication.

Next program starts in October 2000 and there is only

Other essential components in the program are per-

now!

room for 15 people.

Make yourself heard.
ERICSSON

^

56

JOBBNYTT

Contact: Jens Kristian Kjaergaard, +45 86 28 81
76. Application: Ericsson Telebit A/S, Fabrikvej 11,
ters and for the general mobile internet platform DK-8260 Viby J. Denmark, Enette Berndt Knudwithin the Ericsson Croup. So if you want to play sen, ebk@ericssontelebitcom.
a role in realizing this vision in a highly competent team and you have the requisite qualificaERICSSON LTD, BURGESS HILL, UK
tions, Ericsson Telebit needs you!
• Ericsson Telebit offers you a job in an exciting,
dynamic and enthusiastic environment that challenges both your professional skills and personal
qualities. You will become a part of a strong professional network and will get ample opportunity
to define your own field of activity, depending on
your qualifications and interests.
Apart from being involved in Ericsson Telebit's
own product development you will also be involved in international projects and take part in the
latest technology development within your field.
The working days and the tasks will be very diverse, which requires adaptability and a flexible approach to change. You will be working in a highly
professional and enthusiastic development environment
Your responsibilities will include the preparation of performance requirements for the design
phase, plus coding and testing. Ericsson Telebit
offers an attractive salary that fully matches your
qualifications. Our office is located in Aarhus.

Platform Software
Developer
• You will be involved in the following tasks: Development of basic platform for new IPv6 products. Preparation of own project plans, incl. follow-up. You are experienced in and/or acquainted with one or more of the following subjects:
Programming experience. Real-time multi-programming experience, incl. operating system kernels and drivers. Knowledge of C and Assembler
programming is desirable. Knowledge of Motorola's Power PC chip is desirable. Knowledge of
UNIX/Linux based environments is desirable.
Knowledge of project management/method
tools is desirable.
At the personal level you must possess the ability to work independently, define your own tasks
and meet deadlines. You must have an exceptional personal drive and be enterprising, well-organised, creative, resourceful and result-oriented.
You must hold a M.Sc or a B.Sc. degree or have
acquired experience at a similar level.
Contact: Thomas Toftegaard Nielsen or Lars Negendahl, +45 86 28 81 76.

Network Management
Software Developer
• You will be involved in the following tasks: Design and development of Network Management
solutions for IPv6 products. Preparation of own
project plans, incl. follow-up.
You are experienced in and/or acquainted with
on or more of the following subjects: 2-4 years'
programming experience. Experience of developing Network Management solutions. Knowledge
of protocols (SNMP, CMIP, CLI). Knowledge of information models (CDMO). Knowledge of applications (GUI, iava, C++, LISP). Knowledge of data
communication. Knowledge of C programming is
desirable. Knowledge of UNIX/Linux based environments is desirable. Knowledge of project management/method tools is desirable.
At the personal level you must possess the ability to work independently, define your own tasks
and meet deadlines. You must have an exceptional personal drive and be enterprising, well-organised, creative, resourceful and result-oriented.
You must hold a MSc or a BSc degree or have
acquired experience at a similar level.
Contact: Erik Reinholdt or Lars Negendahl, +45
86 28 81 76.

Internet Software
Developer
• You will be involved in the following tasks: Development of IPv6 software for the Ericsson
Croup, primarily communications networks for
the mobile market Preparation of own project
plans, incl. follow-up.
You are experienced in and/or acquainted with
one or more of the following subjects: 2-4 years'
programming experience. Experience of real-time
mufti-programming, ind. state-event-machine.
Knowledge of data communication. Knowledge
of C programming is desirable. Knowledge of
UNIX/Linux based environments is desirable.
Knowledge of project management/method
tools.
At the personal level you must possess the ability to work independently, define your own tasks
and meet deadlines. You must have an exceptional personal drive and be enterprising, well-organised, creative, resourceful and result-oriented.
You must hold a M.Sc. or a B Se degree or have
acquired experience at a similar level.

Data Transcript Engineer
• The Data Transcript Engineer is responsible for
the creation and adaptation of loadable exchange dependent data packages for AXE
systems.The engineer takes responsibility for managing his/her own piece of work through to effective completion, to meet specification, time,
quality and cost objectives. To achieve this,
he/she liaises with other engineers and specialists and actively seeks advice and support in order to resolve technical issues and develop
his/her own competence.
The engineer also plays an active role in the
development of the section by providing support
and advice to less experienced engineers, and by
contributing to the development of new, and improvement of existing, processes.
Key responsibilities: Create and adapt loadable
exchange dependent data packages for AXE
system relating to customer plants and Test
Plants according to customer requirement Assist
in the definition of input information for the data
transcript activities. Informally present and debate the results of activities to internal review committees. Actively contribute to the continuous improvement process of TCM. Support and advise
less experienced engineers with regards to
technical and operational issues.
Competencies, qualifications and experience:
At least two years experience of Data Transcript
in AXE10 environment or other proven
testing/TCM ability. Completed Testing I and Testing II or equivalent Good knowledge of AXE
System principles and characteristics. Knowledge
of telecom network. Knowledge of exchange data principles.

Test Plant Engineer
• The test plant engineer configures the test
plant and test equipment according to user requirements. The engineer takes responsibility for
managing his/her own piece of work through to
effective completion, to meet specification, time,
quality and cost objectives. To achieve this,
he/she liaise with other engineers and specialist
and actively seeks advice and support in order to
resolve technical issues and develop his/her own
competence. The engineer also plays an active
role in the development of the section by providing support and advice to trainee engineers,
and contributing to the development of new, and
improvement of existing processes.
Key responsibilities: Conduct maintenance activities on Test Plants. Localise and clear software
and hardware faults on Test Plants. Configure test
plant to meet user requirements. Develop maintenance and fault detection methods on Test
Plants. Maintain and operate test equipment Informally present and debate the results of activities to internal review committees. Support and
advise trainee engineers with regards to technical
and operational issues. Proactively seek advice
on technical issues from appropriate colleagues.
Competencies, qualifications and experience:
At least one years experience working on AXE installation and commissioning. Good relevant telecoms knowledge. Flexible attitude.

Project Manager
• The Project Manager will promote the Project
Management Services in the region through presentations of new tools and methodologies to
KAMs, He or she will add value to Project Management Services through professional experience
and expertise with new tools and methodologies. The Project Manager will also provide proactive market support to Business Managers and
Market Units by participation in regional activities
and in customer directed initiatives. He or she
will provide advice and support to project managers and project organizations active in the region. Perform tender reviews and project reviews,
and actively support the account managers in the
region and in the Market Units by early involvement in the tendering phase and the negotiation
phase as a adviser in Project Management related matters.
Another responsibility of this position will be to
initiate and maintain development plans for project management competencies and methodologies for the region, review the planning of Project
Management resources for the region based on
input from the regional ESP and Business plans
and report and feedback to the PM unit in Stockholm market trends and market developments
for inclusion in the global strategy of Project Management Services development and deployment
Qualifications for this position are 5 Years of
project management Ericsson project management experience is preferred, high initiative,
good communication skills, people management
skills.
Application: JP Brown, Recruiter,
qusjnbn@am 1 .ericsson.se.

MU CARIBBEAN

Director New Accounts
Market Unit Caribbean covers an area of 15
countries and 15 dependencies with some 27
million people. The telecom markets in the area
is in the process of deregulation with a number
of possibilities within mainly cellular and datacom networks.
• We are now looking for an experienced marketer who as a leader for the NAM group can further develop New Accounts within this MU. The
position is located in San Juan, Puerto Rico but
frequent travel in the Caribbean is required.
Candidate should have a M.Sc or MBA degree
and broad professional experience of international sales & marketing of TDMA, CDMA and/or
GSM with a successful track record. You should
have previous experience as a leader as well.
Broad knowledge of 3G Mobile technology and
Ericsson's datacom solutions is a merit As for
your personality, we expect you to have a drive
for result and excellent interpersonal skills.
As the area is multicultural, fluency in English is
essential and knowledge in Spanish / French is a
further merit We expect the successful candidate
to start during May 2000.
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"Call-Out" activities would alsobe as a part of
your duties.
Competence requirements are: Minimum 4
years workingexperience on AXE 10 application
systems, of which at least 2 years experience
should be on either CME20/CMS30 orCMS40
systems, within either/or/and verification/ supply/ support Experience and knowledge in
APZ/IOC and IN is an advantage. The initial
contract period is 1 year and your base would
bein Dubai. Only applications from Ericsson
employees will be considered for these two positions.
Contact: Petar Knez, FSC Manager, +971 50 612
6897, Petar.Knez@tku.ericsson.se, Emil Nyberg,
System Support Manager, +971 50 611 8176, Nyberg.Emil@tku.ericsson.se. Application: Telefonaktiebolaget LM Ericsson Technical Office UAE,
ATT: Lars Akne, HR, +971 2 696 8600, LarsAkne@tku.ericsson.se.

ERICSSON RESEARCH CANADA

O&M System Manager
• Do you want to make a difference? PU-MSC
has a big challenge in improving the MSC in
terms of capacity, operabilrty and maintainability
in the next coming years. The market for IS-136
(TDMA) Voice are going to increase by many times in terms of number of users and even more
in terms of minutes of use.
At the same time the system must be handled
much more effectively due to pressured end user
prices. The key to this is to improve O&M of our
MSC and the surrounding infrastructure to be able to lower cost of operation for our customers.
On IS-136 (TDMA) markets we will also introduce 3G systems like EDGE and GPRS together with
many other systems and improvements. This
must fit together in to a working network architecture, both for traffic and O&M.
Our MSC will also be introduced in IS-95 (CDMA) markets together with a new BSC developed
in EWU in San Diego. This is a different challenge
and wee need a good O&M solution for that
system as well.
Job Description: Your challenges will be to
work in different pre TGO studies and to work together with the other product units on the common O&M architecture for our next generation
systems. You will be working with a small group
of experts that has a deep knowledge of our current MSC (Mobile Switching Centre) architecture,
the CMS8800 and CMS11 system (Ericsson TDMA and CDMA Mobile switching system respectively) and our future plans. You will work in a
small team and you are expected to work closely
with people within Ericsson world wide. You may
also be part of making presentations, of our future plans, to our key customers.
Requirements: You have a degree in Computer
Science or equivalent and you have at least 3
years of experience in the area of O&M products.
If you also have a good Datacom and Telecom
background that is also a good merit

O&M Visionary

• Job Description: Your challenges will be to
work on the architecture and to work together
with the other product units on the common
O&M architecture for our next generation
systems. You will be working with a small group
of experts that has a deep knowledge of our current MSC (Mobile Switching Centre) architecture,
the CMS8800 and CMS 11 system (Ericsson TDContact: Recruiting Manager, John Bums,
ELM ERICSSON TECHNICAL OFFICE UAE.
MA and CDMA Mobile switching system respectijohn.f.burns@etl.ericsson.se or
We are providing support and supply for a wide vely) and our future plans. You will have a big
clive.shaw@etl.ericsson.se.
range ofEricsson products and have a growing portion of independence and you are expected
record as the "first in the world" for introducing to work closely with people within Ericsson
new products and functionsOur customers
world wide. You will also be part of making preERICSSON INC USA
networks are growing rapidly with theexpecta- sentations, of our future plans, to our key custotions to get the latest new features a.s.a.pAt the mers.
present we are 146 employees located in AbuDRequirements: You have a degree in Computer
habi, Dubai, AlAin and even Zanzibar.
Science or equivalent and you have at least 5
Life
in
the
UAEoffers
the
best
Middle
East
cliEricsson Servkes-Region Americas is currently
years of experience in the area of O&M products.
seeking a Service Business Development Mana- mate, beautiful beaches, ainteresting mixture of If you also have a good Datacom and Telecom
cultures
and
thereby
also
the
varietyof
culinary
ger to join our Boca Raton, Fl Team. The main
background that is also a good merit If you have
responsibility of this individual will be to analyze experiences is great We are now looking for two solid experience from working with O&M issues
CME20,
Senior
System
Support
Engineers
to
join
the needs and requirements of both local comin Ericsson, that is extremely valuable for this pous
panies and customers and from that develop
sition as you will have to establish a wide contact
strategies for development of services and the
network within Ericsson world wide.
services group's total business approach (personnel development sales and marketing apContact: Hanz Häger, +1 514 823 7639,
proach, product development and introducHanz.Hager@ericsson.com or Claudia Chauvet,
tion...etc)
• The main responsibilities for these positions
lmcclch@lmcericsson.se.
will be to providetechnical competence for co-ordination and participation innetwork investiga• Qualifications for this position are 15 years of
tions, implementations, trouble-shooting and
ERICSSON LTD, KEY ACCOUNT VODAFONE, UK
telecom and or datacom experience with 10
problem solving activities on highest technical leyears of that in marketing and business developVodafone is the no. I cellular operator in the UK
vel inour customers networks. The ability to unment Services Experience is a must Excellent
with over 8m customers, vodafone AirTouch with
derstand and communicate the customers needs
communication skills will also be vital to this poits global headquarters in Newbury, England is
and expectations, towards higher management
sition. The Services Business Development Manathe world's largest cellular operator with operaand other Ericsson companies, is of vital imporger must be able to utilize a consultative approtions in over 27 countries.
tance. Also of great importance is curiosity.ability
ach business development product development
to learn new functions/features and the gift to
This high profile account is working in close
and marketing. He or she should also have good
easiryfacilftate knowledge transfer to less expericooperation with vodafone to maintain their
presentation skills. This position will require 40
enced co-workers. Participation in our 24-hour
market leadership through the deployment ofinto 50 percent travel.
Contact: Peter Lindberg, Director New Accounts,
+1 787 771 1700. Application: Noelia Borrego,
HR Representative,
noelia.borrego@ericsson.com.

Service Business
Development Manager

Senior System Support
Engineer, CME20
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novative solutions and services. Ericsson is sup-ERICSSON AUSTRIA AC, ENTERPRISE SYSTEMS,
markets. Negotiate and co-ordinate planning/tesporting Vodafone in the launch of Packet Data
ting with test houses. Drive and co-ordinate the
CEMEA
services (GPRS) and their migration to third ge- The Regional Office CEMEA in Vienna will drive validation of the products in the CEMEA markets
neration systems.
the regional indirect sales and marketing activiti- in respect of Product Approval requirements. NeThe account is one of the largest and most de- es, as well as introduction of Enterprise Systems' gotiate with Local approval authorities and apply
manding cellular accounts within Ericsson wor- products and services to sales partners in the re- for approval. Issue product Approval documents
king at the forefront of Wireless technology. We gion Central Europe, Middle East and Africa. The towards customers. Feed back product Approval
information to the HQ. Secure access within the
are located next to Vodafone in Newbury in a
key activities will be sales, marketing, service,
new showcase wireless office designed to host supply and order, product introduction and vali- National standardization forum. Understand
customer needs and their relations to interand promote Ericsson's latest solutions.
dation as well as managing of products during
nalprocesses and procedures.
the life cycle.
The work will be performed as part of projects
MARKET INTODUCTION AND VALIDATION. To with close co-operation with the Product Approco-ordinate the activities between the HQ and
val units at the HQ the market introduction
the different countries for securing that the pro- team, external test laboratories, authorities and
• Responsible for developing new business opducts will be validated, approved and introduced distributors.
portunities with vodafone UK utilising Ericsson
in each market we are looking for:
Appropriate background is: Product Approval
and third party products, services and solutions.
knowledge. Knowledge of regulatory requireYou will work across all of Vodafone UK's organiments. Experience from validation and testing.
sation, interfacing at a number of levels.
Enterprise products and portfolio knowledge.
You will be expected to achieve and or exceed
Good management and communication/negotiaorders, sales, margins and other key targets as
• Drive and support the market introduction
tion skills.
appropriate to the account to ensure the ongoing
process. Responsible for TTM (time to market)
new business growth. In particular we are loofor the project. Product introduction interface
king for people with experience of developing
between Regional Office - Market (Partners) and
and selling services to major operators and peoRegional Office - Headquarter. Building up a
ple with GSM AXE and BTS commercial and
(communication) network within the region CE• Activities: Secure the product readiness from a
technical experience.
MEA for product introduction activities. Planning
technical prospective per market within the RegiAs Account Manager / Executive your responsiof product introduction together with Ericsson
on. Participate in field-trial projects. Provide 3-rd
bilities will include Building relationships with
partners. Co-ordinate product introduction within
level support Develop customer adaptations cothe customer, identifying new opportunities,
the markets. Support and help the partners in
ordinated from EBC. Provide Partners with on-licompiling and submitting commercial offers, neternis of all introduction activities, localisation
ne and on-site support Support the product apgotiation, RFI/RFQ responses, customer presenand validation. Responsible for Business Approproval manager in terms of technical issues.
tations supporting existing business areas, and
val compliance. Support new partners during the
The work will be performed as part of projects
managing key relationships throughout Ericsson.
product introduction process. Product presentawith close co-operation with the PU-s at the HQ
You will also be required to utilise best practice
tion towards the partners.
the market introduction team and external partand encourage globalisation of offerings to VodaThe work will be performed as part of projects
ners.
fone Airtouch. It is essential that you possess a
with close co-operation with the Validation & InAppropriate background is: Technical backrelevant degree with commercial account Manatroduction unit at the HQ, the market introducground in the PBX (MD110 and Business Phone),
gement business development / sales experiention team, external partners, authorities and disSW Application or IT / data. High level trouble
ce with 2 years + for executives and 5 years + for
tributors.
shooting. SW corrections. Technical support
Account Managers.
knowledge and experience. Readiness to travel
Appropriate background is: Overall Enterprise
You should be capable of demonstrating a
and flexibility. Good communication skills in Engproduct and portfolio knowledge. Experience in
technical understanding in cellular/telecoms and
lish. Project skills. Customer oriented thinking. It
project management Good management prethat you are able to develop complete solutions.
is important that you can work by your own and
sentation, planning and communication skills.
You must also possess excellent analytical, relatake initiatives. Knowledge of other CEMEAEricsson knowledge. Readiness to travel and flextionship building and negotiation skills.
languages are preferable.
ibility. Good English skills Team (global) and
customer oriented.
Contact HR, Jane Lawes, jane.Iawesigetl.ericsContact: RO CEMEA, Product I & V, Silvana Causon.se.
shi, silvana.caushi@sea.ericsson.se, +43 1 81100
• Handle and gather all national approval requi6535 or ECN: 843 6535, HR: Karin Huber,
rements. Co-ordinate, run, plan and follow-up
karin.huber@sea.ericsson.se,+43 1 81100 4318.
Approval activities within projects for the CEMEA

Account Managers /
Account Executives

Project Manager Market Introduction

Engineer for Introduction
and 3rd Level Support

Product Approval Manager

Product Management
• To establish a regional portfolio roadmap based on HQ portfolio roadmap and managing all
products of Enterprise System during the life cycle that the products will be successfully introduced in the different markets within the region we
are looking for:

2 Product Marketing
Managers Enterprise Office
• Promote Product Portfolio in regional organisation Portfolio requirement and market information to Headquarters Portfolio Management.
Establish regional portfolio roadmap based on
Headquarter portfolio management Product
portfolio localised to suite the regional needs
(packaging, non-standard languages, sales tools,
ordering info, etc). Product and solution presentations. Monitor Profit & Loss within region. Interface between Regional Office-Market (Partners)
and Headquarters. Handle transfer prices distribution and update. Defining REUP Pricing with
Headquarter Portfolio Management Competitor
analysis on a global level Requirements.
Appropriate background: Enterprise product
and portfolio knowledge. General knowledge of
telecommunication voice/data networking. Experience in small/medium/large PABX System Technology preferred. Good management presentation and communication skills. Team- and customer oriented. Marketing knowledge. Good English skills. Readiness to work within an international organisation. Readiness to travel.

2 Product Marketing
Managers Call Centre / CTI
• Promote Product Portfolio in regional organisation. Portfolio requirement and market information to Headquarters Portfolio Management.
Establish regional portfolio roadmap based on
Headquarter portfolio management Product
portfolio localised to suite the regional needs
(packaging, non-standard languages, sales tools,
ordering info, etc) Product and solution presentations. Monitor Profit & Loss within region. Interface between Regional Office-Market (Partners)
and Headquarters. Handle transfer prices distribution and update. Defining REUP Pricing with
Headquarter Portfolio Management Competitor
analysis on a global level.

W A P Software Engineers,
W A P Project Managers,
Content Managers
Guildford, UK

Our leadership in mobile Internet
is becoming a reality with the
development of new applications
using WAP - Wireless Application
Protocol. We've already introduced
the world's first WAP enabled
terminal and as we move to the next
generation networks, new mobile
data applications will become
the new currency.

WAP Software Engineers
To develop new applications using, for example, DSDM, to bring ideas to market quickly.
Key responsibilities cover:
• Requirements capture
• Application development
• Usability testing
• Prototyping
• Exhibition demonstrations
Key is enthusiasm for new possibilities in mobile Internet applications. Flexibility and innovation
inspired through creativity are essential with the ability to think of solutions. C+ + , Java, HTML,
com, perl, xml, xsl, asp.

In order to meet these challenges,
there are career opportunities We are also looking for WAP Project Managers with five years project management experience in a
software development environment. Experience of Internet applications would be an advantage. We
for the brightest, most talented
also believe Content is a key factor in the growth of mobile Internet. Responsible for brokering the
individuals in a variety of roles.
partnerships with key providers, we are looking for outgoing and experienced Content Managers with
technical backgrounds who enjoy high levels of customer contact.
For further details or to apply for one of these positions, please contact:
Louise Doherty
HR Solutions
+44-1483-478188
resourcingsolutions@etl.ericsson.se

ERICSSON
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Requirements: Enterprise product and portfolio
knowledge. General knowledge of telecommunication voice/data. Experience in Call Centre / CTI
Technology preferred. Good management, presentation and communication skills. Team- and
customer oriented. Marketing knowledge. Good
English skills. Readiness to work within an international organisation. Readiness to travel. Ability
to work under pressure.

Product Marketing
Manager Mobility
• Promote Product Portfolio in regional organisation. Portfolio requirement and market information to Headquarters Portfolio Management.
Establish regional portfolio roadmap based on
Headquarter portfolio management Product
portfolio localised to suite the regional needs
(packaging, non-standard languages, sales tools,
ordering info, etc.) Product and solution presentations. Monitor Profit & Loss within region. Interface between Regional Office-Market (Partners)
and Headquarters. Handle transfer prices distribution and update. Defining REUP Pricing with
Headquarter Portfolio Management. Competitor
analysis on a global level.
Requirements: Enterprise product and portfolio
knowledge. General knowledge of telecommunication voice/data. Experience in Wireless LAN
and/or Enterprise Mobility Technology preferred.
Good management presentation and communication skills. Team- and customer oriented. Marketing knowledge. Good English skills. Readiness
to work within an international organisation. Readiness to travel. Ability to work under pressure.

Product Marketing Manager
Enterprise Applications
• Promote Product Portfolio in regional organisation Portfolio requirement and market information to Headquarters Portfolio Management
Establish regional portfolio roadmap based on
Headquarter portfolio management Product
portfolio localised to suite the regional needs
(packaging, non-standard languages, sales tools,
ordering info, etc) Product and solution presentations Monitor Profit & Loss within region Interface between Regional Office-Market (Partners)
and Headquarters Handle transfer prices distribution and update. Defining REUP Pricing with Headquarter Portfolio Management Competitor analysis on a global level.
The work will be performed with close co-operation with the Portfolio Management at the HQ,
the market introduction team, external partners,
authorities and distributors.
Requirements: Enterprise product and portfolio
knowledge. General knowledge of telecommunication voice/data. Experience in Unified Messaging and/or Network Management and Call Accounting technology preferred.
Good management presentation and communication skills. Team- and customer oriented.
Marketing knowledge. Good English skills. Readiness to work within an international organisation. Readiness to travel. Ability to work under
pressure.
Contact: RO CEMEA, Manager Product Marketing
Management Hans-Peter Pilrwax, hanspeter.pillwax@sea.ericsson.se, +43 1 81100 5455
or ECN: 843 5455, HR: Karin Huber, karin.huber@sea.ericsson.se, +43 1 81100 4318 or ECN:
843 4318

JOBBNYTT
troubling 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. All candidates must be fluent
in English and should have excellent analytical,
problem solving and communication skills.
As a suitable candidate, you are an Ericsson
employee and should have at least 5 years experience from work within Ericsson support organization within any of our system products. At least
2 years international experience, preferable from
Asia.
Contact: HR Director, Ellen Gao,
Ellen.gao@cet.ericsson.se, +86 23 6863 5060,
Fax: +86 23 6863 3141, Mobile +86 136 0830
4113.

GUANGDONG ERICSSON TECHNOLOGY LTD.
CHINA

Contact: Yoshio Honda, +81 3 5216 9076, yoTAKE THE CHALLENGES IN CHINA That is what shio.honda@nrj.ericsson.se
we can promise you."We" are Guangdong EricsUMTS/WCDMA Technical
son Technology Ltd. (GUC) in China, and we are
verybusy.We are responsible for Network Sup- Manager for Japan Telecom
port for the southern part of China, such as the
tropical island of Hainan, "the Hawaii of China" Group
Guangdong and Guangxi. Not to forget the big • J-Phone Communications, Co., Ltd., formerly
province of Sichuan, where you get the most
IMT-2000 Planning Company, is owned by Japan
wonderful food you can imagine.China is for the Telecom (majority), Vodafone/AirTouch, and Britime being the most expanding maritet in the
tish Telecom. J-Phone communications plan to
world of telecommunication. Right now we are
go into commercial service with a WCDMA
looking for more employees with experience in network in the fall of 2001. We are now looking
the following area.
for a technical manager who will be responsible
for J-Phone Communications regarding
UMTS/WCDMA product management matters.
Senior BSC/
This includes for example technical marketing
BTS Support Engineer
strategies and analysis/handling of customer product requirements.
• Responsible for customer support in China
Southern region within BSC/BTS area. Have miniYou will coordinate the product management
mum of 5 years experience with Ericsson AXE
and technical tasks in a team of local product
and 3 years with BSC/BTS support. Able to handmanagers that are specialized in the different Rale CSR/TR handling and on emergency call.
dio Access Network and Core Network products.
Fluent English and good interpersonal skills.
As the Technical Manager in a Core 3 team, you
will also work closely with the Account Manager
Senior GSM System
and Project Manager in marketing, sales and implementation projects. It is essential that you haIntegration Engineer ( 6 - 1 2 ve
experience from teamwork in a multi-cultural
Month)
environment.
Candidates for the positions shall have at least
• We are looking for 4 skilled technical person
a Master of Science degree in Engineering or
with solid competence in the field of AXE based
equivalent solid knowledge in telecommunicaGSM switching systems, you will work for GD extions, and experience from technical marketing
pansion AM6 project which cover 300 switch noand customer discussions. Preference will be gides, and R8 software upgrade and APZ converven to candidates with a broad understanding of
sion project are turnkey project
Ericsson's UMTS/WCDMA system and a contact
The successful candidates shall be the main
network within the relevant organizations.
technical expert for resoling complex problems,
shall be willing to train and transfer knowledge
to local engineers. Five years GSM 900 AXE mobiContact: Johan Jober, +81 3 5216 9063,
le switching testing experience, trouble-shooting
johan.jober@nrj.ericsson.se
experience are highly appreciated. Have excellent
Local Product Manager
software upgrade and APZ conversion experience
in live sites. Additional AST experience is and adfor
UMTS/WCDMA
vantage. Experience with OSS applications and
remote loading techniques are appreciated.
O&M Systems
Good communication, planning and team wor• We are looking for an experienced product
king skill and drive the team to success.
manager with responsibility for UMTS/WCDMA

Senior ITAC Engineer

• The Senior ITAC Engineer is in charge of the
implementation Support, the Engineer is to take
care of the daily support work in accordance with
applicable instructions. The Senior ITAC Engineer
will work as a lead Engineer, together with ITAC
Manager, Project Manager and the Customer, to
plan and organize the project to ensure the quality and the process is within the timeframe.
CHONGQING ERICSSON TECHNOLOGY
LIMITED, CHINA
We are seeking top caliber people whom: Have
Is an Ericsson Joint venture in South-west China. minimum 8 years experience as implementation
Located in Chongqing Hi-tech Industrial Deve- engineer or a similar position, including 3 years
lopment Zone, started on Jan. 1st. '99, CET today software related trouble-shooting experience.
has more than 70 employees. CET mainly provi- Have excellent knowledge of installation/testing/integration techniques. Be able to make full
des customers services in three areas: Implecommitment towards work. Have good interpermentation services for Ericsson customers,
sonal skill and communication skill. Creativity
Network services for Ericsson customers, Training
and enthusiasm for team leading. MIN or GPRS
services for the China market
knowledge are preferable.
Welcome to Chongqing Ericsson Technology Limited (CET), the modem joint venture. WE ARE
Contact: GUC/H Jasmin Xu, jasmin.xu@gucericsIN THE ENTRANCE OF THREE CORECES AND THE
son.se. Fax +86 20 8553 6193, +86 20 8557
PANDA & PEPPER LAND SICHUAN, close to Tibet
ChongQing Ericsson Technology Ltd, China has 9796.
a
vacancy for a

Master System
Support Engineer
• Chongqing Ericsson Technology Co. ,Ltd. (CET)
is looking for Master System Support Engineer to
support our growing marketing needs. The objective of the job is to provide technical support in
one or more of the system nodes that are operational in customer network such as HLR, MSC,
BSC. The position requires close relationship and
interaction with the customer, strong technical
ground that enables you to contact fault analysis,

market marketing and tender activities toward
new potential customers and competitor analysis
on RAN products. In addition, technical support
for the Asia-Pacific market on IMT-2000 is expected. The product management work for
UMTS/WCDMA in Japan is very challenging and
will continue to be so in the coming years, as Japan plans to start IMT-2000/3G commercial services first in the world, during 2001.
Candidates of the positions shall have at least
a Master of Science degree in Engineering or
equivalent solid knowledge in radio- and Telecommunication and at least 3 years experience
of product management. The main competence
profile shall be in one or more of the fields: RF
engineering and antennas, UMTS/WCDMA RAN
system products, 3GPP interface specifications
for RAN and CDMA Radio Network System design
and operation. Further, it is important that you
have experience from technical negotiations
towards customers and from teamwork in a multi-cultural environment.

NIPPON ERICSSON K.K. (JAPAN)

Local Product Manager for
UMTS/WCDMA Radio
Access Network Systems
• We are looking for several experienced product managers with responsibility for
UMTS/WCDMA Radio Base Station, Radio
Network Controller and other RAN related products. The main tasks are handling of technical
requirements and questions for the Japanese

O&M products for RAN and Core Network (PSS
and CSS). The main tasks are handling of technical requirements and questions for the Japanese
market marketing and tender activities toward
new potential customers and competitor analysis
on O&M products.
The product management work for
UMTS/WCDMA in Japan is very challenging and
will continue to be so in the coming years, as Japan plans to start IMT-2000/3G commercial services first in the world, during 2001.
Candidates for the position shall have at least a
Master of Science degree in Engineering or equivalent solid knowledge in Tele- and data-communications and at least three years of product
and/or system management experience in the
O&M area.
The main competence profile shall be in one
or more of the fields: UMTS/WCDMA or GSM
O&M system products, 3GPP interface specifications for O&M, overview of the platforms used for
O&M products. Furthermore it is advantageous
that you have experience of technical negotiations towards customers and from teamwork in a
multi-cultural environment
Contact: Leo Garon, +81 3 5216 9057, leo.garon@nrj.ericsson.se

Local Product Manager for
UMTS/WCDMA Core
Network Systems
• Candidates for the positions shall have at least
a Master of Science degree in Engineering or
equivalent solid knowledge in Tele- and datacommunications and at least three years of product and/or system management experience in
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PSS, CSS, or SCSA. The main competence profile
shall be in one or more of the fields: UMTS/GSM
PSS, CSS, or SCSA products, 3GPP/GSM and related specifications. Furthermore it is advantageous
that you have experience of technical negotiations towards customers and from teamwork in a
multi-cultural environment Preference will be given to candidates with a broad understanding of
Ericsson's UMTS/WCDMA system and a contact
network within the relevant PU organizations.
Contact: Leo Garon, +81 3 5216 9057, leo.garon@nrj.ericsson.se

ERICSSON INC, RESEARCH, TECHNOLOGY AND
PATENTS, USA
The RF and Analog IC Group in Research Triangle Park, North Carolina, USA has the following
openings:

RF/Analog/Mixed-Signal
Design Engineer
• We are engaged in the design of highly integrated transceiver ICs that include all functions
from antenna to baseband. These functions include receiver front-ends, integrated IF channel
filters, A/D converters, modulators, integrated
VCOs, frequency synthesizers and power amplifiers. Our work is focused on the American standards including TDMA, EDGE and IS-95. We seek
IC design engineers at all experience levels.

RF System/
IC Verification Engineer
• This engineer's role during the life of a typical
project will be: Breadboard/debug design during
the concept definition stage (requires RF/system
engineering skills and standards knowledge).
Consult with RF IC designers during IC design
stage. Ensure that the IC is designed with testability/usability in mind. Work with technicians to
build test fixtures and establish a test/evaluation
methodology in time for first silicon. Evaluate first
silicon. Work with design team to debug and make recommendations for enhancements. Once
chip is functional, work with semiconductor vendor to establish high-volume test methodology.
Also help RF engineers in product groups on implementation issues. Finally, work with semiconductor vendor on yield enhancement during
transfer to production. Minimum of three years'
experience in either RF system design or RF IC
test or product engineering.
Contact: Barbara Friedewald, 1-919-472-6968,
eusbafr@am 1 .ericsson.se

Senior RF Design Engineer
(REF. 00CVI1648)
• We are engaged in the development of key
technologies for cellular phones based on the
American Standards (including TDMA, EDGE and
IS-95). We are looking for a senior RF design
engineer with experience in the design of RF
systems within complex communication equipment This position requires excellent knowledge
of typical RF components and sub-systems (LNA,
PA, Synthesizers, etc.) and relative design/analysis techniques. Ability to generate innovative solutions in the field of RF design for wireless products is instrumental for this position. Good experience with common RF and system simulators
(ADS for instance) is necessary. Familiarity with
RF ASIC design techniques is preferred. Experience in the design of battery powered wireless
equipment is preferred.
Contact: Domenico Arpaia +1 919 472 7799,
eusdoar@am 1 .ericsson.se.

ERICSSON AUSTRALIA PTY

Software Supply &
Integration Centre Testers
• JOIN THE SOFTWARE SUPPLY & INTEGRATION
TEAM INTHE NEW TELECOMS WORLD. Software
Supply & Integration Centre are looking for
Testers from Experienced to Senior Engineer level. The SS&I based in Melbourne is one of six
SS&l's around the globe. SS&I provides both product and service related deliverables to Ericsson
Market Units globally from full Network Implementation, Software Supply through to Integration. Today the SS&I works with AXE and non AXE
products including Data Networks & Internet Protocols (DNIP) and Network Intelligence (Nl) products. With Integration becoming increasingly important SS&I is a key player in the New Telecoms
world.
As a Tester you will be involved in market verification projects in one or more of the following
streams: Application System Replacement/Modification, Application System Verification, Data
Transcript System Dump Handling or Integration.

If you had the freedom to create the perfect job,
what would it look like?
As part of the Core Network Mobile System operations, EED has the overall responsibility for the MSC/VLR product and the Integration, Verification, Supply
& Support of UMTS Core Network Mobile Systems. With that responsibility EED will play a key role in introducing and supporting the 3 rd generation
mobile systems, UMTS, on the world market. If you want to work at the very edge of technology in the new telecoms/datacoms world and have already some
years of experience in relevant or related fields, we can offer you the following positions:
Project Manager "Prepare U M T S MSC
Server/GSM PLM & Support"

Maintenance GSM Tester

for the combined R9, GSM & UMTS project. The function
reports to the Main Product Introduction Manager as to
the Product Introduction managers per FOA market and
Project managers "Prepare SW Supply and H W Supply".
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 and must be familiar with the SW
Support processes.

Methods Responsible - Total R9/UMTS
Project
We have a network of methods people to provide support,
and ate looking for someone to lead this netwotk to ensure
successful project execution with the new methodology. You
have to lead the R9/UMTS methods work encompassing
the international design organizations and actively drive the
new Work Package methodology. The Position reports
directly to the Total R9/UMTS Project Manager.

GSM SS/UMTS System and
N e t w o r k Testers
Main activities are the definition of the prerequisites to perform the system verification, the performance of the Test
Execution mainly in target 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 subsystem is a significant plus. A suitable UMTS Network
testet will need a solid background in datacom with more
than a basic understanding of telecommunication.

Project Leader Product Line Maintenance for U M T S R1.0 / CME20 SS R9
Your main target is to cootdinate the PLM team assigned to
the UMTS CN1.0 MSC Server/CME20 SS R9 release and to
define and implement a maintenance strategy using existing PLM infrastructure and identifying new needs to give
the UMTS MSC Server maintenance a successfull and future
proof start. You should be a technical leader personality
with a strong background in maintenance, preferably in
GSM. Additional knowledge in datacom is an advantage.

PLM Group Manager o f the Maintenance,
Test and Supply Group
We are looking for Group Managers in Product Line maintenance in these areas: 3rd line Helpdesk, AC Test and
Automated Regression Test and Product Line Packaging of
CN-Gs, AC-As, GIWU/DTI, APZ/IO. You will lead your
group in supporting the existing CME20 SS releases and
prepare them fot the support of the new UMTS MSC
Server releases. The new UMTS MSC Server will need a driver to establish the new support. You should bring sound
knowledge of the processes and responsibilities in an AXE
based maintenance organization and you should have an
enthusiastic technical leader personality.

The task spans from testing of Approved Corrections (Acs),
creation of ACA packages, developing and running Automated Regression Test (AIMS, NEXT) to also creating
scripts for Remote System Upgrades. You are a candidate if
you have sound knowledge of AXE based GSM switching
systems, experience in AC testing and programming skills.
IN knowledge would be beneficial.

H e l p D e s k Trouble Shooter
Your job is technical support for FSC, ASO, PLM, TCM,
INDUS and design, e.g. FOA support, hot TR troubleshooting, emergency correction production, global support coordination, root cause analysis, technical prestudies and
feedback into UMTS development. You have min . 4 years
test and trouble shooting experience in AXE and GSM
switching systems.

Senior STE Methods and Tools Engineer
Your responsibilities will include co-ordinating STE testing
activities, gathering requirements from the customer, defining methods for testing new features and trouble shooting
in the simulated environment. As a suitable candidate you
should have experience in AXE 10 testing. You have to be
open minded and willing to change in order to drive the
simulated environment into the third generation mobile
application systems.

TCM Project Manager - GPRS R l
You will work in a leading position within the GSM
Switching Test Support Section, a motivated and experienced team of over 60 people responsible for all activities
required to execute TCM projects. You will be responsible
for the integration of the SS, BSS, and GPRS nodes in the
EED test environment and planning and co-ordination of
local TCM activities to support the GPRS verification. Your
co-ordination skills are needed to ensure sound planning
and follow-up of GPRS software configuration management
and TCM actions required to meet project milestones. Innovative and proactive solution seeking skills are essential.

in the mobile area on system level. To apply fot the job you
need to have at least 5 years of qualified experience from
design and/or testing of the MSC. You need to be well organized and be prepared to take decisions.

MSC Source System Handling
Tasks include Source System Handling and System Level 1
documentation. You will also work with quality assurance
as a member of PC-MSC. Pending on interest and background you may also work with other system management
tasks related to the MSC. Suitable candidate is familiar with
Ericsson product handling principles and should have worked with AXE10 development during 1-3 years. This position is a good starting place in the system department as it
gives an excellent overview of the complete CME20 system.

System Engineers
to the Future

Migrating from GSM

For year 2000 we will focus on requirements for UMTS
Core Network based on 3GPP R'OO specifications so we
require that you have a very good knowledge of the GSM/
UMTS system. Suitable candidates have proven experience
in one or more of the following areas: telecom/real time
operating systems, ATM and IP protocols, O&M, CORBA,
network management systems and middle-ware. In addition
you are team and result oriented, take initiative and you
should be prepared to take on technical challenging investigations for the future evolution of the Core Network.

System Designers, Hardware Platform
Management
The task of H W Platform Management is to ensure that the
portfolio of platform products meets the present and future
needs of the Core Netwotk (in terms of functionality, characteristics and cost) and to evaluate the system impacts of new
or improved platform products. Suitable candidates possesses
a relevant-engineering degree (e.g. telecommunications, electrical, or software engineering) with a minimum of 2-4 years
of experience in design, testing or system level technical
development. Experience in platform related wotk (AXE10,
WPP) is an advantage, but not absolutely necessary.

Software D e s i g n Engineers
We would like to strengthen our core competence in traffic
handling and network architecture with external expertise.
We are looking for a number of experienced software design
engineers who want to play a leading role in the evolution of
Ericsson's products in the fast moving mobile world market.
You should have a minimum of 2 years experience in a design
development area be familiar with complete telecom systems,
have programming experience, SDL knowledge, a background
in telecommunications is preferred and a working knowledge
of structural design methods is required for this position.

Product Managers, GSM and U M T S
Technical product management for GSM and UMTS is done
in co-operation with local product managers and system
experts. Wotking with product management includes contract and tender support, product presentations and active
participation in formulation of the 3G contents. We look
primarily for experienced system or product managers who
has experience of GSM. A solid technical understanding of
mobile solutions offered by Ericsson is a must.
Please contact:

TC-Core Network/MSC Chairman

3rd Line Helpdesk Group Manager

For year 2000 we will focus on requirements for UMTS Core
Network based on 3GPP R'OO specifications. The main tasks
are to organize and review requirement specifications and
technical reports. The suitable candidate is familiar with
Ericsson's mobile systems, has a solid background in systems
design and is used to take technical decisions. 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.

Within SS PLM, we are looking for a highly customer
focussed candidate who can successfully manage global ISP
related projects, involving different levels of the SS organization from design, Indus, Systems group, CNCP, maintenance to ASOs/2nd line organization. In ideal candidate
should have the understanding of the PLM network including SS design organization, SS supply and support organization. Previous project or line management experience to
manage an international group of very experienced testers in
a demanding environment.

Tasks for PC-MSC chairman is to organize the PC-MSC inspections of the System Level 1 documentation, assist the
source system responsible in technical issues, prepare system
documentation, etc. Notmally, the job as PC-MSC chairman
is combined with other system engineering tasks in the
General System Management section. As a suitable candidate you are familiar with Ericsson product handling principles and you should have worked with AXE 10 development

Christina Schneidawind / H u m a n Resources
+49.2407.575-7814
Christina.Schneidawind@eed.ericsson.se

PC-MSC Chairman

Make yourself heard.
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Key Requirements: Experience working with
AXE products. Experience with ATM and IP not
essential but highly regarded. Experience working in one or more of the following streams
ASR/ASM, ASV, DT, SDH and Integration Excellent
communication, team and customer skills. Experience in dealing directly with the customer
during on site implementation activities. Willingness to travel. Experience with other cultures. Positive and flexible attitude.
A number of the available positions must be
filled immediately, others can be filled over the
proceeding six months. Positions are based in
Melboune, Broadmeadows.

Software Supply &
Integration Centre Technical
Consultants
• As a Technical Consultant you will work across
a variety of software supply, integration and
technical improvement projects. Your experience
will be used during the early phases of the project from feasibility through to conclusion. During
the feasibility you will work with the Customer
Engineer and Test Leader to ensure that all
technical components are considered. During execution you will analyse, troubleshoot, write and
implement corrections to complex faults. You will
audit SS&I processes and projects to ensure quality standards are being maintained. Your experience will also be used to explore future opportunities and perform strategic competence planning.
Key Requirements: Experience (5+ years) working with AXE products in a design or support role. Experience working with Network Integration.
Experience working with ATM and IP not essential but highly regarded. Good general industry
knowledge (non-Ericsson). Self motivated. Ability
to transfer knowledge. Strong documentation
skills. Previous training/teaching experience. Excellent communication, team and customer
skills. Willingness to travel Experience with other
cultures.
Contact: Frank Bellomarino, ext.1455. Application: Hadjer Kerber,
Hadjer.Kerber@ericsson.com.au latest 000526.

LM ERICSSON LTD. SWITCHING, TRANSPORT
AND RADIO DEPT. IRELAND
A vacancy exists within the STR (Switching,
Transport and Radio) Department for an

SS Support Engineer
• based in Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4. Responsibilities will include Trouble shooting at the
highest technical level, resolution of complex
network problems in a fast growing dynamic
market Applications for this position must have a
minimum 3 years experience in technical support, two of which should be on CME20 systems.
IN experience while not essential would be desirable.

BSS Support Engineer
• based in Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4. Responsibilities will include participation in investigations and trouble shooting activities in the BSS
area at the highest technical level, resolution of
complex network problems in the radio network.
Applications for this position must have a minimum 3 years experience on AXE 10 applications
at least 2 of which should be on CME20 systems.
The successful candidate will possess good
communication and interpersonal skills, show
evidence of team-working experience, have the
potential for further development, and be willing
to travel as necessitated by the work plan.
Contact: John Keogh, FSC Manager,
john.keogh@eei.ericsson.se.

ERICSSON TELECOMMUNICATE B. V, RIJEN,
NETHERLANDS

JOBBNYTT
ple and presents itself as a young professional innovative team closely involved with its customers.
As a Technical Support employee you support
the mobile intelligent networks software as used
in the GSM networks. Handle reported and
customer service reports. Write emergency
corrections. Trouble shooting of critical problems
in supported systems.
Required competence: Education minimum
HBO-level, prefer HTS E/l. Immune to stress. Precise. Both working in a team as well as independent Good communications skills in Dutch and
English. Knowledge and experience with Mobile
Networks. Knowledge of PPAS, VMS, AETHOS, Ingres. Experience with Prepaid systems. Experience as tester of verification engineer (or similar).
Strong interest in AXE technology and telecommunication in general. Strong interest in the new
technology for the future generation Mobile Services.

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.
Contact: Julie Verhees, Co-ordinator Recruitment
& Selection, Business Line Customer Services,
Ericsson Telecommunicatie B. V. Rijen, The Netherlands, +31 161 249850,
Julie.Verhees@etm.ericsson.se.

KONTAKTEN NR 8 2000

a strong interest in data networking and IP routing architectures: TCP/IP, ATM, or Frame Relay.

Test
• You are to work with design and implementation of automated regression test suite for high
speed routers, and re-create and isolate customer problems in lab. Experience with testing
methodologies a strong plus. Some years of experience writing C/Perl scripts in a Unix environment is a plus.

Customer Services

• You will be responsible for Level I customer
support for Ericsson's AXI540 Gigabit router. SupERICSSON IP INFRASTRUCTURE, SILVER
port Beta Programs and Customer Evaluations, as
SPRINGS, USA.
well as. Product testing. The Position requires a
Ericsson IP Infrastructure (IP!) is redefining the BS or 2 year technical degree or 2 years TCP/IP
telecom industry. The new internet is reshaping networking experience. You must have knowledthe world we live in - drastically and daily. Our ge in TCP/IP routing protocols and LAN/WAN
industry is young, constantly changing, and un- protocols. Preferred Cisco Routing Certifications.
dergoing phenomenal growth. Ericsson Datacom To apply for a position, just send us a resume
Within the CCSO (Business Line Customer Servi-Networks (DN) answers the question of how to (in ASCII text format) with a coverletter. Please
ces) we have a vacancy for the function of:
be sure to identify which area you are applying
have ISP/Data, Wireline, Wireless and Cable
through one Multiservice Network, and does it byfor in your letter.
providing solutions through its end to end product portfolio. As the pacesetting unit within
• The Customer Service Engineer is responsible
Application: giuliani@torrentnet.com. Fax StepEricsson (DN), Ericsson IPI is breaking speed bar-hen Giuliani, Executive Search Consultant Ericsfor first line support to customers and the interfariers every day with our most advanced Gigabit son IP Infrastructure, Inc, +1 301 586 8222.
ce to other (internal or external) parties when
Routers. Within Ericsson, IPI is the absolute cut- 12120 Plum Orchard Drive, Suite A, Silver Spring,
the reported problems need to be escalated.
ting edge of the highest level, of our high tech in- MD 20904, USA.
Therefore he/she has knowledge of the customer
dustry.
network as well as the Network Elements and
the agreed Service Level Agreements (SLA's) with
The AXI540 Edge Aggregation Router: Optimi- More infomtation about IP Infrastructure and Bucustomer and other internal suppliers. The Custosiness Unit Datacom can be found on www.
zed for the Public Network Edge. Designed for
mer Service Engineer reacts in a pro-active manericsson. com/datacom Information about Wathe Internet aggregation market, the AXI 540
ner to changes at the customer. He/she also inshington D. C can be found on http://www. warouter offers line-speed routing, high-density
ternally controls the problems in relation to protraffic aggregation, and advanced traffic mana- shingtondc com/
gress and lead-time and makes reports.
gement features such as service differentiation,
Responsibilities: Is responsible for managing
VPN provisioning, and traffic engineering. The
internal relations from a technical point of view.
AXI 540 Edge Aggregation Router offers a next- ERICSSON SYSTEMS EXPERTIXE LTD, IRELAND
Responsible for the well functioning of the sold
generation, fault-tolerant router architecture and
The CME 20 department in Dublin's Radio
services. Manages the outstanding problems and
a comprehensive, already widely deployed suite
Network Solution Center (EEI/R) have exciting
if necessary takes care of the translation and
of the absolute latest, state of the art, Internet
opportunities for engineers who would like to
communication between customer and other
routing software and protocols.
work in leading edge BSC development and who
parties. Checks the tuning of offered services.
An organizational culture as advanced as our can survive Dublin's active social life. With our
Has a (conceptual) survey regarding the technical
products. Maintaining a strong sense of individu- responsibility for GPRS in the BSC, along with our
aspects which play a role at the customer. Is reality is as much a part of who we are as the solu- RTS subsystem responsibility, the BSS R9 project
sponsible for follow-up and execution of SLA. Astions we provide. Our company is imbued with a is our next big challenge. A major part of our desists at changes in the network of the customer.
spirit of employee empowerment and an attitude liverable for R9 is EDGE. Within our transmission
Job function: First line support: try to solve the
test center, we also participate in BSS product
of positive expectation.
Customer Service Requests (CSR"s). Monitors the
FOAs and using Europe's only live test network follow-up of support requests escalated to the
Our people expect success and the result is a
Aernet, we perform a range of customer demonEGS. Advises the Customer Service Manager rework environment that fosters the highest level
strations. Following positions are currently avaigarding services. Make procedures for new serviof both personal and corporate achievemenL We
lable:
ces, changes and problems. Reports to the custoare some 150 employees found in Maryland and
mer about delivered services. Is innovative about
North Carolina. The main office is located in Silpossibilities of the existing network or future dever Spring, MD, but about to move to Rockville,
velopments. Takes care of simple support and
MD. Rockville offers access to Maryland and Viri- • As a designer you will work as part of a team
participates in projects in which he/she has the
ginia's countryside as well as the down town pul- that will deliver a feature to the BSC R9 Project
input for customer specific configurations. Particise of Washington D. C We are looking for highly You have 2-3 years experience in PLEX design
pates in meetings with the customer as far as it
talented people to join us in the following areas: and you are familiar with AXE 10 design methoconcerns network technical aspects.
dology. Previous experience with mobile systems
Required competence: Education minimum
is an advantage.
HBO-level. Knowledge of the components which
• You must have a good working knowledge
are used in the involved customer network. As a
and understanding of wide area networking data
guideline we ask a relevant experience of at least
• As a verification engineer you will be part of a
communications and signaling protocols and
two years.
team that will deliver a feature to the BSC R9
their practical software and hardware implemenProject Your main responsibility will be test anatation, including at least one of the following areWithin the Global Response Center we have a
lysis, test documentation and execution in both
as: IP Services (MPLS, Diffserv, RSVP), IP Virtual
vacancy for the function of:
simulated and target environment You have 2-3
Private Networks, IP Policy management (LDAP),
years experience in AXE verification activities.
COPS), IP Routing protocols (BGP, OSPF, IS-IS,
Previous experience with protocol simulators is
RIP, DIM, DVMRP), ATM, (UNI, ILMI), Packet over
an advantage.
SONET, PPP, Frame Relay, WAN Interfaces, Gigabit
• The Global Response Center (GRQ within the
Ethernet UNIX/BSD/embedded systems devedivision Business Line Customer Services is halopment
ving a strategic role within Ericsson's Global
Customer Support. The GRC is the escalation
• As a C programmer you will be part of a team
You must be able to creatively and effectively
point for all local support organisations (CSO's)
that will deliver a feature to the BSC R9 Project
utilize that knowledge to assist in the successful
worldwide. The GRC makes Ericsson-expertise
Your main responsibility will be developing
specification, development enhancement and
worldwide available. At this moment the GRC giGPRS/EDGE applications on the RPP platform.
support of such protocols and wide area commuves support on all Public Networks products. In
You have 2-3 years experience in C software denications systems in highly competitive growth
the future the GRC will be a part of the integravelopment Previous experience with RPD/RPG
markets.
ted support organisation for all Ericsson proplatform is an advantage.
ducts, the Ericsson Global Support organisation
(EGS). The EGS is located in 3 different regions
• We are also looking for senior Software Engi(Asia-Pacific (AP), The America's (AM), Europe,
• As an Assembler programmer you will be part
neers who are to help us to specify, design, and
Middle-East and Africa (EMEA)) thus 24-hrs supof a team that will deliver a feature to the BSC R9
develop quality software on our IP router platport, 7 days a week. We work with normal office
Project Your main responsibility will be develoform in the areas of system management remohours, where the cases are handed over at the
ping GPRS/EDGE applications on the DSP platte access, and mobilelP sen/ices and protocols.
end of the day. The activities will be executed in
form. You have 2-3 years experience of programWe believe that these positions require excellent
an international environment
ming in assembler. Knowledge of the DSP envisoftware engineering skills in a C/Unix environ-

Customer Service Engineer

AXE 10 Designers

Software

AXE Verification Engineers

Support Engineer (APZ)

C Programmers

Senior Software Engineers

Tasks: to handle trouble reports and CSR'sto
Within the LCSO (Business Line Customer Servi-write emergency corrections. Trouble shooting on
testplants and on live site's (sometimes even onces) the Back Office team Mobile Networks is
site).
looking for a colleague to enforce them
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, knowled• The Local Customer Service Organisation is a
ge on MHS, onlage recovery, Plex and ASA, backunit within the Business Line Customer Services
ground: Verification, Testing, Field Support
that provides services to customers in the Netherlands. The LCSO is responsible for the operational performance of services sold to KPN, Libertel, Telfort and other operators. The LCSO consists
• Tasks: To handle trouble reports and CSR'sto
of a Front Office, Customer Care, Software Mainwrite emergency corrections. Troubleshooting on
tenance and several products oriented back offitestplants and on live site's (sometimes even onces. Together the LCSO exists of approx 140 peosite).

Technical Support Mobile
Networks - Mobile
IN/Prepaid

Support Engineer (AXE-APT)

ment We prefer if you have some embedded datacom background. You are to work on projects
such as SNMPv3, Directory services. Authentication, Accounting and Billing, Tunneling, and Mobile IP. Experience in these areas is a plus. Your
background is BSCS/EE, C/Unix, 2+ years experience or exceptional college graduates.

Hardware
• You must acquire a working knowledge and
basic understanding of state of the art technologies in data networking. You must be capable of
assisting with complex, board level, digital designs with bus speeds of 50 MHz and above and interfaces that operate at Gigabit speeds. You must
become proficient at designing custom logic, (FPGA or ASIC), which is capable of high-speed data
manipulation and transfers. You should also have

Programmers in Assembler

ronment is an advantage.

System designers
• As a system designer you will be part of a
systems team involved in technical investigations,
technical and product committees and you will
provide technical support to the ongoing BSC
projects. You have at least 5 years experience in
AXE development environment you have
previously held a technical responsible role and
you have a deep understanding of telecommunication systems. You are flexible and innovative
with excellent communication skills. Previous experience in mobile systems and/or telecommunication protocols is an advantage.
Contact: Noeleen Waters, HR Administrator, Noeleen.Waters@eei.ericsson. se or Billy Warrillow,
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Systems Manager, William.Warrillow@eei.ericsson.se, fax +353 1 2072887.

ERICSSON BUSINESS CONSULTING. BURGESS
HILL, UK
Ericsson Business Consulting is the leading provider of Mobile Internet Business Solutions. We
supply total solutions including advice, integration and managed services. The mission involves
piloting the clients', large and fast-growing enterprises into the Mobile World and turning new

business logic into a competitive advantage for
them. Today we are more than 4000 consultants
and IT specialists who are active in more than 36
countries all over the world.

Regional Business Manager,
EMEA region
• As a Regional Business Manager (RBM) you
are responsible for the Ericsson Business Consulting's full customer satisfaction and profitability
in some of the Local Business Units (LBU), in Europe. As part of your job you have the responsibi-

lity to establish, develop and maintain the LBU's
in your countries. You also set objectives and STI,
follow up on LBU's performance and ensure that
all activities are conducted in accordance with
the responsibility and authority given by the scope of Ericsson Business Consulting's global organisation. It's as well important that you ensure
synergies and maximum use of resources, including the development of required skills and competencies.
You have good knowledge of Enterprises
needs for Telecom and IT-solutions and have experienced consulting and systems integration be-

fore. Business experience from vertical segment i.
e. banking and/or application area i. e. e-commerce is preferred. You have ability to work internationally and understand different cultures.
Good knowledge of spoken and written English
is mandatory. The position is associated with frequent business trips. Location: Burgess Hill, UK.
Reports to: Vice President, EMEA Region, Ericsson Business Consulting.
Contact: Stefan Johansson, Vice President EMEA
Region +44 1444 874 994 or Niklas Nordgren,
Regional Business Manager, +46 8 422 2154.

We are soon having a brand
new CMS30 System Verification in Japan!
We have grown by 50 - F e W p O S i t i O l l S l e f t - people since December 1st, 1999!
CMS30 System verification is currently being
moved from Sweden to Japan and we are now
building up a new department in Yokohama to
take care of this task. The unit will become a
combined UNIX, circuit and packet switched
competence center — a unique opportunity for
you that wants to develop further within
Ericsson telecom product line.
In Japan, CMS30 circuit-Switched network
capacity will grow 50 % within the year 2000
to around 80 nodes (HLR + MSC). Add-on to
this success, demands for wireless internet
applications and TCP/IP based Technology are
moving equally with tremendous pace. During
2000 Q3 - 2001 Q l , we are going to system
verify and deliver the first CMS30 PacketSwitched Product to our main Japanese
customer (first step a 12 node packet data
network). Competence, see below:

1 Resource Manager

1 Test Co-ordinator
(Phase 11, AXE & Packetdata)
Will be responsible for the AD planning
(AXE), increment planning (Packetdata) and
co-ordination of FT, Verification and Implementation test execution.

2 Test Leaders
(Phase 10)
Co-ordinate the system and implementation
test for new AS P10 (AXE & packet data).
You have 3-7 years experience (depending on
position) from 2 of the areas: Technical
customer support, System Verification or
Design. You can motivate, support and lead
people in difficult situations, you are quality
minded and are ready to support and show
responsibility when needed. You have a
profound interest in making people successful.

You have 3-7 years experience (depending on
position) within AXE, PacketData, OSS,
SMAS, MXE or other UNIX systems from 2 of
the following 3 areas: Technical customer
support, System Verification or Design. The
ability to work within and for a team is
essential for being successful. You are driven by
technology, you are self-motivated, and you can
comprehend problems of complex nature.
For more information, please get in contact with:
Lars Hansen
Manager of CMS30 System Verification
phone +8145 477 55 31
E-mail: lars.hansen@nrj.ericsson.se
Send your application to (please clearly state what
position you are interested in):

(AXE)
Managing section including around 20 people.
Manage, plan and follow up of the work/tasks
assigned to the section and to provide estimates
of the effort and duration required. Co-ordinate
the work with co-operating units. Define and
follow up on section goals. Responsible to
ensure quality of the deliverables (products,
processes and services) with focus on system
robustness and satisfying customers needs.

2 Tools Support Engineers
Working with the latest technology, you are
preparing/setting up and supporting tools for
system verification of Packet Data, such as
traffic load generators and mobile simulators.

2 Verification Engineer
(IOG and IN area)

Lars Hansen
Manager of CMS30 System Verification
E-mail: lars.hansen@nrj.ericsson.se

Have minimum 2 years experience within the
IOG or IN area.

2 Verification Engineers
(ASR)

1 Project Manager
(V&I P l l , AXE & Packetdata)
Responsible for Verification and Implementation testing project for new CMS30 AS
( P l l ) to be delivered to customer 2001 Q4.
Responsible to plan, prepare and execute the
activities according to the assignment in
accordance with procedures and process's
provided for the given tasks.

Have minimum 3 years experience within the
system verification area (System test, Upgrade
procedure design and test, compatibility and
recovery test). Prepare and execute system
verification tests. Give support to verification
testers, transfer competence to local engineers,
technical investigations and trouble shooting.
Participates as a technical support in customer
and design discussions and investigations.
Involved in definition of system verification
standards and strategies.

Make yourself heard.
ERICSSON

När kommer din blomningstid
på hallonberget?

Det är här i Hallonbergen som vi bygger upp Ericsson Shared Services. Ett kompetenscentrum
som förenklar och effektiviserar många av koncernens ekonomiska rutiner och som allt fler
enheter inom Ericsson nu får glädje av.
Precis som vi hoppats har vi också blivit en plantskola för ekonomer och framtida ekonomichefer inom Ericsson. Just nu blommar 4 0 0 ekonomer för jobbet att föra samman flera
ekonomienheter inom Ericsson till det nya företaget.
Snart ska vi ta emot ännu fler Ericsson-enheter och för att klara det behöver vi fler medarbetare. Motiverade ekonomer som vill dela och bidra till en ny företagskultur. Vi kallar den
SHARE IT - med många aktiviteter för personlig och yrkesmässig utveckling.
För att du ska få en bredare kunskap har du möjlighet att följa ett utvecklings- och
rotationsprogram för att senare koncentrera dig på ditt specialområde.
Här är de enheter som ingår i rotationsprogrammet.

Accounts

Receivable

Ansvarar för kundfordringarna för ett antal Ericsson-bolag. Vi ser till att kunden
erhåller relevant information, bokför inkommande betalningar, administrerar
förskott, remburser och krediter och kontaktar kunden eller lokalbolaget om det
råder oklarheter. Spännande jobb med hela världen som arbetsfält.

Accounts

Payable

En miljon leverantörsfakturor om året! Som ska hanteras rätt och betalas i tid. Som
du förstår ställer det stora krav på effektiv organisation och det absolut senaste i
teknikstöd. Bara det en utmaning i sig.

General

Accounting

Här är det tempo som gäller! Huvudbok, försäljnings-, produktions-, projekt- och
anläggningsredovisning. Vi är navet i redovisningen och ska leverera korrekt information för månads-, kvartals- och årsbokslut. Variationsrikt arbete med mycket
externa kontakter.

Treasury
Ericsson är ett av de stora företagen i världen, och ett av de mest internationella.
Våra valuta- och kassaflöden är mycket omfattande med stora transaktionsvolymer
i de flesta av världens valutor. Det är utmaningen inom Treasury. Professionell
hantering är pengar!

Financial

Reporting

Ansvarar för bolagsrapportering till koncernen, att koordinera och applicera
koncernens redovisningsdirektiv på respektive bolag. Vi arbetar också mycket med
att uppdatera och utveckla rapporteringsprocessen och det systemstöd, som
behövs för att rapporteringen ska vara så smidig som möjlig.
Nu kan du tanka på två olika sätt.
Antingen år du inte intresserad av nya utmaningar. Eller så forstår du
vad vi håller på med här uppe på hallonberget. Vi bygger något nytt och
spånnande, som är bra för dig och bra för Ericsson.
Här får du utveckla nya metoder, skapa nya relationer, arbeta med den
bästa tekniken. Hår kan du bredda din kunskap och få en större helhetssyn
på hela ekonomisystemet inom Ericsson. Den perfekta drivbänken för din
blomning som individ och yrkesmänniska.
Ring eller maila till:
Ingrid Elmer tel 0 8 - 4 0 4 2 6 58, ingrid.elmereesg.ericsson.se eller till
Per Granath tel 0 8 - 5 0 8 787 0 3 , per.granath@esg.ericsson.se
Välkommen!
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Software Designer
Proj.No 23/E00
• Your main task will include Software-development for a tool for end-to-end testing of mobile
phones and switching systems. The tool controls
mobile phones and an air interface simulator,
and offers a uniform and generic interface for automatic execution of mobile phone / switching
systems tests.Software development is currently
done in Erlang, C++ and Assembler. Software is
developed under UNIX, target systems are UNIX
workstations and special purpose hardware.
Suitable candidates have a degree in computer
science or electrical engineering and have good
experience in C/C++ programming. You should
also be familiar with UNIX, realtime/ embedded
systems as well as with networking and protocol
software. Former experience with Assembler and
/or Erlang programming is beneficial.
Traffic Model Designer, Proj.No 26/EOO
Main tasks: Design of traffic models for load
and conformance tests for GSM/GPRS/UMTS
using our PETRI-NET based tool "NEXT. Support
of NEXT customers worldwide in traffic model
design. Programming of NEXT modules to interfacedrivers for external tools (e.g. I0G, AIMS, Protocol analyser)
Competence: Knowledge of testing and telecom systems. Experience in programming and a
sound background in mathematical / computer
science.
Contact: Christina Schneidawind, HR, +49 2407
575 7814, Christina.Schneidawind@eed.ericsson.se, EED/X/SMC Tiberius Sasin, +49 2407 575
166, tiberius.sasin@eed.ericsson.se.

fied system work, and willingness to learn new
areas.

MSC Source System
Handling
Proj.No 36/E0O
• Tasks include Source System Handling and
System Level 1 documentation. You will also
work with quality assurance as a member of PCMSC. Pending on interest and background you
may also work with other system management
tasks related to the MSC.
Suitable candidate is familiar with Ericsson product handling principles and should have worked
with AXEIO development during 1-3 years. This
position is a good starting place in the system
department as it gives an excellent overview of
the complete CME20 system.
Contact: EED/HR, Christina Schneidawind, +49
2407 575 7814,
Christina.Schneidawind@eed.ericsson.se,
EED/X/DEC, Per Ljungberg, +49 2407 575 609,
Per.Ljungberg@eed.ericsson.se
We are looking for people that want to become
system architect, technical coordinator or take a
leading role in the forefront of mobile telecom
evolution. You directly control the next version of
Ericsson's products in the mobile world market

System engineers Migrating from GSM to the
Future
Proj.No 37/E00

• Suitable candidates have proven experience in
one or more of the following areas: telecom/real
EED/X/D is the overall responsible for system letime operating systems, ATM and IP protocols,
vel activities. This includes overall System ManaO&M, CORBA, network management systems
gement (SM) coordination in the international
and middleware. In addition you are team and
system management network. In addition
result oriented, take initiative and have good self
EED/X/D has the system responsibility for the
motivation.
MSC node in the Core Network. The system reYou should enjoy to work on an entrepreneurisponsibility for the COB nodes (HLR, AUC, EIR,
al basis and have the ability to set priorities right
FNR and ILR) is located at EEM, MGWat LMF,
within an ever changing environment OpportuCNOS at EEI, and for the CW nodes (SOC, BCW) nities for travel, networking, personal and techniis located at EPK.
cal development are outstanding. For these positions we require that you have 5-10 years of releGeneral System Management is located in
vant industry experience.
EED/X/DE and is responsible for the Core
Please refer to the department homepage in
Network in GSM900/ 1800/1900 and UMTS mothe www for further information about the debile networks. EED/X/DE works in partnership
partment's activities
with the System Management International. For
"http://www.eed.ericsson.se/services/eed-xthe GSM/UMTS Core Network evolution of the
d/Welcome.html".
MSC we are looking for a

PC-MSC Chairman
Proj.No 09/E00
• Tasks for PC-MSC chairman is to organize the
PC-MSC inspections of the System Level 1 documentation, assist the source system responsible
in technical issues, prepare system documentation, etc Normally, the job as PC-MSC chairman
is combined with other system engineering tasks
in the General System Management section, e.g.
participate in technical investigations or pre-studies.
As a suitable candidate you are familiar with
Ericsson product handling principles and you
should have worked with AXEIO development in
the mobile area on system level. Very good understanding of the GSM MSC is needed for this
position. To apply for the job you need to have at
least 5 years of qualified experience from design
and/or testing of the MSC. As you will be chairman of the PC-MSC inspection body you need to
be well organized and be prepared to take decisions.

TC-Core Network/MSC
Chairman
Proj.No 10/E00
• Technical inspections within the new Core
Network Mobile Systems organisation will be carried on in a network fashion similar to the former
TC-CSS. That is, TC-CN/MSC is part of the TC-CN
with members from ERA, EED, EEM, EEI, LMF and
ERV, chairman of the inspection is rotated pending on the area.
The suitable candidate for TC-CN/MSC chairman is familiar with Ericsson's mobile systems,
has a solid background in systems design and is
used to take technical decisions. The main tasks
are to organise and review requirement specifications and technical reports. New transmission capabilities (ATM, IP), new web-based O&M and
new HW are examples of what was 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 quali-
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Contact: EED/X/DEC Per Ljungberg, +49 2407
575 609, eedplj@eed.ericsson.se, Frank Hundscheidt, +49 2407 575 223, eedfrh@eed.ericsson.se, HR, Christina Schneidawind, +49 2407
575 7814, Christina.Schneidawind@eed.ericsson.se

ATM signaling, is of particular importance. Experience in AXE design is a definite advantage, but
not a requirement. Some travelling is expected
and English is the language used.

System Designer,
Circuit Switched Data
Proj.No 40/E00
• At CAPC Systems Management we perform
system studies in early phases of product development of the next generation of mobile (3G,
UMTS) and fixed network solutions (Engine). An
important aspect is to find synergies and to identify core application solutions between wireless
and wireline systems. The type of work requires
the ability to work in teams as well as individually. The industry is currently undergoing an extremely interesting phase, in which more and
more datacom applications are becoming available in wireless networks. Wireless Internet with
WAP is of course the prime example. Wireless access packet technologies are not yet mature
enough to compete with Circuit Swicthed Data.
CSD will grow in importance, and will proliferate
in 3G/UMTS based networks for a number of
years.
We are looking to strengthen our competence
in the area of datacom in general and CSD in
particular. A few years of relevant experience is
required. Experience in AXE design is an advantage, but not a requirement Some travelling is expected and English is the language used.

System Design for
In-Service Performance in
3G Core Networks
Proj.No 41/E00
• In-Service Performance deals with Availability,
Reliability and Usability of a system or service.
There is an ever growing demand from customers on improved ISP. This demand has resulted
in an increased focus on ISP internally in Ericsson
and CAPC has identified ISP improvements as
one of the most important goals for the coming
years. Therefore, we need to strengthen our position in this field, and we are looking for ambitious candidates to take on the challenge of fullfilling the CAPC ISP goals. The work is performed
both in teams (travelling is expected) together
with colleques from other Product Units, and individually. The applicant preferably has experience in one or several of the following areas: Characteristics, Test, Maintenance and PLEX design.
Contact: Simon Seebass, HR, simon.seebass®
eed.ericsson.se, +49 2407 575 163.

Strategic Product Manager,
Lawful Intercept
Proj.No 16/EOO

Product Managers,
GSM and UMTS

Contact: HR, Christina Schneidawind, +49 2407
575 7814, Christina.Schneidawind@eed.ericsson.se, X/D, Frank Adelhardt +49 2407 575 287,
eedfad@eed.ericsson.se

• Your task will be on Product Planning & Strategy for the CAPC product area Lawful Intercept,
defining the direction of the development of
CAPC products based on assessment of competitiveness and economical performance for the life-cycle of the products. Beside this you inspect
Requirement Specifications and approve Function Specifications and Feature Descriptions. 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 competence in one or more of
the following areas would definitely be an advantage: MSS, TCS, Connection Service, Security issues, APG knowledge. Charging and/or Lawful Intercept

System Designer,
3G Core Networks

Proj.No 25/M00

Proj.No 38/E00
• Technical product management for GSM and
UMTS is done in co-operation with local product
managers and system experts. Working with product management includes contract and tender
support, product presentations and active participation in formulation of the 3G contents. We
now have 2 positions open in the UMTS group
and we look primarily for experienced system or
product managers who has experience of GSM. A
solid technical understanding of mobile solutions
offered by Ericsson is a must.

Proj.No 39/EOO
• At CAPC Systems Management we perform
system studies in early phases of product development of the next generation of mobile (3G,
UMTS) and fixed network solutions (Engine). An
important aspect is to find synergies and to identify core application solutions between mobile
and fixed systems. The type of work requires the
ability to work in teams as well as individually.
We are looking for an experienced System Designer to participate in the early phases of Next
generation solutions. Next generation solutions
are based on packet switching (IP and/or ATM),
thus competence in those technologies is requested. The signaling area, with interworking
between classical SS7 based signaling and IP based protocols such as H.323 and SIP, as well as

Product Manager

self initiative as well as the willingness to communicate with severeal different speaking partners. The job offers you good opportunities to
utilise and develop your managerial and leadership skills. The Release Responsible's perspective
is to develop towards Strategic Product Management
Contact: Product Management Department
Carsten Bruns, Carsten.Bruns@eed.ericsson.se,
+49 2407 575 106, HR Simon Seebass,
Simon.Seebass@eed.ericsson.se, +49 2407 575
163
The Application Design department in the GPRS
House works with development of mobile datacom applications. The first work in the application design area was started in spring 98 and
the first product release was done in February
99. The product was the WebOnAir Filter Proxy.
The WebOnAir Infoserver is perceived as one
of the most important and promising product
within the PU MIAp. The chances are quite high
that the InfoServer will be part of the core infrastructwe for Ericssons world wide mobile portal
called e-mode. With the first version-being released just now-we'll have a stable base to continue
and to become "the" engine for the mobile portals. Therefore the infrastructure has to be further developed and lots of new features have to
be added, e.g. Mobile Positioning Interface, ecommerce Interface, SDK development Technical Support of customer projects, O&M features,
e-mode capabilities, Voice recognition. Because
of this long list our team has to and wants to
grow significantly.

Project Manager Info Server
Proj.No 42/MOO
• As the team will grow significantly and at the
same time external contacts will become more, a
second Project Manager is required for managing
the project The main responsibility for the PM is
the project management of the local development project. The team organisation is used to
decide on lowest possible level. We find solutions together. Concerns from team members are
seriously taken. We strive for one goal. Our activities are centered around the SW product We minimize risks to ensure a good quality SW product.
You'll find a very motivated team, which is looking forward to welcome you to work with. The
assignment of tasks their estimates etc are discussed within the team. I'm sure everybody
finds a space where he'll/she'll like to work. In
the area of mobile Internet a lot of new things
come up, so there will always be some challenges and opportunities for everybody. We have a
working environment like Workstations, tools
that matches our needs and makes efficient product development possible. For testing have the
hottest stuff like the R320 WAP phone, etc.
And, the rule for our team says we do the the
complete thing. That means that you will be involved in the whole product life cycle starting
with early phases like feasibility studies etc. until
the late phases like final test, or supporting designers at other design centers how to develop
on top of the InfoServer.

Project Manager the
WebOnAir Streaming Proxy
Proj.No 24/M00
• The task of the project manager is to setup the
development project for the WebOnAir Streaming Proxy, which is run in a co-operation
between the Application Design and the Research department. The Feasibility Project will be
launched in January 2000 and a TG2 decision is
planned for February 2000. The first version of
the proxy shall be released end of 2000. The task
of the project manager will be to define the project and to participate actively in the technical investigation during the feasibility study. Thereafter
will have to manage the design project, which
will be run in close co-operation with the Strategic Project Manager and the ordering PU. During
the whole project good technical understanding
of the product is required and technical work will
be a substantial part of the task.

• Release Responsible CAPC7.1 (UMTS R2). Your
task will be the coordination of the scope, timing
and costs of the Prestudy, Feasibility Study and
Execution Project with the Strategic Product Management Network in CAPC. Furthermore you
are issuing Core Requirement Specifications. You
are responsible to ensure that the products ordered by our customers are delivered with the defined quality and content in the agreed time. You
act as the main interface between the Project
Management and the Product Management of
CAPC. That also includes the responsibility to
handle change requests together with the project
and follow-up of the progress.

An ideal candidate has some years of experience in software design on standard platforms (UNBIX, Windows) and very good knowledge of standard programming languages as C/C++. Any other competence in SW technologies and datacom is appreciated. Experience with project management ala Gilb is of advantage (Evolutionary
Design). Experience in guiding small teams is of
advantage but not a requirement.The position
holder reports directly to the manager of the Application Design Department and to the Total
Project Manager at the PU Mobile Internet Applications.

You need to have at least 2 years of experience
in System Design and/or Project Management
and an interest in Product Management issues.
The job requires a high level of perseverance and

Contact: HR, Rene Baehr, +49 2407 575 7519,
renb@eed.ericsson.se, EED/D/FC, Ralf Wellens,
+49 2407 575 182, eedraw@eed.ericsson.se
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For designers, architects, and project managers
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For more information or to register for
this free one-day seminar, please send
an e-mail to eurosemlnar@conexant.com

